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Abstract

Syftet med detta arbete är att undersöka hur elever som nyligen flyttat till Sverige, och deras 
lärare, hanterar språkhinder i slöjdundervisningen. 

Metoderna i uppsatsen är observationer  och videoinspelningar  av undervisning som sedan 
transkriberas och analyseras utifrån de språkliga strategier som används. Studien utgår från ett 
sociokulturellt perspektiv. 

Resultaten  visar  på  traditionella  undervisningsmetoder  där  läraren  tar  mest  talutrymme, 
medan  det  i  undervisningsförsöket  förekommer  betydligt  mer  elevprat.  Strategier  som 
tillämpas är kodväxling och olika former av icke-verbal kommunikation. I relation till tidigare 
forskning på området dras slutsatsen att språkmedvetenhet bör genomsyra alla ämnen för att 
effektivisera den viktiga språkinlärningen, och genom små ändringar i undervisningen skulle 
den kunna vara särskilt lämpad i slöjden med dess rika interaktionsmiljö.  
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1. Inledning

Det mest övergripande hindret som möter en i ett nytt land är saknaden av ett gemensamt 
språk. Elever från andra länder som börjar i svensk skola måste bemästra språket innan de kan 
tillgodogöra sig kunskapskraven, men förväntas ändå från dag ett lära sig både svenska och 
skolans övriga ämnen. Dessa elever skiljs ofta från elever med svenska som förstaspråk, och 
placeras i så kallade förberedelsegrupper. Ett sätt att arbeta språkinlärande och samtidigt inte 
tappa det andra ämnena är att medvetandegöra språkets betydelse i alla sammanhang, något 
som bör  ingå  i  undervisningen  enligt  läroplanen  för  grundskolan.  Under  riktlinjer  i  den 
nuvarande och den från och med höstterminen gällande läroplanen står att ”alla som arbetar i 
skolan ska uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskild stöd och samverka för att 
göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande” samt att ”läraren ska organisera och 
genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och  kommunikationsutveckling”.1 I den 
nya kursplanen för svenska som andraspråk står det under syfte bland annat:

Genom undervisningen ska eleverna  ges förutsättningar att utveckla  sitt svenska tal- 
och skriftspråk så att de  får tilltro till  sin språkförmåga och kan uttrycka sig i  olika 
sammanhang och  för  skilda  syften.  [...] Undervisningen  ska  ge  eleverna  rika 
möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för 
tidiga krav på språklig korrekthet.2 

Här betonas vikten av att eleverna ges förutsättningar att kommunicera, och uttrycken att få 
tilltro till sin egen språkförmåga samt att man inte ska ställa för tidiga krav på korrekthet ska 
sättas i det sammanhanget och menar inte att servera ett förenklat kunskapsinnehåll. Jag tolkar 
det snarare som att den sociokulturella miljön ska vara tillåtande på så sätt att eleverna känner 
att  de  tas  på  allvar,  oberoende  av  språklig  och  kunskapsmässig  nivå,  något  som  i  en 
amerikansk studie visat sig vara en av tre faktorer som får en (andraspråks)elev att lyckas med 
sina studier.3

Teorier  kring  hur  man  lär  ut  språk  har  ofta  den  gemensamma  nämnaren  att  naturliga 
lärsituationer bör premieras. Regelrätt grammatik inte är att förakta men språkinlärning blir 
som allra mest meningsfull om den sker i sammanhang där språket faktiskt används.4 Med 
detta  i  åtanke  vill  jag  undersöka  möjligheterna  för  språkinlärning  i  trä-  och 
metallslöjdsundervisningen, ett skolämne som många elever uppskattar men ofta inte ser som 
meningsfullt utanför skolan.5

1 Skolverket (2006), Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo  

94, s. 12, och Skolverket (2011), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s. 

14. Skillnaden i texterna ligger i ordet skall, vilket i den nya kursplanen bytts ut till ska. 

2 Skolverket (2011), Svenska som andraspråk. I: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, s. 239.

3 W Thomas & V Collier (1999), School Effectiveness for Language Minority Students, refererad i P Gibbons 

(2010)[2002], Stärk språket, stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med  

andraspråkselever i klassrummet, s. 30.

4 P Gibbons (2010)[2002], s. 31.
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Syfte & frågeställningar

Uppsatsen  övergripande  syfte  är  att  undersöka  hur  man  kan  bedriva  språkinlärning  med 
slöjden som redskap. 

Mer konkret syftar studien till att undersöka hur en grupp nyblivna svenskar och deras lärare 
hanterar språkhinder under lektioner i trä- och metallslöjd.

• Hur kan slöjdundervisning för en förberedelsegrupp se ut?

• Vilka strategier använder sig eleverna och lärarna av för att hantera språkhinder?

5 Skolverket (2005), Nationella utvärderingen av skolan 2003. Huvudrapport – bild, hem- och konsument-

kunskap, idrott och hälsa, musik och slöjd, s. 125. <http://www.skolverket.se/sb/d/192>. Hämtad 2011-

05-24.
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2. Teori och tidigare slöjdforskning

I  detta  avsnitt  beskrivs  uppsatsens  teoretiska  perspektiv,  varför  mitt  val  av  perspektiv  är 
relevant för mitt arbete och vad tidigare forskning inom slöjd behandlat. 

2.1 Teoretisk utgångspunkt

Hållpunkten i min studie utgår från ett sociokulturellt  perspektiv som beskrivs i avsnittets 
inledning. Olika teoretiska inriktningar där fokus ligger på praktiskestetiska ämnen, språklig 
medvetenhet och svenska som andraspråk presenteras därefter. 

Ett sociokulturellt perspektiv

Den ryske filosofen, pedagogen och psykologen Lev Vygotskij (1896-1934) anses ha varit 
först med den utvecklingsteori  som kom att kallas sociokulturell i och med betoningen av 
betydelsen av social samvaro för ett barns utveckling. Vygotskij nämns ofta tillsammans med 
Piaget,  då de var samtida uttydare av pedagogik och båda fick och har stor betydelse för 
forskning än i dag. Om likheter och skillnader mellan de båda skriver Håkansson, professor i 
lingvistik,  att  Piaget   koncentrerar  sin  forskning  på  barnets  kognitiva  utveckling,  medan 
Vygotskij framhåller interaktionen mellan människor som det viktigaste.6 Säljö, professor i 
pedagogik  och  betydande  företrädare  för  ett  sociokultullt  perspektiv,  menar  däremot  att 
skillnader  mellan de båda teoretikerna  ofta  överdrivs,  och hänvisar till  Bergqvist  & Säljö 
(1983) när han citerar Piaget: 

[E]ach time one prematurely teaches a child something that he could have discovered 
for himself, that child is kept from inventing it and consequently from understanding it 
completly.7

Säljö förklarar detta som att kunskap måste erövras själv och inte serveras av andra, och det 
visar enligt honom på Piagets barncentrerade syn som påminner om Vygotskijs. Ett centralt 
begrepp  hos  Vygotskij  är  den  närmaste,  eller  den  proximala,  utvecklingszonen.  Med  det 
innebär kortfattat att ett barn eller en vuxen endast kan ta in bestående kunskap om kunskapen 
ligger snäppet före, i den proximala utvecklingszonen, det personen redan kan.8 

Ett  sociokulturellt  perspektiv  beskriver  Säljö  som  att  grunden  för  människans 
kunskapsinhämtning  ligger  i  samspelet,  interaktionen,  med  andra.9 Han  framhåller  att  de 
biologiska förutsättningar vi föds med inte ska uppfattas som begränsande. I stället finns det 
med rätt hjälpmedel och vetskap om hur de används, ingen gräns för de kunskaper vi kan 

6 G Håkansson (1998), Språkinlärning hos barn, s. 17.

7 R Säljö (2000), Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv, s. 58.

8 Ibid, s. 122.

9 Ibid, s. 21.
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tillgodogöra oss.10 Då interaktionen spelar den huvudsaklig rollen inom det sociokulturella 
synsättet  så  framhålls  även  språket  som  det  viktigaste  redskapet  för  inlärning  och  ”Att 
utveckla diskurser om omvärlden är ett av det mest påtagliga sätt genom vilket människan 
samlar erfarenhet och omskapar sin verklighet”.11 Med detta menas ungefär att människans lär 
genom att utveckla sina uppfattningar om omvärlden.

Redskap är förutom språk och övrig interaktion även fysiska föremål som Säljö anser bär på 
gemensamma,  i  bland  historiska,  insikter.  Genom  redskapen  hanterar,  eller  medierar,  vi 
omvärlden.12 Skolan  framställs  som  viktig,  men  inte  den  enda  och  kanske  inte  ens  den 
viktigaste av lärmiljöer. Det vardagliga samspelet med familj, vänner och omgivning utgör 
även  det  lärsituationer,  och  är  inte  lika  metodinriktad  som skolan  tenderar  vara.13 Säljö 
beskriver  skolan  som  en  maktstruktur,  där  fåtalets  sätt  att  uppfatta  omvärlden  blir 
allmänrådande, vilket får de svagare eleverna med annan kommunikationsuppfattning att falla 
mellan  stolarna.14 Den  amerikanska  andraspråksforskaren  Cummins  applicerar  detta  på 
andraspråkselever  som han  menar  att  skolan  uppfattar  som ett  problem som måste  lösas 
genom att de ska lämna sitt språk och tidigare vunna kulturella kapital hemma, särskiljas från 
övriga elever och på så sätt lära sig det nya språket. Det författarna menar på olika håll är att 
lärare och elever i stället ska sträva efter samarbete på jämställda villkor, och att läraren ska 
uppmärksamma och bejaka elevens tidigare erfarenheter så att dennes självkänsla och vilja att 
ta  ansvar  för  sin  egen  utveckling  främjas.  Cummins  talar  även  om  vikten  att  införa  ett 
kunskapsinriktat språk, och att skolan har en språkpolicy som medvetandegör flerspråkighet 
och arbetar för inlärning på allas villkor.15

Svenska som andraspråk

I Gibbons mångåriga arbete med andraspråksinlärning använder hon Vygotskijs teori om den 
närmaste utvecklingszonen, och menar att man genom stöttning (engelskans scaffolding) ger 
en tillfällig hjälp för att eleverna sedan ska kunna utföra samma uppgift själva. För att vidare 
konkretisera detta i arbetet  med andraspråkselever påpekar hon att den typ av förenklande 
uppgifter  som  vanligen  ges  till  denna  grupp  måste  bytas  ut  till  mer  utmanande, 
problematiserande  uppdrag  för  att  inte  fördumma  eleverna  och  tappa  kunskapskraven.16 
Andraspråksforskare  Sjöqvist skriver om problemet att bedöma flerspråkiga elever då deras 
kognitiva förmåga ofta är betydligt  högre än det de språkligt kan kommunicera om,17 och 
Gibbons menar då att stöttning och ett nära samarbete mellan lärare och elev kan lösa den 
svårigheten.

10 Säljö (2000), s. 17.

11 Ibid, s. 35.

12 Ibid, s. 30.

13 Ibid, s. 12.

14 Ibid, s. 103.

15 J Cummins, Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans språkpolicy. 

I: K Nauclér (red)(2001), Valda artiklar ur Symposium 2000. Ett andrahandsperspektiv på lärande, s. 5 

och 11.

16 Gibbons (2010)[2002], s. 29-30.

17 L Sjöqvist, ”När språket inte gör tanken rättvisa – att bedöma flerspråkiga elevers språk- och 

kunskapsutveckling” i L Lindström & V Lindberg (red)(2005), Pedagogisk bedömning: Att dokumentera, 

bedöma och utveckla kunskap, s.72.
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Vidare tar Gibbons upp det viktiga i att det talade språket får en central plats i undervisningen, 
men också att det måste gälla en speciell sorts språk, det hon nämner som att tänka högt, eller 
utforskande tal. Detta uppnås genom ett undersökande arbetssätt där eleven får prova sina 
hypoteser och diskutera möjliga utgångar med klasskamrater och lärare, och på så sätt båda 
lära sig det nya språket och samtidigt tillägna sig ämneskunskaper på målspråket.18 

Om språkundervisning  med  bedömning  ska  ske,  vilket  Gibbons  menar  är  en  pedagogisk 
nödvändighet  för  att  kunna  utvärdera  kunskaper,19 kan  det  vara  en  god  idé  att  förlägga 
undervisning i språk hos alla skolans ämnen då det på ett naturligt  sätt ger uppslag åt ett  
skiftande språkunderlag i och med ämnenas olikheter, och därav ger eleven fler möjligheter 
till ett mångfasetterat språk. Undervisningen hos alla ämnen ska dock vara av sådan karaktär 
att  diskussion  och  samtal  prioriteras  framför  den  allmänt  rådande  interaktion  kallad  IRF 
(Initiation, Response, Feedback – fråga, svar, återkoppling), där det är fråga om kontrollfrågor 
i  stället  för  den  varierade  och  dialoginriktad  interaktion  som  är  nödvändig  för 
språkinlärning.20 I uppsatsen kallas sådan undervisning för traditionell.

I dag gällande forskningsantaganden om språkinlärning startade under slutet av 1960-talet, då 
en brytning ägde rum mot den dominerande behaviorismens tankar om att all inlärning sker 
med hjälp av förstärkning av observerbara handlingar. Genom imitation, upprepande av rätt 
vanor och bortträngande av så kallade modersmålsrelaterade fel skulle inläraren tillägna sig 
det nya språket.21 En av den främsta kritiken mot behaviorismens språkteorier var just tanken 
på modersmålet som hindrande i strävan efter att lära sig det så kallade målspråket- i den här 
studien svenska. På senare tid har synen istället varit att andraspråket betraktas som ett eget 
språksystem med egna utvecklingssteg, och att inläraren spelar en aktiv aktör. Språkfel hos 
andraspråksinlärare jämförs nu med de hos ett barn som lär sig sitt modersmål.22 

Det råder delade meningar om den hos nutida forskare gängse använda termen interimspråk, 
på engelska interlanguage, är en bra benämning eller inte vad det gäller detta system. Kritiker 
menar att begreppet går att tolka som enbart en väg mellan modersmålet och målspråket och 
på så viss inte ses som ett eget system. Det parallellt använda och mer neutrala inlärarspråk 
(learner language) kan däremot vara smidigare att använda om man inte vill stå för en hel 
teori.23 

Tidigare talades det om att språkinlärning, om den förväntades nå den inföddes grammatiska 
nivå, tvunget skulle starta inom den så kallade kritiska perioden vilket hos merparten forskare 
innebar innan ett barn nådde puberteten, medan andra ansåg att det var redan innan barnet 
fyllt ett år. Anmärkningar på den kritiska perioden menar att den är för onyanserad och inte 
tar andra faktorer i beaktande såsom motivation och olika mognadsgrad oberoende av ålder 
och tid för pubertet. Språkvetare Abramhamsson & Hyltenstam refererar till Seliger (1978) 
och Long (1990) som i stället talar om en  känslig period  vilken även den inträffar tidigt i 

18 Gibbons (2010), s. 36.

19 Ibid, s. 31.

20 Ibid, s. 37-39.

21 Säljö (2000), s. 53.

22 N Abrahamsson (2009), Andraspråksinlärning, s. 31-32 och 57-58.

23 B Hammarberg, Teoretiska ramar för andraspråksforksning. I: K Hyltenstam & I Lindberg (red)(2004), 

Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle, s. 27, och Abrahamsson (2009), s. 43.
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livet, men i stället för att avbrytas vid en viss ålder antas plana ut och finnas kvar i förminskad 
skala i vissa fall ändå upp i tonåren.24   

Vad det gäller undervisning hänvisar Abrahamsson till Krashen (1981, 1982) som poängterar 
inflödets roll för språkinlärningen, som gynnas mest om nivån är precis ovanför det inläraren 
själv  behärskar,25 med  tydlig  hänsyftning  åt  Vygotskijs  proximala  utvecklingszon.  Vidare 
menar Krashen enligt Abrahamsson att: 

[…]  inflödet  blir  begripligt,  dels  genom  att  inläraren  utnyttjar  extralingvistisk 
information [...], samt de ledtrådar som den grammatiska, semantiska [ungefär språklig 
betydelse, min anmärkning] och situationella kontexten erbjuder, dels genom att infödda 
talare och lärare anpassar sitt språk [...].

Forskningen  pekar  på  att  inlärning  av  språk  effektiviseras  om  det  sker  i  ett  naturligt 
sammanhang, med andra ord integreras i övrig undervisning. Prestationer i de andra ämnena 
kan  också  ökas  om  lärarna  medvetet  arbetar  språkligt  med  exempelvis  att  lära  ut 
ämnesspecifika begrepp och tillvägagångssätt, och att integrera andraspråkselever i en klass 
har visat sig kunna gagna alla elever. De svagpresterande blir hjälpa av att läraren anpassar 
och förenklar arbetssättet, och det kunskapsrelaterat språk som används främjar den allmänna 
språkutvecklingen hos alla elever.26 Gibbons sammanfattar sin uppfattning om hur skolan bör 
agera  för  att  inkludera  samtliga  elever;  bygg  vidare  på  elevens  tidigare  erfarenhet  och 
kulturella  kapital,  ge stöd i  både språklig och kunskapsmässigt  hänseende och till  sist  låt 
eleverna överta ansvaret att bruka sina lärdomar självständigt.  

2.3 Tidigare slöjdforskning

Slöjdforskning med pedagogiska förtecken har bara cirka tio år på nacken, och den tidigare 
dominerande historiebaserade forskningen sträcker sig inte mycket längre. I Sverige har det 
totalt sett skrivits nio avhandlingar om slöjd och endast en är docent i ämnet. Förhoppningen 
är  att  mitt  arbete  kan  diskutera  ämnet  i  ett  vidare  perspektiv,  och  bidra  till  kommande 
undersökningar.

De tre forskare som presenteras här har alla ett förflutet som slöjdlärare och har intresserat sig 
för  den  pedagogiska  aspekten  av  slöjd.  Lärarutbildare  Hasselskog har  skrivit  den  senaste 
utkomna  slöjdavhandlingen,  där  han  undersöker  slöjdlärares  förhållningssätt  till 
undervisningen.  Avhandling  tar  också upp att  den forskning som finns  inom slöjden ofta 
skiljer sig åt i utformningen. Sveriges enda slöjddocent Johansson har exempelvis utgått från 
ett  sociokulturellt  perspektiv  och  genomfört  analyser  av  videoinspelningar  på  mikronivå. 
Universitetslektor  Borg  har  i  kvalitativa  intervjuer  talat  med  vuxna  om  sin  barndoms 
slöjdundervisning såväl som med etablerade slöjdlärare angående deras undervisningssyn,27 
för  att  få  reda  på  vad  slöjden  är,  hur  den  upplevs  och  hur  den  påverkar  människor.28 I 

24 N Abramhamsson & K Hyltenstam, Mognadsbegränsningar och den kritiska perioden för andraspråks-

inlärning. I: K Hyltenstam & I Lindberg (red)(2004), s. 223-229.

25 Abrahamsson (2009), s. 174.

26 Gibbons (2010)[2002], s. 162-164.

27 P Hasselskog (2010), Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen, s. 47.

28 K Borg (2001), Slöjdämnet: intryck - uttryck – avtryck, s. 57.
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intervjuerna  framkom  stora  skillnader  i  upplevelser  både  i  och  mellan  de  båda 
intervjugrupperna, och Borg formulerade tre övergripande faktorer hur dessa uppkom:

• Förhållandet mellan begreppen process och produkt i slöjd-undervisningen 
dels  hur  det  uppfattas  av  eleverna,  dels  som en  förklarande  bakgrund  vad 
lärarna avser 

• Variationen mellan olika slöjdlärares sätt att förhålla sig till sin läraruppgift i 
relation till variationen av elevernas sätt att uppfatta slöjdsituationen 

• Slöjdundervisningens delvis ”tysta” teori  i  relation till  elevers och lärares 
föreställningar om slöjdämnets syfte och innehåll

• Det som informanter och lärare anser vara mest väsentligt i  en framtida 
slöjdundervisning är också det som de upplevt som positivt eller saknat i  sin 
egen slöjdundervisning29

Med dessa sammanfattningar av slöjdsituationer kunde Borg se en undervisning som både 
från  tidigare  elever  och  lärares  sida  upplevdes  på  olika  sätt  beroende  på  ovanstående 
grundläggande faktorer. Med den tysta teorin menas dels den potential som ämnet enligt Borg 
har i form av utveckling av kognitiva och emotionella kunskaper och erfarenheter, men som 
drunknar till förmån för den synliga kunskapen i form av processarbete och slöjdföremål, trots 
att det de senaste åren skett en förskjutning i strävansmål till den tysta kunskapens fördel.30 En 
annan  sida  av  den  tysta  kunskapen är  uppfattningen  om slöjden  som enbart  ett  så  kallat 
praktiskt  ämne,  och  där  gör  avsaknaden  av  en  egen  teori  diskussionerna  runt  ämnet 
förlamande då det  uteslutande handlar  om själva görandet.  Borg har  även reflekterat  runt 
interaktionen som sker i slöjden. Hon menar att undervisningen i slöjd sker mer genom att 
visa, använda sig av gester och kroppsspråk än att tala, och att lärare i bedömningen lutar sig 
mot den genomförda process och färdiga produkt som de har sett. Bristen på ett slöjdspråk 
märks inte minst hos eleverna som har slöjd, då de i loggböcker och utvärderingar inte kan 
sätta ord på vad de lärt sig, trots att de bevisligen uträttat något.31

Hasselskogs avhandling tar upp skilda syner på undervisning, gestaltade i fyra slöjdlärartyper 
- Servicemannen, Instruktören, Handledaren och Pedagogen - men tre åskådningar. Han har 
genom ett stort antal lärar- och elevloggböcker och ljudinspelningar av lektioner kommit fram 
till de övergripande synsätten. Stilarna kan sammanfattas som den styrda instruktionsläraren, 
den elevfokuserade kommunicerande läraren och den stöttande läraren, där ingen av de tre ska 
ses som mer lämplig än den andre.32 Hasselskog refererar till Kimbell när han diskuterar kring 
behovet av en problembaserad undervisning, stödd på tanken att uppgifter i slöjdsammanhang 
och i övriga ämnen ser olika ut men ett problembaserat tankesätt kan upptäcka likheter och 
därmed  lösa  uppgiften.  ”Eleverna  behöver  utmanas  och  uppmuntras  att  själva  tänka  och 
föreslås lösningar för att sådana generella kompetenser skall utvecklas ”, skriver Hasselskog.33

I  Johanssons  avhandling  tar  hon  fasta  på  forskning  i slöjdverksamheten  snarare  än  som 
tidigare  om ämnet. Hon menar att det krävs empiriskt data från autentiska situationer som 
motvikt  och komplement  till  de  historiska  och kursplansteoretiserade  åsikter  som florerar 

29 Borg (2001), s. 57-58.

30 Ibid, s. 168-169.

31 K Borg (2008), Kreativitet eller problemlösning – vad bedömer vi i slöjden?. I: K Borg & L Lindström (red), 

Slöjda för livet, s. 201.

32 Hasselskog (2010), s. 267.

33 Ibid, s. 249.
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kring slöjden, för att kunna föra en relevant debatt om ämnets roll i skolan.34 I microanalyser 
av videoinspelningar  har  Johansson fokuserat  på interaktionen som pågår och ”Resultaten 
visar tydligt att slöjd är ett kommunikativt och reflekterande ämne där barn och ungdomar 
möter en miljö där de får konfronteras med abstrakta och konkreta utmaningar.”35 Med olika 
former av interaktiv kommunikation visas att eleverna stöttar varandra och hjälper varandra 
vidare i deras individuella kunskapsutveckling. Eleverna växlar även mellan att vara den som 
får eller ger hjälp åt sina klasskompisar.36 

3. Material & metod

De metoder  som använts  i  min  studie  kommer  här  förklaras  närmare,  såväl  som en kort 
bakgrund till urvalet av informanter. Metoder för datainsamling och analys tas upp och det 
hela avslutas med en redogörelse för de språkliga strategier arbetet fokuserar på.

Forskningsetiska principer

Att  undersöka minderåriga  ungdomar som kan sägas  råda under ett  dubbelt  underläge  på 
grund av deras underordnade roll som elever, och att det inte behärskar majoritetens språk, 
kräver  en  utarbetad  etisk  plan.  Etiska  aspekter  kring  studien  har  beaktas  i  enlighet  med 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och har präglat hela mitt arbetssätt. 

Alla personnamn och omgivningar som förekommer i texten har fingerats för att inte kunna 
identifieras.37 Samtyckeskravet har uppnåtts där elever, deras målsmän och lärarna har fått 
korrekt information om syfte och tillvägagångssätt med studien och de har sedan fått skriva 
under det brev på svenska och engelska som jag skickat med eleverna hem. Vid varje träff 
med eleverna har jag upprepat deras rätt att kunna avbryta sin medverkan om de önskar, och 
att  detta kan ske vid vilken tidpunkt som helst.38 I  det brev jag skickat med till  elevernas 
målsmän, och som jag muntligt förklarat för alla inblandade, framgår att den inspelade filmen 
och  eventuella  kopior  på  denna  kommer  raderas  efter  uppsatsen  slutförande.  Lärarna  har 
också fått godkänna de korta fakta jag skrivit om dem. Informationen om eleverna bedömde 
jag vara av sådan ytlig karaktär att inget godkännande krävdes.39

34 M Johansson (2002), Slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap,  

s. 224.

35 Johansson (2002), s. 222.

36 Ibid, s. 117-118.

37 Vetenskapsrådet (2002), Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s. 

12. <http://cm.e-line.nu/servlet/us_pyra?wts.PAGE=h_ix3.htm&wts.ACTION=loginguest&p=H>. Hämtad 

2011-05-16.

38 Ibid, s. 7 och 9-10.

39 Ibid, s. 14.
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3.1 Materialurval
Uppsatsen  undersöker  arbetet  med  andraspråkselever  som går  i  en  skola  som här  kallas 
Förortsskolan. Förortsskolan är i kommunal regi och ligger i en förort till en storstad. Skolan 
har  elever  från  förskoleklass  till  årskurs  9  och omfattar  för  närvarande  cirka  400 elever. 
Förorten började byggas på 50-talet och skolan stod klar några år senare.  

Eleverna

Samtliga sex elever som deltar  i  studien går i  samma förberedelsegrupp men tillhör  olika 
klasser i skolan. Vaiva har tillsammans med Andris varit i Sverige och Förortsskolan sedan 
höstterminen 2010, eller  som Vaiva svarar när läraren Hans frågade om de gått  här sen i 
höstas "Nej, sen i augusti"40. Vaiva och Andris har anmärkningsvärt bra kunskaper i svenska 
med tanke på deras korta tid i landet, och de behärskar även mycket bra engelska. Andris är 
ensam pojke i gruppen, och håller sig mest för sig själv. Båda tillhör årskurs 6. Nora började 
också hösten 2010, går i årskurs 8 och pratar nästan enbart  sitt modersmål,  ett  språk som 
Vaiva är  intresserad av och så smått  håller  på att  lära  sig genom henne.  Nora kan ingen 
engelska. Minh hade bott i Sverige och tillhört gruppen i två veckor när jag började studien. 
Hon går  i  årskurs  9  och kan  mycket  bra  engelska  men bara  några  ord  svenska.  Hennes 
hörförståelse på målspråket är bättre än hennes tal. Dina går i årskurs 8 och kan svenska bra 
och  lite  engelska,  och  hon har  bott  i  landet  sedan vårterminen  2009,  vilket  är  längst  av 
samtliga  elever.  Leila  som går  i  årskurs 9 kommer inte  att  delta  under  inspelningen utan 
enbart under observationerna. Hon har gått i svensk skola sedan vårterminen 2010 och har 
liksom Dina bra svenskkunskaper. Då förberedelsegruppen inte är så stor valde jag att ha med 
alla eleverna i ett förberedande stadie, för att sen se om det var några som utmärkte sig som 
jag kunde granska mer ingående. Det finns ingen annan klass på skolan i samma situation som 
den här gruppen, så jag kunde inte jämföra elevgrupper. 

Lärarna

De lärare jag valt att studera har mångårig erfarenhet dels av att att arbeta som lärare, men 
även att arbeta med elever som nyligen anlänt till Sverige. Hans har jobbat som lärare i tjugo 
år och i ungefär tio med förberedelseklasser. Han är utbildad inom trä- och metallslöjd, teknik 
och det yrkespedagogiska programmet på gymnasiet,  och förutom att  undervisa i  trä-  och 
metallslöjd är  han  även  mentor  åt  en  högstadieklass  på  skolan.  Under  min 
verksamhetsförlagda utbildning inom mitt  första ämne trä- och metallslöjd så gick jag två 
terminer av tre hos Hans. I texten kommer jag växla mellan att nämna Hans ämne som trä- 
och  metallslöjd  och  bara  slöjd  eftersom  slöjdens  två  inriktningar,  som  även  innefattar 
textilslöjd, i kursplanen är samma ämne. 

Katrin har jobbat som lärare i tjugofem år, är utbildad i svenska som andraspråk och har under 
hela sin yrkeskarriär arbetat med andraspråkselever. I mitt arbete låter jag elevernas lektioner 
med Katrin  benämnas  både  som lektioner  i  svenska som andraspråk  och svensklektioner, 
eftersom det  för  eleverna  innebär  samma sak.  Valet  att  involvera  Katrin,  en  person som 
ungdomarna känner väl, var att eleverna och deras målsmän skulle känna sig säkrare och mer 

40 Mina anteckningar från observation 2011-04-06.
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benägna att delta i studien. Ett annat syfte att studera elevernas huvudsakliga lärare, som till 
skillnad  mot  slöjdläraren  arbetar  med  eleverna  dagligen,  var  att  se  vad  hon  använde  för 
metoder i sin undervisning för att  sedan analysera om, och i sådana fall på vilket sätt,  de 
metoderna skulle gå att applicera i slöjdsammanhang.  Jag hade inte tidigare träffat Katrin och 
jag ser det som en poäng att vi inte har någon personlig relation som jag har gentemot Hans.

Sammanfattningsvis  kan  man  säga  att  Katrins  erfarenhet  och  utbildning  i  svenska  som 
andraspråk ger henne ett försprång gentemot Hans i förståelsen för elevernas situation, men 
Hans å sin sida har med sin nästan lika långa yrkeserfarenhet inom slöjd en vana vid att arbeta 
i sammanhang olikt den gängse vanliga skolnormen. Båda lärarna ser ett mervärde i att arbeta 
med elever från förberedelsegrupper och verkar enligt min uppfattning trivas i sina lärarroller.

3.2 Metod
För att mer djupgående undersöka hur undervisningen med slöjd och språk kan gå till har jag i 
en fallstudie genom observation och videoinspelning studerat en förberedelseklass och deras 
lärare.  Arbetet  har  även  drag  av  ett  undervisningsförsök  eftersom  uppgiften  under  de 
inspelade  lektionerna  tillkom  i  samråd  med  läraren  och  mig  för  att  undersöka  hur 
språkinlärning kunde blandas in i slöjden.41 

Metoder för insamling

Materialet har samlats in genom observation och filmning.

Observation har skett vid tre lektioner under två dagar. Det går att se observationerna som en 
förstudie till filmningen, men där datainsamling från observationerna också kan ge en större 
förståelse  för  hur  situationen  i  klassrummen  ser  ut.  Då  syftet  var  att  undersöka  hur 
undervisningen  hos  de  två  lärarna  gick  till  så  hade  jag  sammanställt  ett  enkelt 
observationsschema där det fanns plats för anteckningar om vem som sa och gjorde vad. Efter 
och under lektionerna har jag skrivit ner reflektioner och förklarande text.

Videofilmning som sedan transkriberats har använts vid två tillfällen. Anledningen till att jag 
valde att filma vid två lektioner var att följa det projekt som påbörjades vid första tillfället, 
och att flera elever kunde närvara vid det andra tillfället. Inspelningen är gjort under lektion 
ett  och  tre  för  att  den  planerade  inspelningen  under  lektion  två  inte  kunde  genomföras 
eftersom några elever inte hade fått sitt informations- och samtyckesbrev påskrivet hemifrån. 
Jag valde att inte använda mig av enkätundersökning eller intervjuer av eleverna, då jag anser 
att det finns en risk för missförstånd över frågorna på grund av språkhinder, och som därmed 
skulle kunna göra resultatet missvisande.

41 B Johansson & P O Svedner (2006), Examensarbetet i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och 

språklig utformning, s. 74.

13



Procedur

Kontakten med de två lärarna har först etablerats i mejlkonversation, sedan ett varsitt första 
möte innan jag gått ut i klasserna. Lärarna har varit de första steget på vägen att godkänna min 
idé. För att få filma minderåriga krävs tillstånd från berörda elever såväl som målsmän, och 
efter jag hade presenterat mig och förklarat mitt upplägg för eleverna fick de  en vecka på sig 
att fundera på om de vill vara med eller inte. För att inte eleverna skulle känna sig åsidosatta 
eller maktlösa över situationen var jag nog med att poängtera frivilligheten i att delta, och att 
de närsomhelst kunde välja att avbryta sin medverkan även om de tidigare gett sitt samtycke. 
Enligt  informations- och samtyckeskraven från Vetenskapsrådet ska man som undersökare 
sträva efter en så stor öppenhet som möjligt angående syftet och det ska inte råda några tvivel 
om  vad  informanterna  godkänner.42 Vid  vårt  första  möte  sammanställde  jag  en  text  på 
förhållandevis  enkel  svenska  och  engelska  som  förklarade  vem  jag  är,  syftet  med 
undersökningen och att det behövs målsmans tillstånd för att genomföra vissa delar av den 
tänkta  studien.  Tanken  var  att  eleverna  skulle  lämna  denna  skrift  till  sin  målsman.  Jag 
lämnade ut min mejladress och telefonnummer till målsmännen för att de enkelt skulle kunna 
kontakta mig vid eventuella frågor.

Observation

Här beskrivs mer konkret hur introduktion, observation och inspelning gick till.

Under observationerna fördes löpande anteckningar med hjälp av ett schema där namn på 
informanten framgick, vad informanten gjorde och vad han eller hon sa.  Samtliga lektioner, 
en  i  trä-  och  metallslöjd  och  två  i  svenska,  har  varit  femtio  minuter  långa  och  jag  har 
observerat under hela den perioden. Den ämnesspecifika läraren och samma fyra elever har 
varit med på samtliga lektioner.  Då eleverna vid tillfällena var få till antalet, var det möjligt 
att observera hela gruppen och det var inget problem att föra relativt exakta anteckningar om 
vad som avhandlades muntligt. Metoden för observationerna ryms under begreppet  kritiska 
händelser som innebär att främst det som är av centralt intresse för studien antecknas,43 i mitt 
fall  framförallt  lärarens agerande och tecken på lärande hos eleverna.  Observationerna har 
varit av första ordningens observationer, det vill säga att det huvudsakliga syftet är att iaktta 
och inte blanda in sig i undervisningen.44 Jag presenterade mig och syftet med min närvaro 
under  första  lektionen.  Jag pratade  engelska  som alla  deltagande  elever  förstod.  Vid  alla 
tillfällen har jag suttit på ett och samma ställe för att försöka smälta in i omgivningen och för 
att minimera den påverkan jag skulle kunna ha på eleverna. 

Endast vid ett tillfälle, under den sista observationen, blev jag spontant tilltalad av en elev, 
men först efter att hennes lärare Katrin lämnat klassrummet. Under Hans lektion, som var det 
första observationstillfället, pratade han med mig några gånger efter att eleverna hade börjat 
arbeta. Under Katrins båda lektioner försökte hon få mig delaktig vid flera tillfällen, även när 
hon undervisade sina elever. Hon var mer påverkad än Hans av att jag satt och observerade, 
men så har vi två inte heller tidigare träffats och hon har inte vanan av handledning av en 
lärarstudent som Hans har.

42 Vetenskapsrådet (2002), s. 7-9.

43 Johansson & Svedner (2006), s. 58.

44 C R P Bjørndal (2005)[2002], Det värderande ögat, s. 26.
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Inspelning

En lärare och tre elever var närvarande på den första inspelade lektionen i trä- och metallslöjd 
som  varade  i  femtio  minuter.  Veckan  innan  filmningen  gjordes  observationerna  och 
informationen om inspelningen gavs ut. Godkännandet från målsmän hade kommit in några 
dagar tidigare och eleverna visste när det kom in i klassrummet att det var i dag som jag 
skulle ha med mig kameran. Efter att ha hälsat på alla påminde jag ändå om filmningen och 
att de kunde säga till vid vilken tid som helst under lektionen om det inte längre ville vara 
med i studien. Jag började att filma först när eleverna samlats runt det bord som fungerade 
som genomgångsplats för att det skulle få lite tid att slappna av. Kameran stod av samma 
anledning några minuter i början på endast ljudupptagning innan jag började spela in bild. Jag 
satt vid ett bord bakom samlingsbordet så att läraren Hans hamnade mitt framför kameran. 
Detta  valde jag då jag visste att  han var den som mest skulle prata  under  genomgången. 
Eleverna syns i det här skedet i profil på filmen, så deras ansiktsuttryck är ändå väl synliga.  
En elev kommer sent till lektionen, och hamnar lite olyckligt delvis skymd. 

Kameran följer läraren när han rör sig i klassrummet under introduktionen, och när eleverna 
sätter i gång med arbetet växlar jag mellan att filma en grupp på två elever och den elev som 
arbetar ensam. Då jag inte tidigare genomfört en pilotstudie med inspelning testar jag under 
lektionen dels  att  placera  kameran på en fast  plats  och själv gå runt  i  salen och att  med 
kameran i handen filma från olika vinklar. Båda sätten har sina för- och nackdelar, där en fast 
placering märkbart gör speciellt en elev mer avslappnad framför kameran, medan det rörliga 
förhållningssättet gör detaljer i tal och rörelser lättare att uppfatta.

När lektionen avslutas stänger jag av kameran och meddelar detta till  eleverna.  Dessvärre 
missar  jag  av  den  anledningen  en  intressant  sidodiskussion  som  jag  endast  fick  några 
nedtecknade stödord från.

De  yttre  faktorer  som skilde  den  andra  genomförda  inspelningen  från  den  första  var  att 
eleverna nu var fem till  antalet.  Jag pratar med de två nya eleverna som jag inte tidigare 
träffat,  men  som  har  fått  den  skriftliga  informationen  från  Katrin  och  fått  sina 
informationsbrev  underskrivna hemifrån.  Jag förklarar  anonymiseringen av materialet  som 
kommer  att  ske,  frivilligheten  i  att  delta  och  att  de  kan  välja  att  avbryta  sin  medverkan 
närsomhelst under inspelningen. Under lektionen var det två grupper med två elever i vardera, 
och den elev som vid första tillfället arbetade ensam gjorde det även nu. Klassen fortsatte på 
den uppgift det fått vid den förra inspelningen, och har däremellan haft ännu ett tillfälle att 
arbeta på projektet. Jag gick runt mer vid den här inspelningen, jag kom närmare eleverna och 
fick  på så sätt  en bättre  ljudupptagning.  Kameran stod på  fram till  eleverna  gick ut  från 
klassrummet.

3.3 Metoder för analys
Under  denna  rubrik  beskrivs  hur  mitt  materiel  har  analyserats  utifrån  transkription, 
samtalsanalys och de språkliga strategier som elever och lärare kan använda sig av.
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Metoder för transkription

Jag har i mitt syfte att överföra videosekvenser till skrift använt mig av en modifierad version 
av Milles, filosofie doktor i nordiska språk, kolumnbaserade transkription. Till att börja med 
har jag för att spara tid sammanställt en grövre bastranskription, för att sedan fylla på de delar 
jag finner intressanta med mer detaljer.45 Milles använder sig av vågräta kolumner, en för 
varje  person,  för  att  tal  som överlappar  varandra  ska  bli  synligt.46 Till  skillnad  från  den 
dramadialogiska  transkriptionen  som  mer  betonar  formspråkliga  differenser,47 vill  jag 
tydligare rada upp den icke-verbala kommunikationen som förekommer och som jag finner 
intressant då mitt arbete handlar hur strategier för att överkomma språkhinder. Jag har använt 
mig av tre vågräta kolumner som tydliggör vem personen är, vad den personen gör och vad 
han eller  hon säger.  Transkriptionen ska inte  ses som en del av mitt  material,  utan är en 
ofullständig version av materialet, det vill säga inspelningen. Transkribering är ett första steg i 
analysen av materialet, då allt som överförs från film till skrift blir mer eller mindre utförliga 
tolkningar.48 

I mitt arbete har jag försökt att i största möjliga mån ordagrant återge lärarens och elevernas 
utsagor,  vilket innebär att  utfyllnadsord och pauser är  inkluderat  men däremot har jag till 
exempel inte med exakt tidpunkt när någon avbryter en annan, och inte heller olika typer av 
betoningar om jag inte ansett de viktiga.  Det språkliga fel som eleverna ibland använder är 
angivna men oftast  inte kommenterade eftersom syftet  inte  är att  undersöka språkliga fel. 
Anledningen till ett återgivande så nära originalet som möjligt är att kunna analysera vad som 
faktiskt sägs, och lättare kunna tolka mottagarnas reaktioner.  

Transkriberat  material  skrivs  ofta  ut  med typsnittet  Courier  på grund av  dess  egenhet  att 
bokstäverna har liknande storlek och därav anses texten framstå mer neutral,49 så därför har 
även jag använt mig av detta typsnitt i de exempel som återfinns i resultat och analysavsnittet. 
I transkriptionen har all icke-verbal kommunikation kursiverats. Understrukna ord, ljud eller 
enstaka bokstäver markerar att det partiet  särskilts betonats. Alla pauser markeras med tre 
punkter, …, oavsett längd på pausen, och kryss i en klammer, [x], motsvarar ungefärligt antal 
ord som uttalas men som inte uppfattas på inspelningen. Står ett ord inom klamrar förklarar 
ordet inom klamrarna att det uttalats på ett speciellt sätt, exempelvis [tyst].

Samtalsanalys

Forskning kring hur människor samtalar med varandra behandlar ofta de grammatiska och 
meningsbyggande  aspekterna  runt  samtalet.  Samtalet  bryts  ner  och  delar  såsom  pauser, 
utfyllnadsord  och turtagning,  det  vill  säga vem som pratar,  när  och  hur  man tagit  ordet, 
analyseras. Att fokus tidigt har varit på hörbara fenomen har att göra med tidigare svårigheter 
att spela in rörlig bild, och att det är lättare att analysera och koncentrera sig på enbart talade. 
En  uppdelning inom området är mellan formella eller institutionella samtal, och spontana, 
vardagliga  sådana.  Samtal  mellan  lärare  och  elev  kan  ses  som  i  viss  mån  institutionell 

45 C Norrby (2004 [1996]), Samtalsanalys. Så gör vi när vi pratar med varandra. s. 90.

46 K Milles (2003), Kvinnor och män i möte. En samtalsanalytisk studie av interna arbetsmöten, s. 29-30.

47 Norrby (2004 [1996]), s. 98-99.

48 Ibid, s. 93.

49 Ibid, s. 229.
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eftersom den förs i ett institutionellt sammanhang, men beroende på kontext kan interaktionen 
parterna  emellan  även  ha  mer  avslappnad  och  vardaglig  karaktär.  Mellan  elever  liknar 
samtalet än mer den senare varianten, med en lutning åt det institutionella beroende på om det 
rör sig om en redovisning inför klassen, om eleverna arbetar tillsammans under en lektion 
eller är på rast.

Det finns många inriktningar  på samtalsanalys,  och två stora grupper med förgreningar är 
Conversation Analysis, vanligen förkortat CA, och lingvistisk baserad diskursanalys. Inom 
CA sker undersökningen förutsättningslöst där alla detaljer spelar roll och analyserats i ett 
samtalsfokuserat  microperspektiv,  utan påverkan av yttre  kontextsituation som exempelvis 
informanternas  inbördes  relationer.50 Diskursanalysen  börjar  till  skillnad  från  CA med en 
teoretisk utgångspunkt och framhålls ofta visa mer än det rent språkliga, och i likhet med det 
sociokulturella  perspektivet  menas att  människan formas i  interaktionen.  Analysen kan då 
fungera som en väg att förstå och förklara mänskligt beteende.51 Denna anslutning är även den 
som ligger närmast min uppsats.

Repliker, inom samtalsanalysen känd som turer, i ett samtal sker för det mesta automatiskt 
och registreras inte av parterna om kommunikationen är jämlik och flytande. Det är när det 
inte  fungerar  -   någon lämnas  utanför  samtalet,  personer  avbryter  och talar  i  munnen på 
varandra -  som strukturer börjar uppmärksammas.52

I min studie kommer jag att analysera all interaktion, verbal som icke-verbal, eftersom den 
senare ofta kompletterar eller ersätter den verbala när språkkunskaper brister.

Språkliga strategier

För att kunna kommunicera utan att kunna det talade språket fullt ut finns olika strategier att 
tillämpa.  En  är  att  tillfälligt  blanda  in  ord  från  olika  språk  i  samma  kontext,  inom 
språkvetenskapen känd som kodväxling. Det finns olika typer av kodväxling och den används 
mer  eller  mindre  medvetet.53 Kodväxlingen  har  tidigare  setts  som  ett  problem  med 
hänsyftning  till  svårigheten  att  hålla  isär  språk  och  att  lära  sig  dom korrekt,  men  nyare 
forskning  visar  att  kodväxlingen  tvärtom  ger  prov  på  både  en  hög  språklig  och  kreativ 
kompetens och borde snarare ses som en samtalsresurs.54 Eftersom allt fler talar flera språk är 
det även ett ständigt ökat fenomen, liksom vanan att tala det nya språket på ett grammatiskt 
mer logiskt sätt. Personer som exempelvis endast talar engelska kan ha svårt att förstå och 
anpassa  sitt  språk  i  samtal  med  personer  som  talar  engelska  som  andraspråk,  medan 
flerspråkiga  personer  kan  ha  lättare  för  det.55 I  en  analys  är  det  svårt  att  avgöra  om en 
kodväxlingen sker medvetet eller inte såvida informanten inte konfronteras angående det, så i 
min analys har jag inte gjort någon åtskillnad på dessa varianter.

50 Norrby (2004 [1996]), s. 45-46.

51 Ibid, s. 77 och 82.

52 Ibid, s. 108-109.

53 C Norrby & G Håkansson (2010), Introduktion till sociolingvistik, s. 345.

54 C Höglund (2006), Fördubblat ordförråd en hjälp att vara exakt. Lärarnas tidning 23/5-06. Hämtad 2011-

06-05. <http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2006/05/23/fordubblat-ordforrad-hjalp-vara-

exakt>.

55 C Christner Riad (2009), Engelskan har rymt hemifrån. Forskning & framsteg, 3/09. Hämtad 2011-06-05. 

<http://www.fof.se/tidning/2009/3/engelskan-har-rymt-hemifran>.
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För kommunikation där modersmål skiljer sig åt kan man kodväxla genom att använda ett 
tredje språk som alla parter behärskar, och detta hjälpspråk kallas då lingua franca. Lingua 
franca kan vara engelska, franska, arabiska, ryska och andra stora språk.56

Icke-verbal  kommunikation till  exempel  ljud som suckar,  tonläge och andra talvariationer 
benämns som paralingvistiska signaler och ska förstås som ett komplement till språket. Här 
ingår  även  gester  som görs  medvetet  för  att  understryka  orden.  Det  som mer  omedvetet 
uttrycks i gester, kroppsspråk, kläder och ansiktsuttryck kallas extralingvistiska signaler och 
står oberoende av talet. Dessa extralingvistiska signaler kan användas som stödtecken för att 
göra sig förstådd.

4. Resultat & analys

Resultat och analys har slagits ihop eftersom min insamlade data består av inspelningar och 
observationsanteckningar som behöver kommenteras för att texten ska bli meningsfull.  Jag 
har däremot tydliggjort skillnaderna mellan den sakliga och den argumenterande delen, och 
texten har delats upp tematiskt i de språkliga strategier som presenterats i metoddelen och 
motsvarar  mina  frågeställningar.57 Slöjduppgifterna  som studerats  beskrivs  först,  sedan de 
båda lärarnas undervisning och på det följer elevernas språkstrategier under undervisningen. 
Alla namn som förekommer är anonymiserade.

Lektionsuppgifter

Under  den  observerade  lektionen  i  trä-  och  metallslöjd  var  eleverna  mitt  uppe  i  varsin 
bildhuggaruppgift.  Motivet som höggs ut med bildhuggarjärn och träklubba var självvalda 
och eleverna arbetade självständigt. En elev, Andris, hade i samråd med läraren i stället valt 
att bygga en träbåt efter egen ritning. 

De projekt som Hans och jag bestämde åt efterföljande inspelningar hade han redan planerat 
att  introducera åt skolans niondeklassare. Uppgiften går ut på att i grupper om två bygga en 
konstruktion  som  håller  upp  en  sten  på  ungefär  två  kilo.  Byggmaterialet  består  av  två 
dimensioner av smala träpinnar, 5x5 mm och 10x5 mm, smältlim och tunt bomullssnöre som 
alla har en bestämd prissättning – ju billigare det blir desto bättre. Regler runt projektet är att 
stenen ska hänga utanför konstruktionen och ett ägg ska kunna placeras under stenen utan att 
gå sönder. Hans hade byggt en modell själv som togs fram korta stunder och fungerade som 
inspiration om någon grupp körde fast. En elevgrupp fick trots det bygga under förenklade 
villkor där stenen inte behövde hänga utanför konstruktion,  men för att det skulle bli mer 
rättvist var en sådan konstruktion betydligt dyrare.

56 Norrby & Håkansson (2010), s. 346.

57 Johansson & Svedner (2006), s. 95.
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4.1 Lärarnas strategier
Det finns fler skillnader än likheter i undervisningssyn hos lärarna i min studie, trots att båda 
agerar  ganska  traditionellt  där  läraren  får  mest  taltid,  väljer  arbetsuppgift  och,  speciellt  i 
Katrins fall, gör eleverna beroende av läraren som leder vidare arbetet. Ämnena i sig är av 
tradition väldigt olika utformade, liksom i det aktuella fallet lärarnas bakgrund, syften och 
undervisningssalar. Andraspråkslärare Katrin, elevernas mentor, uttrycker sig nästan enbart på 
svenska,  och de  gånger  hon pratar  engelska  med den nyanlända eleven Minh är  när  hon 
märker  att  eleven inte  förstår  det  hon först  sagt  på svenska.  Andra gånger  hon använder 
engelska är när Andris och Vaiva inte förstår ett ord som då Katrin översätter åt dom. 

Skillnaden  mellan  den  observerade  slöjdlektionen  där  det  arbetades  med  det  pågående 
projektet bildhuggeri, och de inspelade lektionerna där det introducerades en problembaserad 
samarbetsuppgift  var  stora.  Under  observationen  arbetar  eleverna  självständigt  vid  varsin 
bänk utspridda i salen. Lektionen fortlöper under tystnad, ingen elev pratar eller umgås med 
någon annan elev. Det är oftast Hans som inleder ett samtal, men ibland tar eleverna ton, alltid 
när läraren passerar dom. I fallet med den här lektionen hålls möjligen kunskapskraven lite 
lågt eller dolda. Både Leila och Minh hade problem med träbitar som lossnade från ämnet, 
och de fick rådet att limma tillbaka delarna igen. Vid inget tillfälle förklarades vad som gått 
fel, men hos Vaiva nämner läraren en gång att hon ska hugga av fiberriktningen och visar sen 
vad han menar med det, men inte heller det ges någon förklaring.

Det  förekommer  flera  exempel  på  icke-verbal  kommunikation,  där  Hans visar  snarare  än 
förklarar  hur  verktyg  används  och  underhålls.  Läraren  bekräftar  uppmuntrande  elevernas 
försök  och  tankegångar,  men  det  sker  inga  längre  diskussioner  utan  talen  är  snarare  av 
instruerande karaktär.

Exempel 1

Minh visar på en träflisa This one is broken. 
Hans pekar mot diskbänken  You can take some glue. It's over 

there.  

Minh går dit och tar tag i en flaska 

Hans tittar på flaskan No, not that one. The mustard. 

Minh visar upp rätt flaska

Hans Yes. That's the one.

Hans har sedan lektionens början pratat engelska med Minh, men när han ska visa limningen 
börjar han säga en mening på svenska och sen översätter han den till engelska. Senare när han 
står vid Vaivas bänk och pratar svenska så tar han upp ett stämjärn från Mihns bänk, håller 
upp den och meddelar på svenska att han lånar den. Minh nickar till bekräftelse.

Under den första inspelningen hålls en introduktion av den nya uppgiften. En räkning av antal 
ord trä- och metallslöjdläraren talar under den tretton minuter långa genomgången visar att 
ord på svenska får 30% utrymme, och engelska 70%. Till saken hör att genomgången hölls för 
tre elever som alla behärskar mycket bra engelska, varav Minh som inte kan svenska alls var 
en av dom. När Hans efter genomgången rör sig i salen och bistår med hjälp anpassar han 
språket till den han talar med, vilket här betyder att Minh blir tilltalad på engelska med inslag 
av svenska substantiv som läraren medvetet  försöker lära ut. Till  Andris och Vaiva pratar 
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Hans svenska och de svarar på svenska med inslag av engelska när det inte kan det svenska 
ordet, vilket läraren då upplyser eleven om. Något krav på upprepning av det svenska ordet 
efterfrågas  inte.  Under  den  andra  inspelade  lektionen  med  fem elever,  som inte  innehöll 
genomgång  utan  eleverna  arbetar  vidare  med  den  nya  uppgiften,  så  pratar  Hans  nästan 
uteslutande svenska, utom till Minh som oftast får höra en mening på båda språken.

Exempel 2

Hans sätter sig vid samlingsbordet Ni ska få en uppgift av mig.

till Minh I give you an, eh...

till Vaiva och Andris Vad heter det på engelska?

Vaiva Ehm, task.

Hans till Vaiva A task?

Vaiva rycker på axlarna Ja.

Hans  Ok. Tack ska du ha.

till Minh A task.

Minh nickar

I exemplet tar Hans hjälp av eleverna som behärskar både engelska och svenska när han själv 
inte finner rätt ord på engelska. Situationer som denna förekommer i mitt material vid flera 
tillfällen, där involveringen av eleverna kan uppfattas som en förstärkning av deras betydelse 
som kommunikationslänk.

Exempel 3 

Andris kommer in i rummet

Hans sträcker upp armarna i luften Hello! Välkommen!

V & M vänder sig om mot Andris

Hans tittar mot träpinnarna på bordet You see. Here. And you have to be 
careful, because if you get on your 

gnuggar fingrarna mot varandra fingers,

tittar mot Minh it will burn.

Minh Yeah.

Hans tittar mot Vaiva Man kan bränna sig. Bränna. I think 
you are very careful.

Det  går  att  tolka  det  som att  Hans  använder  sig  av  kodväxling  när  han  blandar  språken 
engelska och svenska, kanske för ett mer medvetet syfte, att lära ut det sistnämnda.

En annan vanlig företeelse som Hans använder  sig av för att  göra sig förstådd är  genom 
paralingvistiska signaler, det vill säga gester tillsammans med tal. När han ska förklara vilket 
verktyg han syftar på använder han sig av gester som visar rörelsen som verktyget gör, och 
inte formen på det. När läraren på svenska ber Minh att hämta en träklubba slår han med 
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handen knuten i luften, och när han senare beskriver ett sandpapper för han handen fram och 
tillbaka i luften med öppen handflata och berättar samtidigt vad det är -  sandpapper. Gibbons 
beskriver detta som att  ge stöttande instruktioner,  det vill  säga att  förklara svåra ord med 
redan kända ord, och förtydliga med gester.58

Hans rör sig mycket i salen, ofta mitt i en mening för att hämta eller skriva upp något. Han 
skriver upp ämnesspecifika ord på svenska på tavlan som han särskilt vill lära ut, substantiv 
som såg och snöre. Verktyg används för att demonstrera specifika delar i uppgiften, och vid 
ett tillfälle använder han sig av omgivningen utanför när han går fram till fönstret och pekar ut 
mot  en  lyftkran  för  att  förklara  konstruktionen.  Vardagsnära  begrepp  och anknytning  till 
konkreta föremål påminner om hur små barn lär sig sina första ord genom att de vuxna runt 
barnet namnger ting ur dess omgivning,59 och även hur andraspråksinlärare ofta närmar sig 
språkförståelse.60  Slöjdläraren  vill  kanske  likt  ett  barns  målsman  få  eleven  att  bli  mer 
hemmastadd  i  skolämnets  kontext,  och  det  påminner  också  om  Säljös  beskrivning  av 
Vygotskijs tanke om en undervisning inte får bli för abstrakt. Det går inte att särskilja teori 
och praktik, menar Säljö, ordet och handen står samman.61

Under  andraspråkslärare  Katrins  lektioner  arbetar  eleverna  uppdelade  utifrån 
svenskkunskaper. Under dessa två lektioner har jag enbart observerat, så tillförlitligheten i det 
materialet kan inte nå samma höga nivå som de inspelade slöjdlektionerna. Vid ett tillfälle 
arbetar tre elever i klassen med nyheter och den fjärde, Minh, skriver ett test i hörförståelse 
iförd hörlurar.  I nyhetsgruppen ska varje elev välja  en nyhet,  anteckna stödord, skriva en 
sammanfattning med egna ord och ska sedan delge resultatet för de övriga. En av artiklarna 
som Katrin presenterar för sin klass handlar om det svenska företaget Vattenfall.

Exempel 4

Katrin  Vattenfall, vad är det?

Vaiva  Räcker upp handen. Waterfall.

Katrin Ja, det är rätt, men det är även ett stort  
företag. Vad tror ni de sysslar med?

Leila Vatten.

Katrin  Ja,   från   början   var   det   mest   vatten.   De  
sysslar med energi.

Eleverna som inte varit i Sverige särskilt lång tid tolkar således vattenfall till dess bokstavliga 
betydelse, likaså när de får reda på att det är ett företag är det inte svårt att förstå att Leila 
chansar på att företaget arbetar med vatten. 

Lite senare under lektionen läser eleverna upp sina texter skrivna utifrån stödord. Det är en 
testomgång innan de väljer sin egna artikel. Katrin ger först Vaiva ordet. Hon börjar berätta, 
men Katrin avbryter henne nästan omedelbart då hon uttalat ett ord fel. Det händer någon 
gång till. När sen Leila tar vid blir hon ännu oftare avbruten av sin lärare, som flera gånger 
ifrågasätter  varför  hon  inte  tagit  med  vissa  ord.  Efter  ett  tag  ber  Katrin  om ursäkt  och 
uppmanar Leila att fortsätta. Sen är det Andris tur.

58 Gibbons (2010)[2002], s. 45.
59 G Håkansson (1998), Språkinlärning hos barn, s. 78 och Abrahamsson (2009), s. 172.
60 Abrahamsson (2009), s. 63.
61 Säljö (2000), s. 155 och 92.
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Exempel 5 

Katrin till Andris Du har gjort så bra redovisningar tidigare. Jag 
vet att du kan det här så du behöver inte läsa 
upp. 

Nu ska ni skumläsa den eget valda artikeln. 

Vet ni vad skumläsa är? 

V, A & L tystnad

Katrin Det är att läsa lite slarvigt.

Andris behöver inte redovisa eftersom han enligt läraren gjort så bra redovisningar tidigare. 
Han är på inget sätt fullärd och kanske kunde man genom att lägga till  något extra i hans 
uppgift  sporra  honom  att  gå  längre  i  sin  språkinlärning.  Viktigheten  i  korrekt  uttal  kan 
diskuteras i det här skedet av språkinlärningen. Risken finns att känslan av säkerhet och lusten 
att lära får sig en törn av upprepade rättningar, speciellt när de sker mitt i en redovisning. 
Skumläsningen kan vara svår att bemästra för dessa elever, då det kan vara svårt att avgöra 
vad  som är  det  viktiga  i  texten.  Som tidigare  tagits  upp i  inledningen  poängteras   det  i 
kursplanen  för  svenska  som  andraspråk att  det  är  viktigt  att  få  tilltro  till  sin  egen 
språkförmåga, och att kraven på grammatiskt korrekthet blir underordnat detta.62 Läroplanen 
tar  även  upp  den  viktiga  aspekten  av  lärares  tillåtande  attityd  som  ska  genomsyra 
undervisningen, med tanke på den obalans i maktpositionen relationen lärare och elev har.63  

4.2 Elevernas strategier
Under de observerade lektionerna i svenska och trä- och metallslöjd förekom det ingen eller 
ytterst  lite  interaktion  mellan  eleverna.  I  svenskan arbetade  de  med uppgifter  där  läraren 
fördelade ordet och frågor ställdes till  henne. I slöjden arbetade eleverna individuellt  med 
bildhuggeri, och av de två som vanligtvis höll ihop och umgicks under lektionerna, Vaiva och 
Nora, så var den senare frånvarande under observationstillfället. Följande språkliga strategier 
har därför inhämtas från de två inspelade lektionerna i slöjd med den nya problembaserade 
uppgiften.

Språkinlärning genom kodväxling

Nora är den elev som har svårast att kommunicera med övriga eftersom hon inte kan någon 
engelska,  och bara lite  svenska. När hon pratar  med Hans är det ofta med enstaviga ord, 
medan hennes klasskompisar får höra lite mer sammansatta meningar. I exemplet nedan talar 
Nora sitt modersmål men det är översatt till engelska för att anonymisera henne. 

62 Skolverket (2011), Svenska som andraspråk. I: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, s. 239.

63 Skolverket (2011), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s. 12-13.
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Exempel 6

Nora på sitt språk till Hans Stone?

Hans Stone?

Nora Stone, ja. [tyst] Sten.

Hans På svenska?

Nora hittar stenen och håller upp den Sten. Ehsten, ehsten. En sten.

Hans Mhm. Sten.

Nora går tillbaka till sin bänk En sten, ehsten, ehsten, ehsten.

Nora frågar först efter stenen på sitt språk, men sen på svenska. Kanske kommer hon efter ett 
tag på ordet på svenska, eller så testar hon att använda det språk hon är bekväm med, men 
märker att Hans inte förstår och övergår till svenska. Hans verkar av konversationen att döma 
se det som ett tillfälle att lära in det korrekta uttalet av sten, vilket Nora kanske inte tycker är  
lika angeläget då hon genom att upprepa ordet lite nonchalant åtta gånger medan hon går runt 
i salen med stenen snarare förlöjligar situationen. Trots den förefallande inlärningssituationen 
så benämner Nora drygt tjugo minuter senare fortfarande  sten som stone  i en situation med 
Hans  och  Dina.  Kanske  har  kodväxlingen  i  det  här  specifika  fallet  inte  lett  till  någon 
språkinlärning.

Språkinlärning genom extralingvistiska signaler

Lektionerna präglas av många extralingvistiska signaler, gester som ersätter ord eller används 
oberoende av språket. Om detta beror på att eleverna talar olika språk eller inte är går inte att 
säkerställa eftersom jag inte har en jämförande klass med svenskspråkiga elever. Vid flera 
tillfällen kan det lika gärna bero på att det är mer praktiskt att använda sig av gester, eller 
också sker det bara omedvetet, som vid ett tillfälle under genomgången där eleverna ska gissa 
hur mycket en sten väger. Minh har lyft stenen och det järnstäd som fungerar som jämförelse 
då de fått reda på vad den väger. Vaiva pekar nu på städet och Minh räcker över det till henne. 
Vid andra tillfällen går det att tolka att det extralingvistiska signalerna fungerar som ersättning 
för det ord som eleven ännu inte har i sitt ordförråd.

Exempel 7

Hans Aa... Kan du inte göra, kan du 
inte limma ihop i stället?

Nora håller i två träpinnar Nej, jag kan inte limma, när jag 
gör

drar snabbt isär träpinnarna  katisch!

Nora ska förklara för Hans att träpinnarna inte håller ihop när hon enbart limmar. Hon kan 
inte orden för att berätta att pinnarna lossnar från varandra när de limmas, så hon visar med en 
rörelse att pinnarna faller isär och kompletterar med ett ljud som om något går sönder. Den 
här typen av ljudhärmande ord brukar inom lingvistiken kallas onomatopoetiskt uttryck.
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Språkinlärning genom paralingvistiska signaler

Gester  som  går  under  benämningen  paralingvistiska  signaler,  alltså  ett  komplement  till 
språket, är ännu vanligare i mitt material än de extralingvistiska. 

Exempel 8

Andris The building must have [x]

låter armen falla mot bordet or it will fall down.

För att förtydliga vad han har sagt visar Andris med sin arm att konstruktionen kommer att 
rasa ihop om den inte innefattar den motvikt som läraren några turer innan talat om att de inte  
får ha med.

Exempel 9

Dina pratar med Nora Gör den kort. Om den är lång, då 
håller handen mellan bord & bygge går det sönder. Om den är kort, 

den går inte sönder.

Nora ska såga till nya träpinnar till en U-konstruktion. När Dina instruerar Nora hur hon ska 
gå till väga använder hon sig av den första U-konstruktionen som de byggt för att visa med sin 
hand att det nya U:et måste vara kortare för att hålla.

Att använda sig av redskap för att förklara vad man menar ingår i extralingvistisken, men här 
spelar även artefakten en avgörande roll för att budskapet ska gå fram. I exempel 8 används 
redskap, men där är det handens rörelse som spelar huvudrollen.

Exempel 10

Minh håller stenen en bit från bordet How tall must it be?

Vaiva visar fem centimeter med en linjal  Fem, about... Minimum fem, five, 
centimeters.

Minh lutar sig fram för att se Five?

Vaiva tittar på linjalen Yes... No, wait.

räknar tyst på sitt språk 

tittar bort mot Hans Hans! Var det fem centimeter, måste 
vara upp?

höjer & sänker handen mot linjalen Eller? Hur många?

Här använder sig både Minh och Vaiva av redskap som en sten och en linjal för att förtydliga 
sitt resonerade för varandra och för läraren. I slöjdsammanhang är antagligen detta vanligare 
än  på  andra  lektioner  eftersom  slöjdsalen  är  inredd  med  verktyg  som  används  i 
undervisningen. Vaiva använder sig i exemplet även av tre olika språk beroende på om hon 
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vänder  sig  till  Hans (svenska),  Minh (engelska)  eller  kontrollerar  något  för sig  själv (sitt 
modersmål). 

Språkinlärningen genom lingua franca

Både lärare och elever använder sig av engelska som kommunikationsstrategi som då blir ett 
lingua franca, ett hjälpspråk. 

Exempel 11

Minh håller upp två fingrar Mm. And one with B. We can try two.

Vaiva pekar på del på ritningen But we can't keep this.

Minh We can.

Vaiva But we can't, because, it has to be 
ritar på sitt papper here.

Minh So, we can't do things that is'nt 
[x]?

Vaiva Mm.

Minh kavlar upp ärmarna Ok, so we do like this.

Hos eleverna Minh och Vaiva blir engelskan det naturliga talspråk att använda eftersom de 
både behärskar det mycket bra och resultatet blir att de uteslutande talar det med varandra. 
Om gruppsammansättningen kunnat se annorlunda ut, nu blev den bestämd av några elevers 
frånvaro vid introduktionslektionen, hade Minh kanske placerats  med Nora eller Dina och 
därmed blivit utelämnade att tala svenska eller använda andra strategier. För Minhs del kan 
man förutom att hon uteslöts från ett tillfälle av svenskinlärning se en poäng i att hon blev 
inkluderad och kunde tala problemfritt under flera lektioners tid, och hon fick en möjlighet att 
lättare visa upp sina ämneskunskaper.

Inlärning med hjälp av stöttning

Både lärare och klasskamrater ses i inspelningen stötta den som inte hänger med i resonemang 
eller  samtal.  Stöttningen  är  ingen  språklig  strategi  från  den  som  lär  in,  utan  ett  stöd  i 
inlärningssammanhang som kommer utifrån.
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Exempel 12

Hans Och det, det är ett rått ägg.

Nora Va?

Dina Ja. Ok.

Nora till Dina Vad betyder?

Dina Rått ägg. 
pekar mot arbetet Den,   ägg...  Om  du,  om  den   går  sönder,  
spretar med fingrarna blir den så här gul och (x)...  

Ägg. Vanligt ägg. Inte kokt ägg.

Nora mumlar, ev. jakande

Dina Kokt ägg, om du kastar i golvet den går  
sönder, om du har rått ägg (xx).

visar att ägget tap Ägg, vanligt ägg, om det går sönder och 
pas och sprids ut blir så här, så här...

Nora Nej, jag vet.

Nora förstår inte lärarens mening om att ägget är rått, Dina märker det och försöker förklara. 
Hon beskriver på lite olika sätt, jämför med ett kokt ägg och visar med gester vad som händer 
när ägget tappas.  Hans sitter  vid samma bord som eleverna och hjälper Andris med hans 
projekt, men ses på inspelningen följa Nora och Dinas konversation. Till slut säger Nora att 
hon förstår, men kanske har hon bara tröttnat på förklaringarna och känner pressen över att bli 
iakttagen och dessutom filmad. Exempel som detta påträffas flera gånger i materialet, men vid 
andra tillfällen så är eleverna ibland inte lika hjälpsamma mot varandra utan utnyttjar i stället 
situationen när den andra inte hänger med i konversationen.

4.3 Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningsvis visar resultaten att det i den ordinarie undervisningen inte förekommer 
särskilt mycket interaktion mellan eleverna, och den mellan lärare och elev ofta är av fråga-
svar-karaktär. I undervisningsförsöket står däremot elevernas samtal och initiativ i fokus och 
situationerna präglas av den typ av naturliga konversationer som forskningen menar är den 
mest effektiva språkinlärningsmetoden. Utan att egentligen ändra så mycket i undervisningen, 
förutom att eleverna arbetar i par och uppgiften har en annan karaktär, är skillnaden mellan 
den observerade lektionen och de inspelade stor. Ämneskunskaperna har inte minskat i de 
senare fallen, utan kan snarare sägas vara mer lättöverskådliga och djupgående då samtal förs 
på alla håll i klassrummet, och läraren lätt kan få en bild av en elevs förståelse.

Resultatet  av  undersökningen  visar  att  i  detta  fall  av  andraspråkselever  och  deras  lärare 
förekom flera kommunikationsstrategier. Vanligt i gruppen var användning av olika former av 
kodväxling, det vill säga att blanda in ord från andra språk, och icke-verbala uttryck av para- 
och extralingvistiskt karaktär. 

26



5. Diskussion 

Uppsatsen övergripande syfte har varit att undersöka hur man kan bedriva språkinlärning med 
slöjden som redskap, och mer konkret syftade studien till att undersöka hur en grupp nyblivna 
svenskar och deras lärare hanterar språkhinder under lektioner i trä- och metallslöjd. I mitt 
arbete har jag svarat på följande frågor:

• Hur kan slöjdundervisning för en förberedelsegrupp se ut? 

• Vilka strategier använder sig eleverna och lärarna av för att hantera språkhinder?

Förortsskolan som är aktuell i studien placerar inledningsvis nya svenskar i en särskild grupp 
där praktiskt taget all undervisning sker, men de tillhör även en vanlig klass. Tanken är sedan 
att eleverna slussas ut i ordinarie klasser, men det kan dröja flera år och ofta kompletteras 
även senare undervisningen med den uppdelade i förberedelsegruppen. Skolors tendens att 
dela upp elever efter språkkunskaper har inte tagits upp så mycket i uppsatsen, förutom ett 
konstaterade att så vanligtvis är fallet och ett kort inlägg där Cummins menar att skolan ser 
dessa elever som ett problem och att åtskillnaden assimilerar dem på ett felaktigt sätt. Han 
menar i stället att skolan bör ha en språkpolicy där flerspråkighet inte ses som ett problem och 
där  elevgrupperna integreras med varandra. Både Cummins och Gibbons anser att fler elever 
än  de  med  målspråket  som  andraspråk  kan  ha  nytta  av  lektioner  som  präglas  av  olika 
kunskapsnivåer. Människan lär på olika sätt och de svagare eleverna kan även dra nytta av 
den tydlighet som kan prägla undervisning för andraspråkselever. 

I mitt insamlade material från undervisningsförsöket förekommer en stor interaktion mellan 
eleverna som alla har kommit olika långt i sin språkutveckling. Vid flera fall kan en elev ses 
ägna en lång stund åt att förklara ett ord som klasskamraten inte förstår, tills betydelsen gått 
in. Andra gånger drar den elev som uppsnappat informationen först nytta av situationen och 
lämnar sin samarbetspartner där hän, eller så får den snabbare eleven igenom sina idéer innan 
den andra kommit i kapp. I en klassrum med ett ännu större språkspann och fler elever än det i 
min  studie  ställer  det  krav  på  både  lärare  och  elever  att  agera  demokratiskt  i  linje  med 
läroplan och skolans värdegrund.

Eleverna  i  förberedelsegruppen  har  en  dubbel  inlärningsbörda  -  den  grundläggande 
språkinlärningen  och  övriga  skolämnen.  Det  verkar  vara  nästintill  en  nödvändighet  att 
språkinlärning influerar alla skolans ämnen för att andraspråkselever ska ha en möjlighet att 
komma i  kapp förstaspråkstalarna.  Detta stöds även av läroplanen som poängterar att  alla 
lärare  aktivt  ska  arbeta  med språk.  Språkforskningen tycks  vara överens  om att  det  mest 
effektiva i inlärningssammanhang är att låta det talade språket ta stor plats, att det ska ske i så 
otvungna miljöer som möjligt och att det måste väckas ett intresse hos eleven för att vilja lära. 
Om det finns en språkmedvetenhet hos alla ämneslärare, och elevgrupper blandas, kommer 
mycket av det naturliga samtalet  automatiskt under en vanlig lektion om fokus riktas mot 
eleven i  stället  som i  traditionella  sammanhang där  läraren  är  informatör.   Uppgiften  för 
läraren blir då att försöka skapa ett tillåtande klimat där eleven vågar göra sig hörd, och att 
anpassa lektionsupplägg så att interaktion och egna initiativ och engagemang premieras. 

Orsaken till att det var just lektioner i trä- och metallslöjd som undersöktes var för att försöka 
uppväga ämnets oklara roll i debatten i och runt skolan, och mer personligt att den ingår i min 
egen  lärarutbildning.  Slöjden  är  ett  ungt  forskningsområde  där  företrädare  utanför 
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slöjdpraktiken länge fått företräda den. Trots den nya tidens pedagogiska forskning med före 
detta  slöjdlärare  i  spetsen  dras  ämnet  med  fördomar  och  en  förlegad  kunskapssyn,  där 
avsaknaden  av  ett  eget  språk  och  gemensam  uppslutning  runt  ämnet  är  två  betydande 
dilemman.  Det  som  kännetecknar  slöjden  i  båda  slöjdarter  är  dess,  i  relation  till 
klassrumsundervisning, friare förhållningssätt till rum och auktoriteter. Under slöjdlektioner 
får eleverna röra sig fritt i salen, de olika verktygen som omger rummet får i de flesta fall 
användas och det är tillåtet att prata medan man arbetar. Läraren har ingen fast plats framme 
vid tavlan utan finns bland eleverna som ofta vid flertal tillfällen får vara med och påverka 
arbetsuppgift och tillvägagångssätt. Dessa omständigheter gör slöjden till en bra företrädare 
för språkintergrerad undervisning med många uppslag till interaktion, och skulle kunna vara 
ledande  i  utvecklingen  av  en  mer  språkanvändande  och  rättvis  skola.  Hur  den  faktiska 
slöjdundervisningen  bedrivs  i  landets  skolor  svaras  inte  på  i  detta  arbete,  men  både 
slöjddocent  Johansson  och  Skolverkets  senaste  landsomfattande  undersökning  visar  att 
interaktionen i slöjdsalen är stor och att eleverna generellt är positivt inställda till ämnet. Min 
observerade  slöjdlektion  där  eleverna  inte  pratade  eller  samarbetade  kan i  ljuset  av  detta 
kanske inte ses som en typisk lektion.

Under  undervisningsförsöket  med  en  problembaserad  samarbetsuppgift  i  slöjden  blev 
resultatet att ämneskunskaper och språkinlärning slogs ihop och synliggjordes, och det visar 
att idén om integration är möjlig. I studien har undervisningen organiserats så att både slöjden 
och andraspråkinlärning ska främjas, och det positiva resultatet  visar på att  kontexten hos 
slöjden kan ses som särskilt lämpad för denna typ av ämnesintegrering. 

En förutsättning för att språk i slöjden ska få en ansenlig ställning är, som jag ser det, att våga 
omdefiniera den traditionella slöjdundervisning och till exempel arbeta mer problembaserat 
och  tydligt  samarbetande,  förhållningssätt  som stöds  i  den  nya  läroplanen.  På  detta  sätt 
kommunicerar och interagerar eleverna mer med varandra, och genom att tillsammans lösa 
problem är det nära till hands att de använder sig av varandras olika förmågor så att allas 
förutsättningar  blir  synliga  och  uppmärksammade.  Anledning  till  att  lektioner  i  svenska 
undersöktes i uppsatsen var att se om strategier där kunde överföras  till slöjdundervisningen, 
men en jämförelse mellan fallen visar snarare att svenskundervisningen har något att lära av 
slöjden  i  form  av  metoder  för  språkanvändning,  i  alla  fall  om  man  ser  på  projektet  i 
undervisningsförsöket.

Metoddiskussion

Inledningsvis ska poängteras att  materialet  från lärarnas  lektioner  skiljer  sig åt  då Katrins 
lektioner enbart är observerade, och Hans lektioner både innehåller en observation och två 
filmningar. 

Inspelningarna  gjordes  när eleverna  började  arbeta  med en ny uppgift  av problembaserad 
karaktär  som  initierades  i  samråd  med  Hans,  och  har  alltså  planterats  dit  av  mig  som 
undersökare vilket kan ses som en tillrättaläggning från undersökaren.64 Orsaken till att enbart 
filma slöjdlektionerna var att mitt arbete och intresse rör slöjdens förutsättningar till en ökad 
språkmedvetenhet, och att jag ville följa mitt undervisningsförsök mer noggrant. Avvikelserna 
i  datainsamling  medför  att  en  jämförelse  blir  mer  osäker  i  sin  karaktär,  medan  däremot 
validiteten i videoinspelningen och därmed resultat från den delen bör visa på stor reliabilitet.

64 Johansson & Svedner (2006), s. 73.
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Det typen av sociokulturellt perspektiv som förespråkas av Säljö är vanligt förekommande 
inom slöjforskning, och så även i min studie. Risken med att ha liknande utgångspunkt som 
tidigare forskning blir ett ensidigt underlag där viktiga aspekter av ämnet,  både negativa och 
positiva, kan gå förlorade. För forskningens tillförlitlighets skull krävs skiftande teorier som 
kan berika texten och bredda synsättet. Denna kritiska röst saknas ofta i mitt arbete, och har 
valts  bort  av utrymmesskäl  och tidsmarginaler,  men borde kanske finnas med i  en vidare 
undersökning.  Slöjdens  inträde  i  forskningsvärlden,  och  dess  effekter  på  pedagogiken,  är 
relativt ungt, och kanske  behövs det i början mer inställsamma texter för att berättiga ämnets 
plats i forskningssammanhang.

Förslag på vidare forskning

Resultaten från min studie har väckt frågor hos mig om hur undervisning i andra ämnen kan 
organiseras  för  att  språkinlärningens  roll  ska  stärkas,  och  hur  en  skolas  språkpolicy  kan 
formuleras.  I  en  vidare  undersökning  vore  det  intressant  att  jämföra  skolors  och  lärares 
undervisningsmetoder  där alla  undersökningar videofilmas för att  bättre kunna ställas mot 
varandra, och att komplettera med intervjuer och enkät från elever och lärare. Exempel på 
skolor där andraspråkselever sätts i ordinarie klasser kan jämföras med skolor som arbetar 
med förberedelsegrupper för att undersöka på vilket sätt det ena eller det andra sättet gagnar 
eller stjälper ett kunskapsinriktat språk.

I slöjdsammanhang finns en uppsjö av intressanta aspekter att undersöka och diskutera, som 
hur det kommer sig att det är det enda grundskoleämnet med två inriktningar men med samma 
betyg, som dessutom brukar vara valbart i den senare årskurserna i grundskolan, och hur detta 
ofta  blir  en  uppdelning  baserat  på  kön  där  flickor  väljer  textilslöjd  och  pojkar  trä-  och 
metallslöjd.  Vilka  könsroller  skapas  eller  upprätthålls  i  ett  sådant  system?  Hur  kan  man 
komma i från den tillbakagång till forna tiders pojk- och flickslöjd som blir resultatet i och 
med slöjdvalet i det högra årskurserna, och hur ska framtidens slöjd utformas för att möta nya 
tiders pedagogiska, globala och hållbarhetsinriktade tankegångar?
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7. Bilagor

I  det  här  publicerade  bilagorna  har  namn  på  skola  och  personer  anonymiserats  och 
kontaktuppgifter tagits bort. Viss känslig information har också strukits. Sedan utskicken har 
syftesformuleringarna ändrats men inte till något totalt annorlunda så brevens mottagare har 
inte informerats om korrigeringen. 

Bilaga 1

E-brev till lärare Katrin, 2011-03-30.

Hej!

Jag heter  Karin Morian och studerar  till  lärare i  trä-  och metallslöjd  och teknik.  Jag har 
tidigare haft praktik hos Hans Jansson på Förortsskolan och har nu kontaktat honom igen i 
och  med att  jag  ska  skriva  min  c-uppsats.  Mitt  ämnesområdet  behandlar  språkinlärning 
genom slöjd, och syftet ser än så länge ut som följer:

• Hur kan slöjdundervisning användas som stöd och komplement till språkinlärning?
• Hur skulle man kunna bedriva språkinlärning med slöjden som redskap?

Tanken var att jag skulle följa en förberedelseklass i deras slöjdundervisning, och om jag får 
deras och deras målsmäns tillstånd, även filma en lektion för att jag lättare ska kunna se vad 
som händer. Jag har träffat Hans i dag, och han gav mig din mejladress för att han tänkte att 
det kanske kan vara bra att jag träffar dina elever under en vanlig lektion också, om det 
skulle vara ok för dig och dom? Om dom är intresserade av att vara med i min studie så vill 
dom kanske se vem jag är först. Det enda dom ska göra under slöjdlektionen är att jobba 
som vanligt, och förhoppningsvis gå med på att bli filmade. De enda som kommer se filmen 
innan den raderas är jag och eventuellt min handledare Lena Lind Palicki. Jag kommer att 
skriva av allt innehåll från filmen, och sen radera den direkt. Alla namn och skolan kommer 
att fingeras för att inte man ska förstå vilka som porträtteras.

Tror du att dina elever kommer vara intresserade av att vara med, och att de får tillstånd från 
sina målsmän? Funkar det att jag skriver en lapp till föräldrarna på svenska och engelska, 
förstår  de språket? Jag tänker mig att  jag ger  ut  min mejladress och telefonnummer på 
lappen till föräldrarna, så kan de höra av sig direkt till mig om de har några frågor.

Om du tycker att det låter som en bra idé, så mejla gärna några tider som jag skulle kunna 
komma förbi en lektion på!

Tack för din tid,
vänliga hälsningar
Karin Morian

Tel.: ---
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Bilaga 2

Brev till elevernas målsmän, 2011-04-06.

Hej!

Jag heter Karin Morian och studerar till lärare på Stockholms universitet. Jag har haft praktik 
hos Hans Jansson på Förortsskolan och är nu där igen för att jag ska skriva min c-uppsats. 
Min uppsats handlar om och hur man kan lära sig språk genom slöjd.

Jag vill undersöka hur slöjdundervisningen ser ut i klassen där du har ditt barn, och tänkte 
med det här brevet fråga dig om tillåtelse att få filma en lektion. Filmningen är till  för att  
lättare kunna se allt som händer. Det är endast jag och min handledare Lena som kommer 
att se filmen, och jag kommer att radera allting så fort jag har skrivit ner vad som händer i 
filmen. Om du eller ditt barn inte vill att jag filmar barnet, så kommer jag att inte att göra det.  
Om andra elever i klassen vill vara med så kommer jag att filma dom, men inte rikta kameran 
mot ditt barn.

Om jag får tillåtelse från både elever och målsmän så kommer jag att filma den 13 april. Det 
enda eleverna ska göra under slöjdlektionen är att jobba som vanligt. Alla namn och skolan 
kommer att få andra namn i min uppsats för att det inte ska gå att identifiera någon.

Vänligen kryssa i en av rutorna här nedan, och skriv under med ditt namn. Be ditt barn ta 
med  lappen  på  onsdagens  lektion  så  att  jag  får  den.  Hör  gärna  av  dig  till  mig  eller 
slöjdläraren Hans Jansson om du har några frågor.

Tack för din tid,
vänliga hälsningar

Karin Morian Hans Jansson

Mail: --- Mail: ---
Tel: ---

              Ja, du får filma mitt barn om han eller hon vill vara med.

              Nej, du får inte filma mitt barn, även om han eller hon vill vara med.

Ditt namn:

Same letter in english:

Hi!

My name is Karin Morian and I'm studying in Stockholms university to become a teacher. I  
have had placement studies at Förortsskolan and Hans Jansson was my guidance teacher. 
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Now am I back at Förortsskolan skola to write my Bachelor Thesis. My essay is about how, 
and if, you can learn language through crafts, or sloyd.

I want to explore the teaching of crafts in the class were you have your child, and with this 
letter I will ask for your permission to film during a lesson with your child. I would like to film 
because it is easier to see everything that takes place during the lesson. It is only myself and 
my supervisor Lena from the university that will see the film, and after I have written down 
everything I need from it I will erase it. If you or your child dosen't want me to film the child, I 
will not. If other students in the class is ok with me filming, I will film them but leave your child 
out of sight. 

If I will get permission from both students and their guardians, I will be filming on April 13. 
The only thing the students will do in the film is to work as they use to do. Personal names 
and  the  name if  the  school  will  be  given  other  names  in  my essay  so  nobody  can  be 
identified.

Please mark one of the boxes below and sign with your name. Give the note back to your 
child so she or he can give it to me. Please contact my or your childs handicraft teacher 
Hans Jansson if you have any questions.

Thank you for your time,
sincerly

Karin Morian Hans Jansson

Mail: --- Mail: ---
Tel: ---

              Yes, you have my permission to film my child if she och he want to participate.

              
              No, you can not film my child, even if she or he wants to participate.

Your name:
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