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Sammanfattning
I denna studie har jag undersökt hur slöjdlärare går till väga då de lär ut ämnesspecifika ord 
och begrepp samt hur slöjden kan hjälpa eleverna med deras läs- och språkutveckling. 
Läsförståelsen i svensk skola sjunker enligt de internationella Pisa-studierna, samtidigt som 
en omfattande invandring till Sverige skett, vilket har medfört ett ökat antal elever med 
svenska som andraspråk i svenska skolor. De sjunkande resultaten visar sig i skolans alla 
ämnen och elever med låg läsförståelse kan ha svårigheter i skolans alla ämnen. I studien har 
fem kvalitativa telefonintervjuer genomförts med slöjdlärare från olika delar av landet. 
Utgångspunkt har tagits från de styrdokument slöjdlärare har att förhålla sig till i sin planering
och genomförande av undervisningen. Flera av de texter som ligger till grund för denna studie
poängterar läsförståelsens vikt i skolans alla ämnen och att varje lärare bör hjälpa eleverna att 
berika sitt språk. Resultatet av studien visar att informanterna ser slöjden som en del av 
elevers läs- och språkutveckling. De lägger stor vikt i att lära ut de ämnesspecifika orden och 
begreppen samt att eleverna i så stor utsträckning det är möjligt använder det svenska språket 
genom att läsa instruktioner, skriva loggbok och genomföra skriftliga redovisningar på 
slöjdlektionerna.

Nyckelord: ämnesspecifika ord och begrepp, läs- och skrivsvårigheter, nyanlända
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Inledning
Jag har arbetat 12 år i skolan som slöjdlärare och har på senare år upplevt att eleverna har allt 

svårare att förstå en skriftlig instruktion inom slöjdämnet. Svenska skolans resultat i 

läsförståelse sjunker, vilket rimligtvis även borde visa sig i slöjdsalen. Det är inte alltid de 

ämnesspecifika orden eller begreppen som är problemet, det kan även vara ord eller begrepp 

som används utanför slöjden. Ämnesspecifika ord har ofta mer än en betydelse i slöjden och 

det kan även ha en annan betydelse i det vardagliga språket vilket eleverna inte alltid 

reflekterar över. Detta blev märkbart när jag för tre år sedan hade en grupp elever där hälften 

hade svenska som förstaspråk och hälften hade svenska som andraspråk. Det uppstod en del 

språkliga missförstånd mellan mig och framförallt de elever som kommit till Sverige från 

andra länder. Jag började då reflektera över att både vardagsspråket och ord och begrepp som 

är specifika för slöjdämnet är svåra för eleverna att förstå. Dessutom är 

sömnadsbeskrivningarna som finns i de slöjdsalar jag bedriver min undervisning i, till stor del

gamla. Ofta dyker ord och begrepp upp som idag har bytts ut mot andra under de senaste 

tjugo åren. För att underlätta undervisningen väljer jag att stryka delar ur beskrivningarna på 

grund av stor tidsbrist och att det helt enkelt är för svåra för eleverna att hantera. Mitt 

agerande måste då förklaras för eleverna och görs då med motiveringen om gamla 

beskrivningar samt tidsbrist.

Ords betydelse och dess ursprung blev en tankeställare för mig när jag för två somrar sedan 

skulle träna på symaskinen med min då femåriga dotter. Hon fick i uppgift att tillverka ett 

örngott och hennes spontana fråga var ”Tycker örnar om det?” Tillsammans konstaterade vi 

att det var ett märkligt ord på ett föremål. För att få en förklaring till dess ursprung vände jag 

mig till min kollega som undervisar i svenska och tillsammans slog vi upp ordet. Detta är ett 

exempel på hur ord kan förvirra barn och elever. Att det uppstår misstag och språkliga 

förbistringar är fullt förståeligt.

Resultatet hos svenska elever vid PISA-studien1 som gjordes 2012 visade på fortsatt 

sjunkande resultat gällande matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Dessutom har 

omvärldsläget medfört ett växande antal nyanlända i svensk skola (Skolverket, 2015). Dessa 

delar har legat till grunden då Skolverket valt att påbörjat en statlig satsning där lärares 

kompetens i språk-, läs- och skrivdidaktik ska öka. Satsningen är nationell och går under 

beteckningen Läslyftet2. På min arbetsplats har modulen Samtal om text (Skolverket, 2015) 

valts. Denna modul är uppbyggda i åtta delar och varje del är uppdelad från a till d och leder 

till en diskussion mellan oss kollegor där vi delger varandra erfarenheter utifrån Läslyftets 

intention. Under dessa diskussioner kommer många frågor upp till ytan och vi har då 

möjlighet att använda oss av det kollegiala lärandet när vi behöver förändra vår undervisning. 

Denna kompetenshöjning i kombination med att jag har fått fler nyanlända elever i skolan har 

bidragit till mitt val av inriktning på studien.

1 En internationell utvärdering av femtonåriga elevers kunskaper inom läsförståelse, matematik och 

naturvetenskap (Ne.se, 2017).

2 En kompetensutvecklingssinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik som syftar till att utveckla lärares undervisning

(Skolverket, 2017).
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De två delarna i läsundervisning är att lära eleverna avkodning och att förstå textens innehåll, 

detta är något eleverna kommer tillämpa i skolans alla ämnen. I boken Att undervisa i 

läsförståelse skriver Barbro Westerlund (2009) att:

Svag förståelse och ytlig tolkning vid faktaläsning innebär att man får sämre 

ämneskunskaper, vilket så småningom kan resultera i sämre betyg. Sämre betyg 

i flera skolämnen kan i sin tur påverka möjligheten till val av skolor vid högre 

utbildning. På så sätt kan en svag läsförståelse indirekt bli livsavgörande för 

möjligheter till utbildning. Att kunna läsa information och instruktioner korrekt 

kan vara livsavgörande! Vad händer om man t ex inte förstår skrivna instruktioner när 

man gör experiment på kemilektionerna? (s 11)

Monica Reichenberg (2008) som är professor i literacy vid Umeå universitet och i 

allmändidaktik vid Göteborgs universitet påpekar att:

En av skolans viktigaste uppgifter är att se till att elever lär sig läsa, förstå och använda 

texter. För de yngre barnen är tillägnandet av en god läsförmåga helt avgörande för 

deras fortsatta skolgång. Det är genom läsning som de skaffar sig kunskaper och 

färdigheter inom andra ämnen (s 7).

De ovanstående citaten visar på hur viktig läsförståelsen är för att eleverna ska lyckas i 

skolan. Det åligger varje lärare att ge eleverna de förutsättningar som behövs för att lyckas i 

skolan och läsförståelsen berör alla ämnen.

Syfte och forskningsfrågor
Syftet med denna studie är att undersöka hur några lärare jobbar med läsförståelse i slöjd, 

främst utifrån nyanlända elever och elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

• Hur lär slöjdlärare ut ämnesspecifika ord och begrepp?

• Hur kan slöjden hjälpa till att utveckla språk och läsförståelsen?
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Litteraturgenomgång
Denna del redovisas utifrån rubrikerna styrdokument, problematiken läsförståelse i svensk 

grundskola, ämnesspecifika ord och begrepp, läsutveckling samt läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi samt nyanlända elever.

Styrdokument
Som stöd för att utföra de arbetsuppgifter som lärare är ålagd att göra finns olika 

styrdokument tillhands. Ett av dessa styrdokument är Läroplanen för grundskolan (Lgr 11) 

(Skolverket, 2011). Lgr 11 är indelad i tre delar, del 1 är Skolans värdegrund och uppdrag, 

del 2 Övergripande mål och riktlinjer och del 3 är Kursplanerna. Till kursplanerna hör ett 

antal dokument som ska vara till stöd för läraren i planeringen och utförandet av 

undervisningen. Då det gäller slöjden finns förutom kursplanen, kommentarsmaterial till 

kursplanen, diskussionsunderlag till kursplanen, film om ämnet slöjd, bedömningsstöd i 

årskurs 6 samt bedömningsstöd i årskurs 9. Detta är vad lärare som undervisar i ämnet slöjd 

kan följa för att få ett stöd i sitt arbete och som ges ut av Skolverket. Nedan redovisas vad 

som finns att läsa angående språkutveckling i Lgr 11 samt Kursplanen i slöjd.

Läroplanen för grundskolan

Skolan har en rad uppdrag att utföra som finns att läsa i Lgr 11. Ett av dessa är att ge eleverna 

tilltro till sin egen språkliga förmåga. ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära 

förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla 

sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Skolverket,

2011:9). Lärare har med hjälp av Skolverket fått riktlinjer att följa och i Lgr 11 under kapitel 

2.2 Kunskaper, finns följande mål och riktlinjer som lärare har att förhålla sig till och som 

visar på språkets betydelse för den enskilde eleven samt hur varje elev ska nå dessa mål:

Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, 

(---)

• kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och 

olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia, (---)

• kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, 

musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets 

kulturutbud,(---)

Riktlinjer

Alla som arbetar i skolan ska

• uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd

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, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter,

• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och
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• organisera och genomföra arbetet så att eleven

– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda 

och utveckla hela sin förmåga,

– uppleva att kunskap är meningsfullt och att den egna 

kunskapsutvecklingen går framåt,

– får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling, (Skolverket, 

2011:13)

Kursplanen i slöjd

I Lgr 11 finns under avsnittet Kursplaner ett kapitel som hör till slöjden. I den framgår vad 

ämnets syfte är och vad undervisningen ska leda till. Redan i syftesdelen går det läsa att 

“vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som 

beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck” (Skolverket, 

2011:213). Ordet förtrogenhet innebär att eleverna ska ha ingående kännedom för att kunna 

använda rätt ord och begrepp på de verktyg, redskap, material och tekniker de arbetar med. 

Lärare ska ge eleverna kunskap om de ämnesspecifika orden och begreppen.

Slöjden har fyra förmågor som undervisningen skall ge eleverna. En av dessa förmågor är att 

“analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp” 

(Skolverket, 2011:213). Hur denna analys kan gå till finns beskrivet under det centrala 

innehållet i kursplanen. Vad som anges där är exempel på hur slöjdlärare kan ge eleverna 

möjlighet att öva upp denna förmåga. Då det centrala innehållet är uppdelade i tre olika 

stadier ges exempel på hur denna förmåga kan övas upp med en progression. Detta gör genom

att elever upp till årskurs tre till exempel utvärderar sin arbetsprocess muntligt. De elever upp 

till årskurs 6 kan dokumenterar sin arbetsprocess med ord och bild i en loggbok och slutligen 

får eleverna upp till årskurs 9 kan dokumentera med ord och bild av arbetsprocess och resultat

(Skolverket, 2011).

Det är av vikt att eleverna lär sig benämningen på det specifika verktyget, redskapet och 

materialet. Det beskrivs tidigt i det centrala innehållet för årskurs 1-3: ”handverktyg och 

redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt” 

(Skolverket, 2011:214). Den progression som sker från årskurs 1 till årskurs 9 är att det för 

årskurs 4-6 läggs till begreppet maskiner. I detta hänseende sker själva progressionen med att 

allt fler verktyg och maskiner introduceras för eleverna.

Kunskapskraven för eleverna i årskurs 4-6 beskriver vad eleverna ska visa att de kan, och en 

av kunskaperna är att ”ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat 

slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla 

resonemang om symboler, färg, form och material” (Skolverket, 2011:216). Ovan givna citat 

är vad elev ska prestera för att nå betyg E i årskurs 6. Kunskapskraven för årskurs 9 i detta fall

lyder: ”Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av 

slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet” 

(Skolverket, 2011:217). Det innebär att eleverna först i årskurs 7 ska bedömas och 

betygssättas utifrån hur eleverna kan använda de ämnesspecifika orden och begreppen. 

Eleverna har med andra ord fyra års övning på sig innan denna kunskap betygssätts.
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Problematiken läsförståelse i svensk grundskola
Elever med svag läsförståelse kan oftast läsa men de förstår inte vad de läser, vilket blir ett 

problem då många av skolans uppgifter bygger på att läsa och tolka texter. De elever som 

ständigt misslyckas i skolan väljer ofta att inte utföra uppgifterna för att slippa känna sig 

misslyckade. Dessa elever hamnar i en ond cirkel med ett torftigare språk och mindre 

ordförråd som följd. Det får till följd att de får svårigheter i skolans alla ämnen. Det sätt 

Sveriges lärare lär ut läsförståelse i skolan är avgörande för hur elever kommer att lyckas. Det

har visat sig i PIRLS-undersökningen3 2001 att lärare i Sverige jämfört med lärare i andra 

länder i mindre utsträckning lär eleverna att generalisera och dra slutsatser. De ägnar även 

betydligt mindre tid till att samtala om text. I den senare undersökningen som gjordes 2006 

framkommer liknande resultat och här visas även att svensk skola ägnar nästan en timme 

mindre i vecka till att utveckla läsförståelsen. Det har under ett antal decennier varit vanligt 

att eleverna bedrivit ”forskning” på egen hand innan de fått läsförståelsen. Med forskning på 

egen hand menas att eleverna har letat kunskaperna själv och läraren har mer fungerat som en 

handledare (Reichenberg, 2008).

Det har under hösten pågått en debatt i Dagens Nyheter där professor Jonas Linderoth (2016) 

ber om ursäkt för 90-talets pedagogiska idéer som gick ut på att elever skulle lära sig själva 

och handledas av läraren. Detta har enligt honom varit en bidragande orsak till det sjunkande 

resultatet i svensk skola. Den kritik Linderoth (2016) ger det pedagogiska arbetssättet styrks 

av Reichenberg (2008) då hon poängterar vikten av att lärare vägleder eleverna i läsning för 

att de lättare ska kunna ta till sig information från framför allt faktatexter. En god läsförståelse

ställer höga krav på eleverna, och de som har svårigheter halkar efter vilket medför minskad 

förståelse och lägre kunskaper (Reichenberg, 2008).

Läsförståelsen sjunker i svensk skola vilket gör att eleverna har svårare att tillgodogöra sig 

undervisningen i skolans alla ämnen. Enligt PISA-undersökningen som gjordes 2009 och som

var inriktad på läsförståelse sjönk svenska elevers resultat till en genomsnittsnivå för OECD-

länderna4. Dessutom ligger var femte elev under en grundläggande nivå. Bland elever med 

utländsk bakgrund är andelen som saknar den grundläggande läsförståelsen som krävs för att 

klara andra ämnen i skolan högre (Skolverket, 2012).

Ämnesspecifika ord och begrepp
I skolans alla ämnen finns ämnesspecifika ord och begrepp. Det är inte ovanligt att ett ord har 

olika betydelse utifrån vilket ämne eller sammanhang ordet återfinns i. Lärare ska följa 

Skolverkets riktlinjer och lära ut dessa ord och en del av syftet med slöjden är att eleverna ska

utveckla sin förmåga att kunna ”analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp 

av slöjdspecifika begrepp” (Skolverket, 2011:213).

Alla ämnen i skolan har riktlinjer som uttrycker att eleverna ska kunna använda och förstå de 

olika ämnesbegreppen. För att öka elevernas möjlighet att lyckas med detta behöver lärare 

och elever samtala om orden och begreppen och förtydliga dem genom att eleverna får se 

3 En internationell utvärdering av läsförmågan hos elever i årskurs fyra (Ne.se, 2017).

4 Organisation for Economic Co-operation and Development, en internationell samarbetsorganisation för 

ekonomisk utveckling (Ne.se, 2027)
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orden i texter eller skrivna på tavlan. Många av slöjdens ämnesspecifika ord och begrepp 

stöter eleverna på första gången då de kommer till slöjden vilket vanligtvis sker i årskurs 3. 

Exemplet på bilden nedan är ett annat sätt att visa eleven att samma ord kan ha olika 

betydelse.

Matematiskt språk Vardagligt språk 

Rymmer Flyr

Rot Roten på en växt

Volym Ljudvolym, hårvolym

Udda Konstiga

Bild 1. Påvisar begrepps betydelse beroende på ämne (Sjöqvist, 2013)

I skolans olika ämnen stöter elever på stora språkliga variationer eftersom varje ämne har sitt 

specifika språk. Genom att låta eleverna möta dessa variationer och samtala om texterna 

kommer eleverna få ett rikt och nyanserat språk. Genom att lyfta ut ord och begrepp ur texter 

och förklara dessa och sätta in i andra sammanhang hjälper det till att befästa dess betydelse 

Dessutom berikas elevens ordförråd i de olika ämnena (Körling, 2015).

Kunskap konstrueras i en ständig interaktion där vår förmåga att kommunicera egna tankar 

gör att vi utvecklar och blir medvetna om vårt eget tänkande. Eleven ägnar sig åt lärandet och 

läraren ger förutsättningar och har ansvaret för lärandet. Men även tiden i förskolan och i 

hemmet har stor betydelse för elevers språkliga utveckling.

Barn som lärt sig många ords betydelse före skolåldern - och både passivt förstår 

respektive aktivt använder orden - visar sig få högre resultat i läsförståelse långt upp i 

skolåldern. Detta förklaras med att de redan är bekanta med många av de ord som 

de sedan möter i skriven text (Westlund, 2015:2).

I enighet med ovanstående citat kan lärare ge eleverna möjlighet att utveckla ordförståelsen 

genom att ord och begrepp som används i undervisningen inte byts ut till enklare ord. Orden 

och begreppen ska hellre förklaras genom att lärare och elever samtalar om texterna som 

eleverna arbetar med. Eleverna kommer till större del att lyckas i skolan med hjälp av 

fördjupade kunskaper i det svenska språket. De behöver lära sig olika metoder och lärare 

måste ge eleverna möjligheter att förstå olika texter (Westlund, 2015).

I en studie av gymnasielever som Reichenberg (2008) genomförde 2005 kom det fram att 

eleverna har svårt att förstå de sammansatta orden som förekommer i en text. Här kan lärare 

stötta eleverna genom att lära dem skriva om orden så de inte ändrar betydelse men blir 

möjliga att slå upp i ordböcker där många sammansatta ord inte finns upptagna (Reichenberg, 

2008).
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Exempel på ämnesspecifika ord i slöjden är knappnål, symaskin, ylle och sytråd. Till 

ämnesspecifika begrepp hör till exempel räta mot räta, kant i kant och trä symaskinen. I 

slöjden förekommer även ord som kan ha mer än en betydelse, vilket för eleven kan vara svårt

att förstå. Ett av dessa är stickning. Eleven kan välja att tillverka en produkt med hjälp av 

tekniken stickning, det kan till exempel bli en mössa, vantar eller ett armband och till detta 

arbete behövs stickor och garn. När elever syr en väska på symaskinen kan de med hjälp av 

raksöm sy fast en ficka och då heter det att man syr en stickning. Samma ord med två olika 

betydelser och där det dessutom används olika tekniker, material och verktyg för att kunna 

utföra stickningen.

I slöjdsalar förekommer material som efter bearbetning byter namn. Ull kommer från fåret 

och det används utan att bearbetats bl.a. till tovning. Om ullen spinns har det tillverkats 

ullgarn och när detta ullgarn har bearbetats i en vävstol till tyg heter produkten ylle. Liknande 

är det med materialet lin som senare blir linne, och en tall från skogen som fälls och sedan 

sågas till plank eller bräder blir furu.

I den senaste nationella utvärderingen av slöjden finns rubriken Skolan står mer än förr för 

elevers slöjdkunskaper (Skolverket, 2015:64). Undersökningen visar att flertalet av eleverna 

anser att deras slöjdkunskaper kommer från skolan snarare än fritiden och hemmet. Vidare 

står det att läsa i undersökningen att det vanligaste är att elever arbetar var för sig under 

slöjdlektionerna med handledning av sin lärare istället för i grupp utifrån samma 

arbetsbeskrivning. Det är endast årskurs 9 som fått svara på frågor om själva 

undervisningsformen medan lärarna har svarat utifrån årskurs 6 och 9. Eleverna anser att de i 

hög grad arbetar självständigt och lärarna anser att eleverna arbetar var för sig samtidigt som 

läraren och eleven diskuterar med varandra och läraren handleder individuellt (Skolverket, 

2015).

Läsutveckling samt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
Vägen till att kunna läsa och skriva börjar redan i tidig ålder. Det sker i samspel mellan 

föräldrar och barn, med tiden utvecklas detta och leder till att barnet i skolåldern kan läsa. Det

finns alltid elever som har svårt att knäcka läskoden och det är upp till 20% av en årskurs som

har dessa svårigheter. Två till fem procent av dessa elever har så pass allvarliga problem att de

kräver särskilda insatser. Då kan speciallärare kopplas in för att ge dessa elever extra 

lästräning. Det finns tre olika delar eleverna kan ha svårigheter med. Den första är att knäcka 

koden, barn ser inte kopplingen på pappret och det tillhörande ljudet. Den andra är att 

eleverna ljudar sig genom texterna för de har inte automatiserat avkodningen. Den tredje är att

de kan ha svårt att förstå texten vilket oftast bygger på att eleverna har ett litet ordförråd. 

Vilka orsakerna är som ligger bakom en elevers svårighet att lära sig läsa och skriva varierar 

från individ till individ. Det kan vara en av faktorerna som påverkar eleven men det kan även 

vara flera. Vanliga orsaker som förekommer är:

• organiska faktorer; syn och hörsel, neurologiska

• språkliga faktorer

• personlighetsmässiga, emotionella svårigheter, anpassningssvårigheter

• sociala faktorer, oregelbunden skolgång, hemmiljö

• pedagogiska, bristande undervisningsmetoder, ett för snabbt inlärningstempo 

(Arnqvist, 1993:111, ff).
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Hur dessa faktorer visar sig kommer inte denna studie redovisa. Det är endast en 

förtydligande av att det kan finnas många bakomliggande orsaker till elevers läs- och 

skrivsvårigheter.

I skolan stöter elever på ett sätt att läsa, det handlar i stort om faktatext som ska kodas till 

begriplighet och med hjälp av frågor till text kan de lära in fakta. Det finns även skönlitterär 

text där det inte går att kontrollera förståelsen lika lätt då texterna sällan har frågor kopplat till

sig. Här får elever träna på att läsa mellan raderna och en text kan tolkas olika från läsare till 

läsare. I skolan är, till skillnad från övriga samhället, kunskapen textburen. Detta gör att den 

tid eleverna är i skolan är de mer beroende av att kunna tolka och förstå det skrivna ordet 

(Myrberg, 2007).

När elever har svårt att knäcka koden för läsning kan det vara av olika anledningar. Myrberg 

beskriver hur det kan te sig för elever:

Läsning innebär att ordavkodningsprocesser och förståelseprocesser samverkar i ett 

ömsesidigt beroendeförhållande. Om ordavkodningen fungerar dåligt drabbar det också 

läsförståelsen även om (hör)förståelsen skulle vara tillfredsställande. Om 

(hör-)förståelsen fungerar dåligt drabbar det också läsförståelsen även om 

ordavkodningen skulle fungera (Myrberg, 2007:13).

De elever som har svårt att knäcka läskoden tidigt i skolan utvecklar sitt ordförråd 

långsammare och får på så vis sämre läsförståelse. Detta leder på sikt till att dessa elever 

försöker undvika svårigheterna. De utsätter sig inte för läsning eller så väljer de texter de 

redan kan läsa. Vanligt är även att de elever som har läs- och skrivsvårigheter saknar stöd i 

hemmet. Det hänger på att skolan uppmärksammar deras problem och ger det stöd de 

behöver. Ges inte stödet till dessa elever kommer gapet mellan de läskunniga eleverna och de 

med svårigheter att öka, vilket på sikt leder till att elever får svårt att tillgodogöra sig 

undervisningen i skolans alla ämnen. Det är viktigt att fånga upp dessa elever och vända deras

utveckling tidigt i skolan. Tron på att vänta in elevers utveckling och att läsproblem ska växa 

bort underminerar elevers fortsatta skolgång. Det ska också nämnas att elever med 

läsinlärningssvårigheter i skolstarten får sänkt självkänsla, vilket leder till rädsla att 

misslyckas och som i sin tur leder till sämre läsutveckling (Myrberg, 2007).

Nyanlända elever
Skolverkets definition av nyanlända elever är följande: ”Med nyanländ elev avses den som 

har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och

som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då hon eller han 

fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet” 

(Skolverket, 2016:8). Det förtydligas senare i texten att till exempel även en elev som är född 

av svenska föräldrar och i Sverige men har påbörjat sin skolgång i ett annat land och kommer 

tillbaka innan avslutad grundskola räknas till gruppen nyanlända elever. Däremot räknas de 

barn som kommit till Sverige innan skolplikten infaller inte av definitionen (Skolverket, 

2016).

Under 2015 ökade antalet nyanlända elever i skolorna då en omfattande invandring skedde. 

Hur detta har påverkat Sveriges olika kommuner under året har redovisats i en rapport från 
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Skolverket. I rapporten redovisas att elever i ålder ett till tolv år är andelen nyanlända i denna 

ålder uppgår till två procent. När det handlar om elever i åldrarna tretton till femton år är 

siffran fem procent. Detta innebär att det under 2015 kom i genomsnitt två till fem procent 

nyanlända elever till Sveriges skolor beroende på ålder vilket ger en ökning på ca trettiotre 

tusen elever. Antalet elever som kommit i åldrarna sexton till arton år uppgår till nästan 

tjugofyra tusen (Skolverket, 2016).

Mottagandet av nyanlända elever har skiftat stort mellan kommunerna och Skolverket 

rapporterar om kommuner som saknar ett väl inarbetat sätt att ta emot dessa nyanlända elever.

Det förekommer att arbetet med att ta emot nyanlända ligger på personal ute i verksamheterna

istället för på en övergripande kommunnivå (Skolverket, 2013). Genom ett gott samarbete 

mellan de lärare som undervisar de nyanlända eleverna skapas bättre förutsättningar för denna

elevgrupp. Det är också viktigt att lärare får genomgå en kompetenshöjning inom området, 

”ämneslärare behöver få utbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i 

ämnesundervisningen” (Skolverket 2013:5).
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Metod
I boken Kvalitativa intervjuer beskriver Trost (2010) att med kvalitativa intervjuer menas att 

det är ett fåtal informanter som intervjuas för att få ett djup i informationen från dessa. 

Intervjun genomförs med enkla och raka frågor till informanten och som svar fås ett komplext

och innehållsrikt material. Jag har i min studie använt öppna frågor ( se bilaga 1) för att 

informanterna skulle kunna svara med långa och ingående svar. Med öppna frågor menas att 

det inte finns några givna svar, det är informanterna själva som ger svaren och deras svar 

skiljer sig oftast från varandra. Detta ger de slöjdlärare som intervjuades möjlighet att 

beskriva egna erfarenheter av sina elever och sina arbetsmetoder. På samma sätt som Bo 

Johansson och Per Olov Svedner (2001) menar att kvalitativa intervjuer ger den intervjuade 

möjlighet att ge så uttömmande svar som möjligt (2001:25). Alla svar har bearbetas och tolkas

till det material som sedan används i studien.

Urval
De informanter som valts ut har olika lång yrkeserfarenhet och olika utbildning. För att få ett 

vidare perspektiv på min studie har jag använt mig av lärare som undervisar i textilslöjd, trä- 

och metallslöjd eller kombinationen textil/trä- och metallslöjd. Jag ville få med alla slöjdens 

inriktningar och har därför valt att intervjua slöjdlärare som undervisar i de olika materialen, 

eftersom ämnet slöjd inte är uppdelat som olika ämnen i de styrdokument som Skolverket har 

gett ut. Uppdelningen av ämnet sker först på lärarutbildningarna och i skolorna. De 

informanter som har valts ut är följande:

• Lärare A är legitimerad textillärare och har arbetat i arton år. Hen undervisar i 

årskurserna 3-9.

• Lärare B är legitimerad textil- och engelsklärare och har arbetat i sexton år. Hen 

bedriver sin undervisning i ämnena textilslöjd och engelska. Hen undervisar i 

årskurserna 7-9 och har tidigare erfarenhet av att undervisa i årskurserna 3-9.

• Lärare C är i slutskedet av sin utbildning till att bli legitimerad textil/trä- och 

metallslöjdslärare och har arbetat i sju år. Hen undervisar i årskurserna 4-9.

• Lärare D är legitimerad trä- och metallslöjdslärare och har arbetat i tjugosju år. Hen 

undervisar nu i årskurserna 6-9 och har tidigare erfarenhet av att undervisa i 

årskurserna 3-9.

• Lärare E är legitimerad trä- och metallslöjdslärare och har arbetat i trettiofyra år. Hen 

undervisar i årskurserna 3-9.

Det var två män och tre kvinnor som intervjuades och dessa är verksamma i fem olika 

kommuner i Sverige och storleken på kommunerna ser mycket olika ut. Dessutom har de 

tillfrågande olika lång yrkeserfarenhet, detta i enlighet med Johansson och Svedner (2001) 

som menar att detta är ett tillvägagångssätt att ge ett djup i studien.

Genomförande och bearbetning av material
Första kontakten med de utvalda informanterna gjordes genom ett kort textmeddelande som 

sms eller via messenger. De som tackade ja kontaktades vid ett senare tillfälle för tidsbokning 

av intervjun som skedde via telefon. När tiden var inne ringde jag upp och innan intervjun tog

vid gav jag informanterna en kort förklaring till studiens syftet samt en vidare information om

hur intervjun skulle gå till. Intervjuerna utfördes höstterminen 2016 under veckorna 42-43 och
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samtliga intervjuer spelades in via en ljudinspelningsapp som laddats ner på en läsplatta. För 

att få ljudet från telefonen till läsplattan har telefonens högtalarfunktion slagits på och 

placerats i närheten av läsplattan. Detta har de intervjuade informerats om innan själva 

inspelningen påbörjats. Under tiden intervjun pågick skrev jag korta anteckningar för att ge de

intervjuade möjlighet att betänka frågorna och på så vis skapa mer tid till att svara. Under 

intervjuerna ställde jag tilläggsfrågor beroende på hur varje informant besvarade mina givna 

frågor för att, som Johansson och Svedner (2001) beskriver, fördjupa informanternas svar. 

Efter att intervjuerna var genomförda, lyssnades inspelningarna av intervjun igenom och 

transkriberades ner till ett eget dokument för varje intervju som gav mig mellan två till fyra 

sidor beroende på informant. Dokumenten gavs namn efter samma kodning som i studien. 

Denna transkribering har sedan renskrivits genom att upprepningar och stakningar tagits bort 

för att det ska bli lättare att förstå innebörden av textmaterialet.

Etiska överväganden
Denna studie har utgått från Forskningsetiska principer inom humanistisk 

samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet (2002) har publicerat. Det finns fyra 

etiska överväganden att följa då en informant tillfrågas att delta i en forskningsstudie. Dessa 

fyra redovisas var för sig nedan. Informanterna har blivit informerade om deras möjlighet att, 

i enlighet med de forskningsetiska principerna, avbryta sitt deltagande i studien när de helst 

önskar. De har även blivit informerade om vad studien har för syfte.

Informationskravet

Informanten ska informeras om vad studien ska handla om och vem/vilka som kommer utföra

den. Vidare ska information om syftet med studien lämnas, hur den kommer att genomföras 

och att informationen endast kommer att användas till studien. De ska även informeras om att 

deltagandet sker på frivillig basis och att de har rätt att avbryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta gjordes genom att jag innan den inspelade intervjun 

påbörjades, informerade om vad min studie skulle behandla. Informanterna fick även 

information om att intervjuerna som spelades in skulle raderas efter slutställande av denna 

studie. Då ett medverkande i en vetenskaplig studie ska ske på frivillig basis informerades de 

om rättigheten att avbryta sitt medverkande när helst de önskar.

Samtyckeskravet

Samtycke till att delta ska alltid inhämtas från informanterna. Om det är individer yngre än 15

år och studien är av etisk känslig karaktär ska vårdnadshavare tillfrågas. Informanterna avgör 

själv hur länge de vill medverka i studien och på vilka villkor. Ett avbrytande ska ej påverka 

dem negativt (Vetenskapsrådet, 2002). Alla informanterna tillfrågades några veckor innan 

intervjun skulle genomföras för att ge dem tid att avgöra om de ville delta i studien. Jag har 

även informerat om att de närhelst vill kan avbryta sin medverkan utan att detta ska påverka 

dem negativt på något sätt.

Konfidentialitetskravet

Informanterna ska ej gå att identifieras utifrån den information som uppges i studien och de 

personuppgifter de har lämnat ut ska förvaras utom räckhåll för obehöriga. Det handlar 

framförallt om etiskt känsliga uppgifter. En studie ska helst framställa informanterna så de ej 

går identifiera (Vetenskapsrådet, 2002). Då informanterna inte ska kunna identifieras i denna 

studie har de fått benämningen lärare A, B, C, D och E. Jag har dessutom valt att i studien 

använda hen för att ytterligare avidentifiera informanterna.
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Nyttjandekravet

De uppgifter som lämnas till studien får endast användas till forskningsändamål. De får ej 

lånas ut för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften. Uppgifterna som informanterna

lämnar får ej användas som medel för myndighetsutövande utan informantens tillstånd 

(Vetenskapsrådet, 2002). Genom att dessa punkter följs och att det inspelade materialet 

slutligen raderas kommer även denna del av de etiska övervägandena följas.
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Resultat och tolkning/analys
Då studien består av två huvudfrågor redovisas resultatet av intervjuerna i två delar nedan. I 

studien undersöks vilka strategier slöjdlärare använder sig av för att lära ut ämnesspecifika 

ord och begrepp samt hur slöjdämnet kan bidra till språkutvecklingen hos bland annat 

lässvaga och nyanlända elever.

Ämnesspecifika ord och begrepp
Alla de intervjuade lärarna anser att de ämnesspecifika orden och begreppen är av stor vikt för

elevers utveckling i ämnet. Det är i enlighet med vad författarna Körling (2015) och Westlund

(2015) betonar i sina respektive texter som behandlar textsamtal som metod i undervisningen. 

Författarna beskriver att ord behöver förklaras och detta kan göras genom att lärare och elever

samtalar om de ord som eleverna har svårt att förstå. I studien förekommer detta arbetssätt 

med det tillägget att orden och begreppen även förklaras genom att de visualiseras då 

materialen, verktygen och redskapen finns som en del i undervisningen. Lärare A beskriver 

hur hen går till väga. ”Det är till att repetera och förklara och repetera. Det är viktigt att lära 

sig de ämnesspecifika begreppen. Man behöver lära sig vad tvärnåla är och varför. Ibland får 

jag rita en bild för att de ska förstå. Det är viktigt med bild och ord ihop” (ur intervju med 

lärare A).

Orden och begreppen tränas in på olika sätt men hos informanterna förekommer det att 

eleverna skriver loggbok i någon form varje vecka. Det kan vara i en egen skrivbok, på ett 

papper eller i digital form. Dessutom utvärderar eleverna sina arbeten när de har färdigställt 

sitt slöjdalster. Detta sker framförallt digitalt eller som hos någon enstaka på papper. Eleverna

dokumenterar även sina alster med hjälp av bilder. Genom detta loggboksskrivande och 

utvärderande menar informanterna att eleverna tränar på att använda de ämnesspecifika orden 

och begreppen. I kursplanen för slöjden finns syften som undervisningen ska leda till och ett 

av syftena är att ”analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av 

slöjdspecifika begrepp” (Skolverket 2011:213).

Genom att repetera för eleverna de olika orden befästs kunskaperna. informanterna anser att 

tack vare detta arbetssätt lär även de lässvaga och nyanlända eleverna, vilket även enligt 

Westlund (2015), är en metod till att skapa läsförståelse. Ingen av de intervjuad använder sig 

av något avvikande sätt gentemot elever med läs- och skrivsvårigheter eller nyanlända. Lärare

A anser att det sker på samma sätt för alla elever i klassrummet, ”...det har ingen betydelse om

en elev är svensk, nyanländ eller har läs- och skrivsvårigheter. Alla behöver nöta in orden 

med repetition och gärna orden i kombination med förklarande bilder”. Med hjälp av 

förklarande bilder förstår eleverna lättare innebörden av de ämnesspecifika orden och 

begreppen. Genom att ständigt visualisera orden för eleverna kommer de lättare ihåg dem. 

”Ord och bild tillsammans skapar förståelse” menar lärare B. Även lärare A betonar vikten av 

att ord och bild hör ihop. Då ett nytt område ska påbörjas väljer lärare E att ha gemensamma 

genomgångar där de nya orden och begreppen förklaras. Till arbetsområdet har hen även tagit 

fram ett dokument där ord och begrepp finns beskrivet i både ord och bild. I ett led att skapa 

större förståelse i slöjden har lärare E valt att visualisera ämnesspecifika ord och begrepp. Det

har gjorts genom att skåpen som tidigare förvarade verktyg och redskap givits plats till en 

verktygsvägg där alla verktyg och redskap har fått sin speciella plats. Hen har även skyltat 
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med benämning för att elever lättare ska hitta rätt verktyg, redskap och maskiner men även för

att de ska kunna träna in de ämnesspecifika orden och begreppen.

Att elevers förkunskap om de ämnesspecifika orden och begreppen går förlorade ser lärare D 

blir allt vanligare för varje år som går. ”Jag blir arg när de inte vet vad en hammare är!” (ur 

intervju med lärare D). Hen menar att tidigare fanns många av verktygen i hemmet och 

eleverna hade redan testat att använda dessa, men i dagens samhälle har de kunskaperna blivit

allt mer sällsynta. Detta gör att eleverna stöter på många nya ord och begrepp när de kommer 

till slöjden. Hen förtydligar att eleverna behöver veta vad de arbetar med för verktyg och 

material då de ska utföra ett arbete. Om det i en beskrivning står att de ska använda ett 

specifikt verktyg ska eleven kunna hämta det på egen hand utan av lärarens medverkan. I den 

senaste nationella utvärderingen av slöjden (Skolverket, 2015) tas elevernas dåliga 

förkunskaper upp. Eleverna anser själva att deras slöjdkunskaper kommer enbart från skolan 

snarare än fritiden och i hemmet. Detta problem vittnar lärarna om i denna studie.

Hur kan slöjdämnet hjälpa till att utveckla språk och läsförståelsen?
Denna fråga redovisas utifrån rubrikerna praktiskt arbete utgår från teoretisk text, nyanlända 

elever samt läsförståelse.

Praktiskt arbete utgår från teoretisk text

”...jag tycker absolut att elever kan utveckla sin läsförståelse lika väl i slöjdens instruktioner 

som i vilket annat ämne i skolan” (ur intervju med lärare C). Citatet beskriver vad alla de 

intervjuade lärarna anser är en del av slöjdundervisningen. Genom skriftliga beskrivningar får 

elever möjlighet att träna sin läsförståelse vilket beskrivs av lärare B med ”...de får läsa dom 

[skriftliga beskrivningar] och försöka tolka dom [skriftliga beskrivningar] och förstå själva. 

Sedan får de kolla av med mig om de har förstått på rätt sätt innan de utför arbetet...”(ur 

intervju med lärare B).

Ovanstående citat exemplifierar hur slöjdprocessen går till, elever ska läsa en text och utföra 

texten praktiskt. En procedur som kan vara svår att utföra om de inte förstår vad de läser. Men

nog så viktigt i det fortsatta livet, att kunna följa och tolka texter, skyltar, informationer med 

mera. Westerlund (2009) beskriver att läsförståelsen kan vara livsavgörande när eleverna 

senare i livet ställs inför texter de ska läsa och tolka. Har de fått förståelse för hur texter ska 

tolkas kommer de lättare kunna tolka nya sorter text. Lärare D beskriver i intervjun hur detta 

synliggörs i ett praktisk-estetiskt ämne. ”Jag ser ju om det inte fungerar, det syns ju jämfört 

med om de sitter med papper och penna på en vanlig lektion. Där kan de ju sitta en halv 

lektion och göra fel utan att det syns. På slöjden ser ju jag om jag visar hur två saker ska 

skruvas ihop och de går och hämtar stämjärnet istället för skruvmejseln” (ur intervju med 

lärare D).

Lärare C beskriver hur hen kombinerar skriftliga beskrivningar med rörliga instruktioner i 

form av filmer. Ett arbetssätt hen ser hjälper de elever med läs- och skrivsvårigheter att lyckas

bättre i slöjdprocessen. Hen har själv skapat de rörliga bilderna och till viss del även skriftliga 

beskrivningar. Lärare A använder sig av ett digitalt läromedel skapat för textilslöjd och som 

bygger på filmer som finns i programmet. Det hen ser som en nackdel med det digitala 

programmet är avsaknaden av skriftliga beskrivningar. Hen har i utgångspunkt från 
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programmets filmer skapat egna för att ge eleverna möjligheten att även träna på att följa 

dessa.

Det är viktigt, man måste kunna läsa för att kunna följa sömnadsbeskrivningar. Men 

det kan inte barn med läs- och skrivsvårigheter. Då måste man ha ett bildstöd eller 

förenkla text eller använda sig av film. Jag använder många olika sätt för att de barn 

som inte kan läsa så bra (ur intervju med lärare A).

Då det till viss del saknas undervisningsmaterial för de olika arbetsområdena har lärarna 

utvecklat olika former av skriftliga beskrivningar själva till sina elever. Lärare C har allt 

digitalt då dennes elever har egna datorer i undervisningen. Till de verktyg och maskiner samt

material som finns i slöjdsalen har hen kopplat Qr-koder för att underlätta elevers inlärning. 

Qr-koder är en tvådimensionell kod som scannas med hjälp av mobiltelefon eller läsplatta och

som visar tillhörande information. Lärare A har ett digitalt program som har utarbetats av en 

slöjdlärare för textilslöjden. Där finns bland annat filmer och bilder på hur olika moment ska 

utföras. Till detta material följer dock inte några beskrivningar med vilket lärare A har löst 

genom att själv skapa dessa. Hen vill att eleverna ska träna på att följa muntliga och rörliga 

instruktioner, samt att de får en möjlighet att se och lära in nya ord och begrepp genom att de 

görs synliga för eleverna i text.

Nyanlända elever

Lärarna har mer eller mindre erfarenhet av att undervisa nyanlända elever. Hur dessa elever 

introduceras i slöjden ser dock ut på olika sätt. Vissa skolor har förberedelseklasser till sina 

nyanlända elever där de till en början får träna det svenska språket. Därefter skolas de ut till 

sina klasser och en av lärarna berättar att de i första hand kommer till skolans praktisk-

estetiska ämnen. Lärare B bevittnar att det har förekommit en enklare form av 

slöjdundervisning i förberedelseklasserna där tyngdpunkten för undervisningen framförallt 

legat på att eleverna ska ha kunskaper om säkerheten i en slöjdsal innan de placeras i 

ordinarie undervisning. Det vanligaste är dock att eleverna kommer utan tidigare erfarenhet av

skolämnet slöjd.

Hur språkstödet ser ut hos de fem slöjdlärarna varierar. Lärare D bevittnar att hen aldrig har 

haft ett språkstöd med i undervisningen av de nyanlända eleverna trots att det finns på skolan. 

Dessutom har den salen hen bedriver sin undervisning i saknat internetuppkoppling tills 

mitten av oktober 2016. Detta har medfört att de eventuella digitala hjälpmedlen som annars 

kunnat användas ej fungerat i slöjdsalen. Där skiljer sig lärare D:s undervisning stort från 

lärare C:s undervisning som i uteslutande bygger på digitala hjälpmedel i form av digitala 

dokument och rörliga filer som elever kommer åt genom en digital plattform. Två av lärarna 

beskriver hur de använder sig av digitala översättningsprogram för att skapa förståelse mellan 

dem och eleverna då tolk eller språkstödjare saknas.

Det finns i de andra ämnena men vi är ju ett undantag tills vi skriker, vi måste göra oss 

hörda. Sedan får man ju använda tecken. Den svåra biten i slöjden är ju när de ska 

dokumentera och utvärdera. Då har jag valt att eleven har fått skriva på sitt eget språk 

och så har det översatts med hjälp av google translate (ur intervju med lärare A).

Flera av de intervjuade nämner att de i undervisningen av nyanlända elever använder tecken 

för att beskriva hur ett arbete ska utföras. De använder även bilder för att förtydliga 
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arbetsuppgiften till eleverna. En av lärarna beskriver att de skrivna och ritade häftena som hen

har framställt själv och hör till de olika arbetsområdena i slöjden, alltid finns tillgängliga för 

nyanlända som hjälp vid inlärningen.

Det arbetet som de alla känner att de skulle behöva göra är att finna översättningar till 

ämnesspecifika ord och begrepp, ett stöd de till viss del har fått av språkstödjarna som är eller 

varit med på lektionerna. Nackdelen med språkstödjarna är att kontakten med dessa endast 

sker under lektionerna och då är det svårt att föra en dialog om vad läraren skulle vilja ha 

hjälp med. ”De handledare som vi har haft kommer oftast precis när lektionen börjar eller lite 

efter och så går de när lektionen slutar. Man har som inget utbyte av dem förutom som tolk 

under lektionerna” (ur intervju med lärare B).

Läsförståelse

Under hösten 2015 påbörjades den statliga satsningen av Sveriges lärare genom 

kompetensutveckling i form av Läslyftet. Det är mycket varierat hur de slöjdlärarna som ingår

i studien har varit delaktig i denna kompetensutveckling. Det är endast lärare D som vid 

intervjuns tidpunkt nämner att hen varit delaktig i denna kompetensutveckling. Lärare A har i 

en tidigare satsning deltagit i en form av kompetensutveckling rörande ämnet skriv- och 

läsinlärning.

Vetskap om elever som har läs- och skrivsvårigheter finns hos alla intervjuade. Hur denna 

information fås sker i stort sätt på samma sätt. Det är oftast genom överlämningar inför att 

lärarna ska få nya elever till slöjden eller under elevkonferenser. Detta stämmer överens med 

de gällande riktlinjerna som står beskrivet i Lgr 11 under kapitel 2.2 Kunskaper. ”Alla som 

arbetar i skolan ska: uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd” (Skolverket, 

2011:13). Tre av de intervjuade beskriver att missar i informationen av elever har skett, men 

att dessa elevers svårigheter tydliggörs i slöjdprocessen, och då kontaktar de antingen skolans 

specialpedagog eller elevens mentor. Utifrån den kontakten blir de rätt informerade. Lärare A 

beskriver även att hen när behov finns får stöd i sin undervisning av specialpedagog för att 

finna vägar till ett arbetssätt som underlättar elevers inlärning. Detta är ett undantag i 

undersökningen. Lärare D har nästan aldrig någon kontakt med vare sig specialpedagog eller 

speciallärare. Lärare B beskriver hur hen stöttar de elever som har behovet i sitt skrivande 

under lektionstid eller att hen rättar eventuella stavfel senare.

Tre av de intervjuade bevittnar att de elever som har läs- och skrivsvårigheter till stor del 

saknar hjälpmedel på slöjden. Lärare D beskriver att elever kan i andra ämnen inneha stöd i 

form av till exempel assistent men som uteblir på slöjdlektionerna. De två som beskriver 

elever som har hjälpmedel är de lärare som har en mer digitaliserad slöjdsal. Lärare C svarar 

att de elever som har dyslexi har program på sina datorer som hjälper eleven när behov finns. 

Lärare D säger vid ett tillfälle i intervjun att ”dessutom har jag inte haft internet i slöjdsalen 

tills förra veckan!” En problematik som medför att de eventuella digitala hjälpmedlen som 

finns att ta del av på skolan knappt fungerar i slöjdsalen. För lärare C är det annorlunda då 

hela hens undervisning bygger på digitala medel. De med läs- och skrivsvårigheter har andra 

förutsättningar att träna de ämnesspecifika orden och begreppen genom att många av slöjdens 

redskap och maskiner till exempel är med hjälp av Qr-koder kopplad till rörliga bilder. De har

då möjlighet att befästa kunskaperna genom att se och höra om de ämnesspecifika orden och 

begreppen. Dessutom har alla elever en bärbar dator att tillgå.

20



Sammanfattning

Lärarna i studien anser att de ämnesspecifika orden och begreppen behöver nötas in och 

befästas för att eleverna ska ges möjlighet att följa de skriftliga beskrivningarna. De behövs 

även för att ge eleverna möjlighet att klara slöjden utifrån vad en del av syftet med 

undervisningen ska leda till enligt kursplanen.

Alla intervjuade lärarna ser möjligheter att träna elevers läsförståelse i ämnet slöjd. De 

beskriver vikten av att kunna följa skriftliga beskrivningar även i ett praktiskt ämne och att det

kan göras i kombination med rörliga instruktionsvideos eller muntligt. I deras undervisning 

använder de sig av skriftliga instruktioner i kombination med praktiskt arbete och detta menar

lärare D leder till en utveckling hos elevernas läsförståelse. Den teoretiska texten läses och 

tolkas till ett praktiskt moment som eleverna behöver förstå och genomföra för att kunna ta 

nästa steg i den pågående slöjdprocessen.

De har väldigt lite material att ta till i undervisningen av nyanlända elever. Språkstödjarens 

uppgift är vaga och det sker ingen eller ytterst lite samarbete mellan dem och slöjdlärarna. De 

kan se en vinning i att få texter ord och begrepp översatta för att underlätta elevernas 

språkutveckling. Dock är bristen på gemensam planeringstid hos lärarna och språkstödjarna 

samt ibland avsaknad av personer som behärskar elevernas språk bidragande orsaker till att 

slöjden inte ger eleverna den möjlighet som det teoretiskt är möjligt.
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Diskussion och slutsatser
Syftet med denna studie är att undersöka läsförståelsen inom slöjdämnet. Jag har undersökt 

hur slöjdlärare går till väga då de lär ut ämnesspecifika ord och begrepp samt hur slöjden kan 

hjälpa eleverna med deras läs- och språkutveckling.

Vikten av att lära sig ämnesspecifika ord och begrepp
Flertalet av de intervjuade arbetar med att befästa de ämnesspecifika orden och begreppen hos

eleverna och detta görs på olika sätt, men alla är de överens om att det ska göras. Detta är 

också vad som poängteras hos Körling (2015) när hon beskriver att eleverna behöver berika 

språket för att få större läsförståelse. Alla ämneslärare måste ta sitt ansvar och hjälpa eleverna 

nå de mål som skolverket vill att elever i Svensk skola ska uppnå då de lämnar grundskolan 

och förhoppningsvis tar klivet in i nästa skolform och vidare ut i ett yrkesverksamt liv.

Efter att jag tagit del av Läslyftets texter, och inför denna studie fördjupat mig i liknande 

litteratur, har jag fått en djupare förståelse gällande vikten av att berika elevernas ordförråd 

och utveckla deras läsförståelse. Det är intressant att då se hur studiens informanter medvetet, 

eller omedvetet i sin undervisning ger eleverna denna möjlighet genom att ständigt arbeta med

de ämnesspecifika orden och begreppen. Lärare ska enligt Westlund (2015) undvika att 

förenkla texterna som eleverna arbetar med och istället förklara de ord eleverna har svårt att 

förstå. Detta kan exemplifieras från upplevd undervisning i en årskurs sex och arbetsuppgiften

klädsömnad. Tre elever skulle sy, som det stod i beskrivningen, en kapuschong. De förstod 

inte vad som skulle göras och jag lyfte det till diskussion i helklass, en av de andra eleverna 

förstod att det var en luva som skulle sys. Detta var fortfarande obegripligt för en av eleverna 

vilket medförde att jag förtydligade att det var en huva. ”Jaha, fröken menar en hood”. 

Eleverna återgick till arbetet.

Slöjdlärare anser även att på slöjden kan de elever som har svårt att lyckas i den teoretiska 

delen av skolan få ett andrum i de praktisk-estetiska ämnena och få möjlighet att lyckas trots 

att deras svårigheter angående läs- och skrivsvårigheter tillkommer. I Stina Westerlunds 

avhandling Lust och olust – elevers erfarenheter i textilslöjd (2015) beskriver hon elevers syn 

på textilslöjden som skolämne. Flera av de intervjuade menar att textilslöjden inte räknas som 

ett skolämne, anledningen är att de inte behöver sitta tysta och tänka. Den friheten ämnet ger 

dem gör att de inte ser hur de ständigt bearbetar slöjdrelaterade kunskaper genom bland annat 

i de samtal de kan föra mellan varandra under pågående lektion. Författaren har filmat elever i

slöjdprocessen och sedan visat materialet för enskild elev. Eleven konstaterar att hen inte gör 

något på lektionen då hen sitter och försöker förstå i utgångspunkt från en skriftlig 

beskrivning hur en linning ska sys fast på ett par shorts. Att hen sitter och läser, tänker, 

försöker, läser igen och gör ett nytt försök samtidigt förandes en dialog med sig själv anser 

hen är att inte göra något. När hen senare på lektionen går till strykbordet och pressar på 

linningen däremot utbrister hen ”...nu jobbar jag! Nu händer det något” (s 128). Jag har själv 

flertalet gånger under treors första virklektion som ofta leder till besvikna elever poängterat 

att de under kommande vecka kommer bearbeta dagens lektion och nästa gång går allt mycket

lättare. Veckan efter kan alla treor virka luftmaskor.
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Slöjd är ett av skolans praktisk-estetiska ämnen och tyngdpunkten ligger på det praktiska 

arbetet. I en pågående slöjdprocess behöver dock eleverna följa instruktioner och ritningar och

som förhoppningsvis leder till ett slutresultat. Hur skriftliga beskrivningar ska läsas och tolkas

är lärarens uppdrag att lära varje elev, detta kan göras i samtal med eleverna och genom 

visualiseringar och rörliga bilder. Detta leder förhoppningsvis till att deras språkliga förmåga 

utvecklas i enlighet med vad Lgr 11 menar är skolans uppdrag.

Recihenberg (2008) har i utgångspunkt från PIRLS-undersökningarna 2001 och 2006 lyft 

fram hur lärarna i svensk skola i jämförelse med lärare i andra länder lägger betydligt mindre 

tid till att samtala om text. Enligt studien skiljer sig informanterna från de internationella 

undersökningarna när de ska lära ut ämnesspecifika ord och begrepp. Det görs ofta med hjälp 

av det skrivna ordet och antingen att de ritar eller har det specifika föremålet att visa upp. 

Westerlund (2015) skriver att orden och begreppen ska förklaras genom att lärare och elever 

samtalar om texterna. I den nationella utvärderingen av slöjden som gjordes 2015 uttrycker 

slöjdlärarna att de för en diskussion med eleverna samtidigt sm de handleder eleverna 

individuellt.

Avsaknad av språkstöd till nyanlända
Under de senare åren har de nyanlända eleverna ökat i Svensk skola och det har i många 

ämnen förändrat lärares undervisning. Det ligger på varje kommun att organisera mottagandet

av nyanlända elever och vid 2015 års stora invandring har det fått till följd att bristen på 

språkstödjare ökat. I någon skola har eleverna i första hand gått i förberedelseklass och 

slussats ut till framförallt de praktisk-estetiska ämnena. I flera fall bevittnar informanterna om

att det sällan följer med språkstödjare till slöjden fram tills de kräver den hjälpen kan de få 

stödet men inte självmant. Språkstödjarens sena ankomst till lektionen och att de lämnar 

lektionerna tidigare, som kan bero på schematekniska delar, kan tolkas ur två synvinklar. De 

har inte förstått vilken resurs de skulle kunna vara på slöjden eller ledningen på skolan har 

inte förstått vad en språkstödjare kan göra för att underlätta slöjdlärares och de nyanlända 

elevernas arbete. Med det vill jag ha sagt att delar av lektionerna arbetar eleverna på egen 

hand och under den tiden kan deras språkstödjare översätta, söka eller skapa material som 

underlättar den fortsatta undervisningen. Det informanterna vittnar om angående att språkstöd

i stor utsträckning saknas i slöjden är självupplevt. Vid ett flertal tillfällen genom åren har jag 

stått inför det faktum att vid lektionens start kan en ny elev stå utanför dörren utan 

information från vare sig mentorer, rektorer eller specialpedagoger. Avsaknaden av tolk har 

också för mig varit en vardag fram tills för de tre senaste åren.

Lågprioriterat ämne sett ur ett tekniskt perspektiv
I denna studie går det att se att det skiljer sig mellan de intervjuades möjlighet i användningen

av modern teknik i undervisningen. Detta är inget studien skulle behandla men tas upp då 

informanterna, utan att frågor ställdes om det tekniska utrustningen, i sina svar beskrivit hur 

det ser ut på deras respektive arbetsplatser. En av de intervjuade arbetar på en skola där alla 

elever har en egen dator och skolan har satsat på att det mesta av den kontakt som sker mellan

skolan och hemmet sker på skolportaler som är digitaliserade. Detta blir totala motsatsen till 

den lärare som i intervjun beskriver att slöjdsalen har en dator som alla elever inklusive 

läraren själv använder sig av. Det finns många bra hjälpmedel som de elever med läs- och 

skrivsvårigheter samt de nyanlända eleverna går miste om när slöjden saknar den tekniska 

utrustningen. Detta går även se då lärare C beskriver att det sällan uppstår problem gällande 
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språkundervisningen och för de svagare eleverna. De eleverna har de tekniska verktygen för 

att lyckas bättre.

Förvånande är att rektorerna i studien i stor utsträckning väljer att lågprioritera slöjden 

gällande modern teknik, då de är ytterst ansvariga för beställande av teknisk utrustning till 

sina enheter. Till viss del finns tekniken på skolorna men den har inte nått till slöjdsalarna. 

Visst ligger det i varje lärares intresse att förmedla behoven som finns för att bedriva sin 

undervisning men att kommuner väljer att köpa in digitala lärplattformar och sedan inte ge 

alla lärare förutsättningar att arbeta fullt ut med dessa är häpnadsväckande. En av de 

intervjuade bevittnar att alla elever i årskurserna 7-9 har egen läsplatta men i slöjdsalen 

saknas den tekniska utrustning som behövs för att de ska ha internetuppkoppling. Det medför 

att om eleverna har behovet att söka information på nätet eller gå in på den skolportal 

kommunen valt att använda måste de lämna slöjdsalen och läraren tappar då kontrollen på 

eleven.

Då tekniken skiljer sig stort mellan skolorna i studien medför det även att problematik med att

nå de elever som har svårigheter med språket eller läsning. Den moderna tekniken kan få 

dessa elever att underlätta inlärningen om möjligheter ges. Vad har då rektorer och ledning för

syn på dessa ämnen när allt detta prioriteras lågt på majoriteten av de intervjuades 

arbetsplatser. Jag undervisar själv i tre slöjdsalar och alla saknar den tekniska utrustning som 

skulle kunna ge mig möjlighet att utveckla inlärningen av de ämnesspecifika orden och 

begreppen, samt hjälpa de nyanlända med sin språkutveckling.

Metoddiskussion
Valet av metod i studien har varit kvalitativa telefonintervjuer. Det var mycket på grund av 

det geografiska avståndet intervjuerna blev av denna karaktär. En nackdel kan var att stundvis

har inspelningarnas ljudnivå varit av sämre kvalitet vilket resulterat i att enstaka ord eller två 

varit svåra att höra. Om detta har påverkat resultatet är jag dock tveksam till. Däremot om jag 

fick möjlighet att göra om intervjuerna skulle de gjorts på plats.

Då antalet informanter uppgår till endast fem är resultatet av denna studies generalisering låg 

samtidigt var syftet att påvisa hur några slöjdlärare arbetar med läsförståelsen för elever med 

läs- och skrivsvårigheter samt nyanlända elever. Detta har gjorts genom intervjuerna som 

bestod av öppna frågor och denna metod ger informanterna möjlighet att svara så uttömmande

som möjligt. Hur informanterna svarade varierade, lärare A kunde ge uttömmande svar på en 

fråga som till exempel lärare B endast gav ett kort svar på. 

En intressant tanke att leka med är hur studiens resultat förändrats om informanterna varit 

delaktig i den nationella satsningen av lärare genom Läslyftet. Hade de mer förstått de frågor 

som ställdes i intervjun? Fråga sex var en fråga som krävde förtydligande för att ge 

informanterna möjlighet till mer uttömmande svar.

I resultatet har några lärare nämnts mer frekvent än andra och det är framförallt de som 

undervisar i textilslöjd som fått sin röst hörd. En av anledningarna till detta kan vara att 

textilslöjden till större del bygger på skriftliga beskrivningar. Lärare D sade vid ett tillfälle i 

intervjun att hen upplever att trä- och metallslöjden har större koppling till ämnet matematik 

än till svenskan. Vilket har varit min reflektion då de trä- och metallslöjdsalar jag besökt, samt
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den jag själv bedriver undervisning i, har bristen på arbetsbeskrivningar i textform varit stor. 

Ritningar har funnits men ytterst lite skriftliga beskrivningar. Intervjuerna har, sett ur min 

lärarroll, givit mig mycket att betänka och förhoppningsvis berika min undervisning med.

Fortsatt forskning
Denna studie inriktade sig på att undersöka hur slöjdlärare lär ut ämnesspecifika ord och 

begrepp, samt hur slöjden kan vara en del av elevers läs- och språkutveckling och möjlighet 

att stärka dessa elever. En annan inriktning på min studie kan vara att intervjua ledningen på 

skolor och specialpedagoger, för att höra deras syn på om de ser möjligheter för hur lärare i de

praktisk-estetiska ämnena kan hjälpa de svaga eleverna att lyckas bättre i skolan. I många år 

har jag poängterat för rektorer att som slöjdlärare möter vi alla elever från årskurs tre till 

årskurs nio vilket innebär att vi arbetar med de elever som har svårigheter i sju års tid. Jag 

möter ca 250 olika elever på ett läsår som enligt statistik innebär ett femtiotal med läs- och 

skrivsvårigheter varav ett tiotal med behov av extra anpassning.

Det skulle även vara intressant att undersöka om elever ser att de teoretiska kunskaperna de 

besitter i form av läsförståelse och hur matematiska beräkningar görs kan behövs i ett 

praktiskt arbete. Jag har många gånger suttit och räknat med min nu pensionerade far som 

under sitt yrkesverksamma liv arbetat som byggnadsarbetare. Ska vi räkna på ett tal plockar 

jag fram miniräknaren och innan siffrorna är slagna har han redan räknat ut talet i huvudet. 
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Bilagor
Bilaga 1

Intervjufrågor
1. Vad heter du?

2. Vilken utbildning har du?

3. Hur länge har du arbetat som slöjdlärare?

4. Vilka åldrar undervisar du i?

5. Hur anser du att slöjden kan utveckla elevers läsförståelse?

6. Hur är slöjden på din skola involverad i läs- och skrivutveckling?

7. Hur får du information om några av dina elever har läs- och skrivsvårigheter?

8. Vilket/vilka hjälpmedel använder dessa elever på slöjden?

9. Hur ser språkstödet ut för nyanlända elever i slöjdundervisningen?

10. Hur arbetar dina elever med skriftliga beskrivningar i slöjdundervisningen?

11. Hur ser undervisningen ut gällande skriftliga beskrivningar till nyanlända elever?

12. Hur arbetar du med elevers förståelse för ämnesspecifika ord och begrepp?

13. Hur introduceras nya ämnesspecifika ord och begrepp för elever med läs- och 

skrivsvårigheter samt nyanlända elever?

14. Hur ser stödet ut från t ex speciallärare och/eller specialpedagog i planerande av 

slöjdundervisningen med ämnesspecifika ord och begrepp?

15. I den mån det finns språkstödjare med på slöjdlektionerna hur har du möjlighet att 

använda dig av dessa för att finna översättningar mm för att underlätta inlärning av 

ämnesspecifika ord och begrepp för nyanlända elever?

16. Har du något utöver dessa frågor angående läsförståelsen i slöjden som du vill 

tillägga?
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