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Sammanfattning	
Föreliggande studies syfte har varit att utveckla kunskapen om hur slöjdlärare gör för att 
hjälpa framförallt nyanlända elever med deras språkutveckling. Jag använde kvalitativa 
halvstrukturerade intervjuer med fyra slöjdlärare som har ett stort engagemang i nyanlända 
elever och deras kunskapsutveckling. Jag valde ut informanterna med stor omsorg, då syftet 
var att ta reda på hur lärare som är extra engagerade gör för att kunna se hur det kan vara 
möjligt att öka språkutvecklingen via slöjden. Slöjdlärarna i undersökningen visar sig arbeta 
relativt likartat och försöker aktivt arbeta med flera olika metoder för att ge eleverna 
möjlighet att utveckla sitt språk. Eftersom språket och kulturen spelar en stor roll i deras 
undervisning har jag valt att tolka mitt resultat genom sociokulturell teori. Man kan utläsa att 
lärarna saknar fortbildning i hur de bäst ska lära ut språket. Därför önskar de få bättre kunskap 
och ett samarbete med andra lärare och i synnerhet med Svenska som andra språk lärarna 
(SVA) och hemspråkslärare för att samverka när eleverna lär sig det svenska språket. 
 
Nyckelord: Slöjd, Nyanlända elever, Svenska som andra språk, sociokulturell teori, Piaget, 
Vygotskij. 
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Inledning	
Jag arbetar på en skola med många elever som har invandrarbakgrund. Där har det alltid 
funnits många med svenska som andra språk. Under 2015 eskalerade antalet nyanlända på 
skolan. Vi hade stora förberedelseklasser och eleverna fick slussas ut allt snabbare till 
”vanliga” klasser. Problemet som då uppstod var;  
-Hur ska det vara möjligt att ge alla dessa nya elever en likvärdig skola? Det tar ungefär 7-8 år 
att lära sig ett nytt språk fullt ut? 
-Hur ska vi kunna förkorta den tiden så att elever som går på högstadiet ska kunna 
tillgodogöra sig en kommande gymnasieutbildning? Dessutom vara konkurrenskraftiga när 
det väl är dags att söka jobb?  Jag och mina kollegor har diskuterat mycket kring de här 
frågorna om hur vi ska kunna ge våra elever de bästa förutsättningarna för att klara språket 
och komma vidare i livet på lika villkor som elever med svenska som modersmål. Därför är 
jag mycket intresserad av att höra hur andra har gjort och gör för att nå de bästa resultaten. 
 
Att komma från ett krigshärjat område där skolgången varit knapphändig är inte lätt. Att 
dessutom få kraven på sig att snabbt anpassa sig till det svenska samhället och skolan är svårt 
i sig. Forskning visar att språket utvecklas inte bara under språkundervisningen utan i alla 
ämnen, därför är det extra viktigt att ta tillvara alla tillfällen att lära sig ett språk.  
I slöjden trivs många elever och frågar man elever i åk 6 och 9 (Skolverket, 2015)  så gillar de 
ämnet. Det här är något att ta fasta på och få de nyanlända eleverna att lära sig språket via 
handen. 
I slöjden arbetar eleverna med händerna samtidigt som de kommunicerar på svenska, vilket 
aktiverar båda hjärnhalvorna och därmed ökar inlärningsförmågan även i andra ämnen.  
 
I slöjd ska eleverna öva följande förmågor: 
 

• formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg 
och hantverkstekniker,  

• välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån 
kvalitets- och miljöaspekter,  

• analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp 
• tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. (Skolverket, Lgr11, 2011, s. 213) 

 
Samtidigt som eleven arbetar med sitt hantverk övar de upp språket både genom att lära sig 
slöjdspecifika ord men också genom att höra ordens olika betydelse. Ett exempel på ord är 
”nålsöga” varför heter det öga på en nål? Och varför finns det så många olika namn på nålar?  
En elev som börjar fundera på det förstår så småningom skillnaden på orden och börjar 
använda dem i sitt dagliga tal och får då ett mer nyanserat språk. Ett annat exempel är varför 
heter det ”spik” i träslöjden och ”knappnål” i textilslöjden, var går gränsen? Varför heter det 
”knappnål”, ”synål”, ”broderinål”, ”symaskinsnål” och så vidare. När eleven börjar förstå 
sambanden mellan orden har de genast vidgat sitt språk och kan då föra en konversation kring 
slöjd men kan också använda orden i andra sammanhang.  
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Det viktiga i slöjdämnet är inte grammatiken och rättstavning utan att våga prata och 
diskutera sin process och vad saker och ting heter. Att känna glädje över det man gör och då 
samtidigt prata om och kring det man gör med händerna.  
 
Under 2015 var det väldigt många nyanlända och jag hade elever som inte kunde säga många 
ord på svenska men i slöjden kände de sig fria att säga allt rätt, de bara pratade och arbetade. 
Kravet var att prata på svenska men vad de pratade om spelade mindre roll, så länge de 
arbetade. Vi hade många härliga diskussioner och ibland kunde vi även sätta på musik och de 
berättade då för mig om sin musik och sin egen kultur på svenska. De här lektionerna är jag 
övertygad om lyfte flera av elevernas självförtroende. Jag kunde se glädjen i deras ögon när 
de kände att de kunde uttrycka sig på svenska samtidigt som de arbetade med händerna. Jag 
var tydlig med att i slöjden är det ok att göra fel för ett av målen med slöjden enligt 
kunskapskraven är pröva och ompröva. 
 



	

3	
	

Syfte	och	forskningsfrågor	
Syftet med min studie är att utveckla kunskapen om hur slöjdlärare undervisar elever som har 
svenska som andra språk. Jag vill undersöka vilka svårigheter lärarna stöter på när de ska 
kombinera inlärning av språk med ämneskunskaper i slöjd.  
 
Utifrån syftet har jag formulerat nedanstående forskningsfrågor: 
 
1.Hur kan slöjdämnet påverka inlärningen av svenska språket? 
 
2. På vilket sätt kan slöjdlärarna integrera språket i ämnet? 
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Definitioner	
Förberedelseklass: Förkortas FBK. Det är upp till rektorn att besluta att en elev vars 
kunskaper bedömts enligt 12c § delvis ska undervisas i förberedelseklass, om eleven saknar 
tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen. 
En elev får inte ges undervisning i förberedelseklass längre tid än 2 år. (Skollagen 2010:800 3 
kap 12 f §) 
 
Nyanländ elev: avses en elev som varit bosatt utomlands men nu bor i landet och har påbörjat 
sin utbildning i Sverige senare än höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju 
år. En elev anses som nyanländ i max 4 år. (Skollagen 2010:800 3 kap 12 a §) 
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Litteraturgenomgång	
När jag började söka efter forskning kring språkinlärning via slöjden, fann jag ingen forskning 
som svarade direkt mot min problemformulering. Jag har då istället sökt efter studier kring 
inlärning generellt, samt slöjd och även svenska som andraspråk. Språk lär sig eleverna hela 
tiden, inte bara på språklektionerna, vilket innebär att även på slöjdlektionerna har eleverna 
möjlighet att utveckla sitt språk. 
 

Nyanlända	elever	
Av de studier som finns kring nyanlända elever går det inte att dra några entydiga slutsatser 
om hur man ska organisera mottagandet av nyanlända elever (Skowronski, 2013; Skolverket, 
2016; Bunar, 2010). Det finns risker med att eleverna blir isolerade och stigmatiserade i 
förberedelseklasser, speciellt om det saknas tydliga mål för eleverna och deras egen 
utbildning. Om lärarna inte har utbildning och erfarenhet av förberedelseklasser så är riskerna 
höga att de inte når sina mål. Ett flertal studier visar på stora risker med för tidig integrering i 
ordinarie klasser, om eleverna inte har tillräckliga kunskaper i språket som undervisningen är 
på. Om eleven inte har tillräckliga kunskaper i språket som undervisningen utförs på, kan de 
inte ta till sig kunskapen i tillräcklig omfattning. Om den undervisande läraren inte heller 
hinner eller kan ta extra tid för just dessa elever så uteblir inlärningen helt och hållet(Bunar 
2010). 
 
Det gäller att vara flexibel i hur lång tid varje enskild elev behöver i förberedande 
undervisning utifrån dennes behov och önskemål. Det går inte att förutsäga innan utifrån 
elevens tidigare skolgång, kunskaper eller andra faktorer, hur lång tid den enskilda eleven 
behöver i förberedelseklass (Skowronski, 2013). Pedagogen bör därför kunna vara flexibel 
och ha flera olika parallella system som kan anpassas efter varje elev. Skolverket (2016) 
fastslår dock att undervisningen av nyanlända inte bör ske isolerat från skolans ordinarie 
undervisning. 
 
En lyckad undervisning i förberedelseklass kännetecknas av engagerade lärare, fokus på 
språkutveckling, små grupper, trygg miljö och goda möjligheter att få stöd och en god social 
gemenskap i klassen (Axelsson, Nilsson, 2013; Skowronski, 2013; Skolverket, 2016). 
För många elever i förberedelseklasserna består vänskapen från förberedelseklassen i många 
år då det var det första sociala sammanhang de hade i sitt nya land (Skowronski, 2013). Enligt 
Nilsson & Axelsson (2013)	 känner samtidigt eleverna i förberedelseklass att deras utbildning 
står i pausläge så länge de går där. Det här beror på att undervisningen är starkt fokuserad på 
svenska språket och övriga ämnen hamnar i skymundan då det inte finns lärare som kan 
undervisa de nyanlända utifrån deras tidigare kunskaper och språk.  
Forskning säger att man bör se till att utifrån elevens tidigare bakgrund göra en kartläggning 
på elevens tidigare ämneskunskaper och så fort som möjligt sätta igång med, 
ämnesundervisning med hjälp av engelska eller ännu hellre på modersmålet om så är möjligt. 
Därefter kan man koppla på svenska språket. I organisationer där man tar till vara på 
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kartläggningen och involverar ämneslärare tidigt når man målet snabbare (Skolverket, 2014). 
Forskning (Nilsson & Axelsson, 2013; Skowronski, 2013) visar att flerspråkiga elever 
utvecklar sina språkkunskaper inte bara på språk lektionerna utan det sker under alla 
lektioner. Om eleverna däremot inte får använda alla sina språkreferenser i undervisningen så 
hämmas deras inlärning. 
(Skolverket, 2012a)  och (Skolverket, 2012b) visar bl.a. vikten på att lära sig skolspråket eller 
det så kallat ämnesspråket för att få ett nyanserat språk. Att skriva för att lära är extra viktigt 
för de mindre starka eleverna då det handlar om interaktion mellan elever-lärare och olika 
ämnen. Att lära sig orden genom både att följa muntliga instruktioner och skriva språket är en 
nyckel för att lyckas. När eleverna sen väl kommer ut i arbetslivet är det viktigt att få med sig 
den språkliga förmågan även om de kommer arbeta med ett hantverksyrke. Idag är det så att 
de flesta möter kunder på olika vis och därmed behöver förklara med det talade språket. 
 Eleven tvingas till ett mer explicit språk när hen behöver återkoppla genom följdfrågor eller 
genom att skriva t. ex en loggbok. Vi lärare måste se språket som ett verktyg att använda i 
samtliga ämnen för att eleverna ska uppnå bästa möjliga kunskapsinhämtande. Viktigt att 
förklara syftet med vad eleverna läser och lär sig för olika ord och texter och även sambanden 
mellan de olika ämnena. Språk och kunskapsutvecklade arbete innebär inte att man som lärare 
blir svenskalärare utan att vi lyfter språket i vårt ämne så eleverna får ett mer nyanserat språk. 
Vi lärare sänker förväntningarna genom att förenkla språket. Vi ska istället stötta, så eleverna 
kan lösa uppgifterna enligt de krav vi har på alla elever, allt för att få en jämlik skola. Det är 
en utmaning att stötta genom att visualisera med t.ex. bilder, expertordbanker, viket kan göras 
genom att lista ämnesspecifika ord och uttryck med en förklaring på t.ex. tavlan, för att 
utmana eleverna att använda ord och begrepp. I ett ämne som slöjd kan det vara en fördel att 
visualisera orden med bilder tillsammans med förklaringen. Man kan även ge en given 
inledning eller göra en gemensam inledning som var och en sen skriver vidare på. 
(Skolverket, 2014). 
 
 

Elevernas	inställning	till	slöjdämnet		
Majoriteten av eleverna i åk 9 uttrycker att slöjden är intressant, att det är viktigt med bra 
kunskaper i ämnet, att de har nytta av vad de lär sig, även de vuxna de lever tillsammans med 
anser att slöjden är viktig. Samtidigt anger en mindre del av eleverna att slöjden är viktig för 
framtida studier och deras framtida yrkesval.  
 
Eleverna förknippar slöjden  i första hand med hantverket och förknippar det endast med det 
första kunskapsmålet: Att formge och framställa föremål i olika hantverkstekniker 
(Skolverket, 2011). Att lyckas i slöjden stärker elevernas självförtroende. I åk 9 uppger 55% 
att de trivs mycket bra med ämnet medan endast 38% trivs med skolarbetet som helhet 
(Skolverket, 2015). Men det finns 9% av eleverna som inte gillar slöjd, motsvarande siffra i 
åk 6 är 15%. Merparten av eleverna anser att deras slöjdlärare är bra på att undervisa, förklara, 
tror på elevernas förmåga, har förmåga att engagera eleverna, är rättvisa både i behandling 
mellan individer, könen och sätter rättvisa betyg. Däremot anser eleverna att lärarna är sämre 
på att knyta an till livet utanför skolan och samhället.  
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Enligt Skolverket (2015)  har de flesta skolor tillgång till Internetuppkoppling och datorer, 
medan interaktiva whiteboard/smartboards samt digitala ritprogram förekommer mindre än på 
20% av skolorna.  
 
Elevernas svar ang. kursplanens centrala innehåll “Slöjdens arbetsprocesser” har väldigt låga 
siffror när det gäller hur ofta eleverna får arbeta med dokumentation i ord och bild av 
arbetsprocesser och resultat, 28% gör det ibland medan 22 % gör det ofta.  

Lärarnas	syn	på	slöjdämnet		
Enligt undersökningen är det stor spridning på vad lärarna har för ämnesuppfattning. 
Nyttoaspekter, skapande, entreprenöriella aspekter, slöjd som ett avbrott från den övriga 
undervisningen, utveckling av finmotoriken, ett annat sätt att lära och arbetsprocesser. 
Det här visar på en mycket stor spridning om lärarnas tankar om ämnet, men alla lärarna anser 
att ämnet är mycket viktigt men de har svårt att motivera det.  
Skolverket (2015) har kommit fram till att i både musik, bild och slöjd är det viktigt att 
eleverna får veta på vilka grunder lärarna bedömer dem och det behöver ges relevant 
återkoppling i alla tre ämnena. 

Växa	i	sitt	lärande	
Bandura (2000) har utvecklat en teori om att tro på sig själv. Den går ut på att varje elev ska 
tro positivt på sin egen kapacitet. En nyanländ elev har ofta gått igenom mycket och tron på 
dem själva kan ha fått många törnar på vägen. Därför är det extra viktigt att lärarna och alla 
vuxna som möter eleverna ger dem realistiska mål utifrån deras egen kapacitet och förmåga 
(Skaalvik & Skaalvik, 2016). Börjar man för svårt så kan eleverna tappa sugen och 
motivationen att fortsätta. Det är viktigt att testa av eleverna hela tiden och se var deras nivå 
är, hellre börja med en lättare uppgift och sen öka svårighetsgraden. Upplevelsen av att lyckas 
är det absolut viktigaste för att öka motivationen enligt Bandura. Elevernas tro på sig själva 
varierar självklart efter deras förkunskaper och bakgrunder och vilka hjälpmedel de får 
använda. Därför är det extra viktigt att de nyanlända får ta till hjälpmedel som överbygger 
språkbarriärerna och eleverna kan få chansen att känna att de faktiskt går framåt i alla ämnen. 
Ibland kan det vara så att en elev bara behöver lite extra tid för att hinna läsa och tolka 
uppgifterna. Det här kräver att uppgifterna och undervisningen är utformade efter varje elevs 
förutsättningar. Att tro på sin egen kapacitet är alltså en uppgifts-och situationsspecifik 
uppfattning om att klara av givna utmaningar (Skaalvik & Skaalvik, 2016, s. 16)  
 
Elever som tror på sin egen kapacitet har högre motivation och är uthålligare och anstränger 
sig mer. Enligt Skaalvik & Skaalvik (2016) stärks tron på den egna kapacitet och motivation 
när eleverna får ett konkret mål. Några andra viktiga aspekter som de nämner är: Tidigare 
erfarenheter av att klara av motsvarande uppgifter, att se att andra klarar av uppgifterna, 
uppmuntran och tillit från viktiga andra och fysiologiska relationer. Alla i omgivningen 
påverkar. Skaalvik & Skaalvik (2016) menar att de handlar om att både klara uppgiften och 
att bli sedd samt bekräftad för det man klarat av. Det är viktigt för elevens självkänsla och 
vilja att lära sig. 
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Formativ	bedömning	
Slöjden är ett ämne som till största delen bedöms formativt. Enligt NÄU13 (Skolverket, 2015) 
så menar eleverna att de inte vet riktigt hur lärarna bedömer dem. Trotts matriser och 
genomgångar har eleverna svårt att förstå hur de bedöms. Om elever med svenska som 
modersmål har svårt för att förstå blir det ännu svårare för elever med svenska som andra 
språk. Därför är det än viktigare att för dessa elever förklara målen och få eleverna 
engagerade i sitt eget lärande. På senare år har det kommit mer och mer forskning kring 
formativ bedömning eller lärande bedömning som det också skulle kunna kallas. Flera 
forskare som till exempel Cizek (2010) och Hattie (2008) är överens om att klara och 
gemensamma mål och kriterier är nyckeln till att få till den formativa bedömningen så klar 
och tydlig som möjligt.  
 
Ett sätt att få eleverna att förstå bättre är att göra lärande matriser (Alm, 2016). Hans metod 
går ut på att göra matriser som stödjer undervisningen och lärandet. Det gör att eleverna kan 
lägga fullt fokus på det som räknas och kan därmed enklare följa sin utveckling. Den typen av 
matriser har enligt Alm visat sig göra att eleverna blir mer engagerade och motiverade att ta 
tag i sin egen utveckling. William (2015) skriver att eleverna måste komma till insikt att de 
faktiskt lär sig för sin egen skull. William lyfter fram vikten av att låta eleverna göra 
självbedömningar eller vara lektionsobservatörer, och då är det viktigt att ha focus på det 
positiva.  
 

Styrdokumenten	
I läroplanen för grundskolan (Skolverket, Lgr11, 2011) finns bl.a. följande 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 lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, 
• Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna 

tillit till sin egen förmåga, 
• Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, 

drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, 
• Har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet 

samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken, (Skolverket, Lgr11, 2011, 
s. 13 ) 

 
Vidare finns det riktlinjer för lärarna: 
 
Vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande 
till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa 
kunskaper(Skolverket, Lgr11, 2011, s. 18). 
Detta visar att om lärarna utnyttjar alla ämnens dokumentation kan eleverna visa sina 
kunskaper i Svenska språket på fler lektioner än språk lektionerna. 
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I slöjdens centrala innehåll kan man vidare läsa: 
Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att: 

• formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg 
och hantverkstekniker, 

• välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån 
kvalitets- och miljöaspekter, 

• analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika 
begrepp, och 

• tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. (Skolverket, Lgr11, 2011, s. 213) 
 
För att kunna utföra ovan, behöver eleven ett språk för att uttrycka sig och för att kunna förstå 
skriftliga och muntliga instruktioner. I slöjden går mycket att göra med hjälp av att visa så att 
eleven kan härma och lära sig. Man kan också ta till bilder och filmer, men för att få en 
nyanserad bild och språk behöver eleven få ta till sig de talade och skrivna språket i 
kombination med instruktioner. 
 
”Att intressera sig för språket i slöjdsalen, är den eviga frågan om det är tanken som formar 
språket eller tvärt om, språket som formar tanken” (Borg, 2008).  När slöjd diskuteras 
kommer alltid görandet i fokus istället för att diskutera vad arbetsprocesserna och de färdiga 
föremålen i slöjd för med sig för kunskaper.  Borg menar vidare att det är viktigt att lärarna i 
slöjd diskuterar hela sitt ämne på ett professionellt sätt så att ämnets hela syfte synliggörs. 
Borg (2008) framhåller vikten av att synliggöra vad eleverna verkligen lär sig i slöjden mer än 
själva görandet. Förmågan att lösa problem, välja och motivera vilka verktyg, material och 
arbetsmetoder, är saker som ska bedömas inte bara slutprodukten.  
 
                 Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att 

tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta 
lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd 
innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker 
tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för 
både individers och samhällens utveckling. (LGR11.s 213) 

 
Enligt läroplanen är det därför viktigt att eleverna får möjlighet att uttrycka alla sina 
kunskaper även de intellektuella. ”Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till 
exempel i en loggbok”  (Skolverket, Lgr11, 2011, s. 215) De flesta eleverna skriver idag 
loggbok. Vilket är ett verktyg som ska göra det lättare för eleven att visa att de kan välja och 
motivera. I loggboken visar eleverna även att de kan de olika slöjdbegreppen. Det ger också 
möjlighet för läraren att återkoppla till varje enskild elev i skrift. Problemet är att många 
elever inte förstår vikten i att skriva loggbok, de ser inte lärandet i stort. De kan inte heller se 
att ämnet i sig bidrar till deras egen utveckling (Hasselskog & Johansson, 2008).  Svanelid 
(2014) har studerat grundskolans alla läroplaner i LGR 11 och kommit fram till att det är fem 
förmågor som lärarna bör fokusera på.  
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• Analysfömåga 
• Kommunikativ förmåga 
• Metakognitiv förmåga 
• Förmåga att hantera information 
• Begreppslig förmåga 

 
Alla fem förmågorna ingår i slöjden.  Analysera, kommunicera, hantera information och 
begrepp förstår de flesta vad det innebär. Den Metakognitiva förmågan innebär att tänka om 
tänkandet. Den visar att eleven har kontroll över sitt lärande, från att planera sitt arbete hur 
man ska börja, genomföra och till slut avsluta sin uppgift. En hög metakognitiv förmåga leder 
till en högre effekt på lärandet inte bara i slöjd utan i alla ämnen.  
 
Borg (2008) skriver att på senare tid har slöjdens bedömnings fokus från att vara summativ till 
att numera vara mer formativ. Borg menar att den formativa bedömningen sker under 
terminens gång medan den summativa är i slutet av terminen när betygen ska sättas. Borg 
hänvisar till Lindström (2005) att forskning visat att återkoppling på vad eleverna 
åstadkommit är det absolut viktigaste för elevens fortsatta inlärning. Borg (2008)  menar att 
lärare i olika kategorier har utvecklat olika system och traditioner för hur bedömningen ska gå 
till. Att utveckla ett ”slöjdspråk” blir viktigt både för att kunna diskutera bedömning med 
lärarkollegor men också för att kunna ge feedback till eleverna vad de behöver kunna för att 
uppnå olika betyg anser Borg (2008). Borg refererar även till Linde (2003) som föreslår att 
det språk lärarna använder kunde ligga till grund för formulerandet av betygskriterier. I Lgr 
11(Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011) har man genom 
matriserna försökt få en tydlig mall så att lärare kan diskutera bedömning med varandra men 
också förklara för eleverna skillnaden mellan de olika betygsstegen. Det här är ett steg i rätt 
riktning men lärarkåren behöver få en samsyn på vad de olika begreppen betyder genom 
kollegiala diskussioner. ”Att utveckla ett ”slöjdspråk” och begrepp för olika kvaliteter i 
slöjdsalen blir en viktig förutsättning för att över huvud taget kunna diskutera 
bedömningsfrågor” (Borg, 2008 s. 200).  
 
 
 



	

11	
	

Sociokulturella	teorin	
Enligt den sociokulturella teorin lever vi i ett socialt sammanhang där språk och kultur spelar 
den centrala rollen för lärandet. Kunskap är socialt konstruerad och en del av kulturen. En 
framstående företrädare för den sociokulturella teorin är den ryske psykologen Lev Vygotskij. 
Enligt Imsen (2000) var han den förste att betona att miljö och kultur har betydelse för 
inlärning. Han menade att allt tänkande och även den intellektuella utvecklingen hos varje 
individ har sitt ursprung i en social aktivitet. Imsen skriver även att Vygotskij delade in 
utvecklingen i två nivåer. Den ena nivån är där eleven kan lära sig på egen hand och den 
andra nivån där eleven behöver lärarens hjälp för att komma vidare i sin uppgift. 
 
För att lära sig mer måste därför eleverna få utmaningar som är lite högre än deras tidigare 
kunskaper. Då är det viktigt att ge eleverna en morot att lära sig på egen hand och också ta 
hjälp av andra så de aktivt arbetar tillsammans för att senare klara av samma saker på egen 
hand. För att tillägna oss gemensamma kunskaper och kultur är språket den viktigaste faktorn 
enligt Vygotskij. Säljö (2000) är en av forskarna som utvecklat den sociokulturella teorin i 
Sverige. Säljö hänvisar till att Vygotskij återkommande betonar vikten av det mänskliga 
samspelet i lärandet. Han menar att lärandet sker i interaktion mellan olika individer och 
grupper och hur de utnyttjar de fysiska och kognitiva resurserna. 
 
Människor är av naturen nyfikna och vetgiriga, därför vill vi lära oss mer hela tiden. Den här 
nyfikenheten ska alla lärare utnyttja. För andraspråkselever kan det här utnyttjas extra mycket 
om vi som lärare kopplar ihop praktisk och teoretisk kunskap (Gibbons, 2013). Bra exempel 
är att koppla ihop handlingar med både bilder och ord för att förtydliga språket och öka 
förståelsen.  
 
Vygotskij beskriver också hur viktigt det är att arbeta praktiskt med barn och ungdomar. Han 
beskriver de möjligheter som pedagogen ges att nå eleverna, samt hur pedagogen får en bra 
möjlighet att fördjupa elevernas kunskap genom det praktiska arbetet. Det praktiska arbetet 
utmanar eleverna till att få ny kunskap. I görandet får eleverna därmed automatiskt till sig nya 
begrepp och tekniker och lär sig på ett positivt sätt ett nytt språk. 
 
Säljö skriver att människan är en redskapsanvändande och redskapsutvecklande varelse. 
Människan har genom den sociokulturella utvecklingen skapat mängder av artefakter som 
hjälpmedel i vår dagliga verksamhet (Säljö, 2000, s. 118). Artefakter är saker som är 
tillverkade av människan såsom i t.ex. slöjden. 
 
Ann Ahlberg är en annan nutida forskare som starkt förespråkar den sociokulturella 
forskningen. Hon är övertygad om att “lärandet har sin grund i samspelet mellan händelser i 
miljön och elevernas upplevelse av miljön och syn på sin egen förmåga och måste därför 
betraktas i relation till kontexten och elevernas lärandemiljö” (Ahlberg, 2001, s. 132). I boken 
”bygga broar” (Ahlberg, 2013) skriver hon att skolans uppdrag är just att organisera 
undervisningen för att möta alla elevers behov. Vilket innebär antingen du har en diagnos, 
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funktionshinder eller inte är född i Sverige så ska skolan anpassas efter den enskilda elevens 
behov. Hon påpekar också vikten av att vi följer skollagen: “om det kommer befaras att en 
elev inte kommer nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i 
form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen” (Ahlberg, 2013, s. 
71). 
 

Konstruktivismen	
Jean Piaget (enligt Imsen, 2000) betonar det som sker inne i varje människa under inlärning. 
Enligt honom ligger allt fokus på interaktionen mellan människan och omvärlden. Viktigt är 
enligt Piaget att kunskap inte kan tas emot receptivt, utan det måste ske genom personens 
egen kraft och erfarenheter. Han ville skapa kritiska individer som tänker själva och inte bara 
lärde sig av vad andra sagt och gjort, utan skapade sig en egen erfarenhet. Enligt Piaget så lär 
man sig inget av passivitet, utan varje individ måste vara aktiv i sitt lärande. Det sker 
nämligen ett samspel mellan stimulering att vilja lära sig och vad människan gör med det. 
Piaget menar att kunskap konstrueras och är därmed ingen exakt avbild av verkligheten. 
Lärande sker enligt Piaget genom samspel som exempelvis grupparbeten. 
 
Barnets inlärning är en fysisk aktivitet och assimilation (att efterbilda, göra likadant, härma) 
och ackommodation (anpassning, anpassa) sker genom fysisk och motorisk aktivitet (Imsen, 
2000). Piaget förespråkar vidare att klassrummet skall inbjuda till laborativt arbete mer som 
en verkstad. Slöjdsalen är i allt väsentligt en verkstad och där är ett av syftena att lära sig 
genom att experimentera och prova sig fram. Piaget menar att eleverna lär sig mest genom att 
själva prova och testa sina kunskaper, då dessa erövras och inte fås genom passivt 
mottagande. 
Konstruktivism kan ses som en produkt av kollektivt handlande och mänsklig interaktion. 

Skillnader	och	likheter	mellan	Vygotskjis	och	Piagets	teorier	
Båda förespråkar undervisning där elevens aktivteter står i centrum för lärandet, vilket kallas 
aktivitetspedagogisk undervisning. Båda är överens om att praktiska aktiviteter är det bästa 
sättet att lära sig. 
 
Vygotskij betonar att det yttersta ansvaret för elevens inlärning ligger på läraren. Säljö 
(2000) skriver att Vygotskij återkommande betonade att vikten av det mänskliga samspelet. 
Människan utvecklas genom att samspela med andra där kommunikationen och 
språkanvändningen är den centrala förbindelsen mellan eleven och omgivningen. 
 
Enligt Säljö menar Piaget att eleven upptäcker världen på egen hand och att eleven är 
självstyrande för sin inlärning. Det här innebär att läraren och omgivningen inte har det 
yttersta ansvaret för elevens inlärning i skolan.  
 
Skillnaden mellan Piaget och Vygotskij ligger i vem som ansvarar för lärandet.  
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Metod	

Val	av	intervjumetod	
I forskning används antingen kvalitativa eller kvantitativa metoder. “Kvalitativa intervjuer 
utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och på dessa enkla frågor får man 
komplexa svar” (Trost, 2010, s. 25). Enligt Trost får man då ett rikt material som man sedan 
kan hitta olika intressanta åsikter och mönster i för sin analys. Jag transkriberade intervjuerna 
vilket gjorde att jag fick fram många intressanta tankar som inte hade kommit fram om jag 
använt enkät. Om man istället är ute efter svar i siffror, tabeller eller annan statistik ska man 
använda sig av formulär och då behövs ett större antal informanter och stängda frågor (Trost, 
2010). Det finns både för och nackdelar med båda metoderna , men utifrån mitt syfte har jag 
valt kvalitativ halvstrukturerad intervju. Det innebar att jag kunde utgå från ett fåtal frågor 
utifrån en guide och jag tilläts då att ställa fler öppna frågor och fick därmed en djupare 
intervju utan ja- eller nej-svar. Intervjuerna utgick från ett fåtal diskussionsfrågor och alla 
informanterna svarade på dem i samma ordning. På det här viset fick jag en bild av vad 
lärarna anser och brukar göra. Det kom också upp många olika infallsvinklar och resonemang 
kring mina frågeställningar. 
 

Respondent	urval	
För att få intressanta deltagare till min studie valde jag att utifrån mitt breda kontaktnät ut de 
personer jag ansåg vara lämpliga. Det här kallas enligt (Trost, 2010) att göra ett 
”bekvämlighetsurval”. Jag är intresserad av mina frågeställningar utifrån lärare som har 
erfarenhet och även har ett stort engagemang kring elever med Svenska som andra språk samt 
nyanlända. Därför valde jag noga ut vilka lärare jag ville intervjua. 
 
Jag tog kontakt med var och en utifrån min tidigare erfarenhet om dem. Det skedde via mail 
eller Facebook. Jag förklarade noga syftet och ställde några kontrollfrågor kring deras 
nuvarande arbete för att se att de stämde överens med mitt syfte. 
Jag har valt att intervjua sammanlagt 4 slöjdlärare, alla verksamma i ämnet slöjd i en skola 
med övervägande elever med invandrarbakgrund och nyanlända. Skolorna är i södra Sverige 
då det är där flest nyanlända kommit den senaste tiden. I min undersökning benämner jag 
informanterna med Lärare A, B, C och D. 

Presentation	av	respondenterna		
Lärare A  
Har arbetat som textillärare i 24 år och på samma skola i 19 år, har elever i åk 3-9. Flertalet av 
eleverna har utländskt påbrå samt FBK-elever integrerat i klasserna. FBK står för 
Förberedelseklass och omfattar helt nyanlända elever innan de kommer ut i vanlig klass. 
Eleverna går i FBK klass från dag ett upp till 6 månader. Lärare A är mycket engagerad i 
likabehandlingsarbetet och i utveckling av slöjdämnet. Vederbörande arbetar med loggbok 
digitalt. 
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Lärare B 
Har arbetat som trä- och metallslöjdslärare åk 3-6 i 5 år och har elever med utländskt påbrå 
samt är mycket intresserad av språkutvecklande arbete. Gör många egna instruktionsfilmer 
och arbetar med digital loggbok. 
Lärare C 
Har arbetat som slöjdlärare i både textil, trä & metall i 4 år, samt som bildlärare i FBK-klass. 
Lärare C arbetar med elever i åk 7-9 där en övervägande del av eleverna har utländskt påbrå. 
Vederbörande är före detta fritidsledare och arbetar främst med det talade språket i slöjdsalen. 
Lärare D 
Har arbetat som lärare i totalt 34 år och med textilslöjd i 5 år. Har idag Slöjd 80% och Idrott 
20 % i tjänsten. Lärare D är mycket intresserad av språkutveckling i slöjden och har elever 
med utländskt påbrå samt med FBK-elever integrerat i klasserna. Vederbörande arbetar 
mycket med elevernas skrivande i slöjden. 

Genomförande	
Jag kom överens med var och en om en tid för intervju utifrån deras önskemål och ringde upp 
dem på utsatt tid via Skype. Att utföra den via Skype var viktigt så vi kunde se varandra, då 
även kroppsspråket säger mycket. Att informanterna fick välja tidpunkt gjorde att de kunde 
känna sig trygga och bekväma under hela intervjun vilket är viktigt för att genomföra en 
lyckad intervju (Trost, 2010). Att genomföra intervjuerna via Skype var nödvändigt, då 
avstånden mellan oss var allt för stort och problemet med att hitta lämpliga tider skulle vara 
alltför svårt och tidskrävande. 
Frågeställningarna hade jag mailat över några dagar innan (se bilaga). Jag informerade dem 
både skriftligen och muntligen om de fyra etiska huvudkrav som ställs inom all vetenskaplig 
forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa är: 
 Informationskravet: Innebär att informera deltagaren om syftet med studien och att 
informanternas deltagande är frivilligt. 
 Samtyckeskravet: Informanterna har rätt att bestämma över sin medverkan. De kan också när 
som helst avbryta sin medverkan utan att det medför negativa följder för dem. Det innebär 
även att forskaren ej får utöva påtryckning på deltagaren. 
Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter om den enskilda informanten lagras och rapporteras på 
ett sådant sätt så ingen utomstående kan identifiera densamma. 
Nyttjandekravet: All information som samlats in får enbart användas i forskningens syfte och 
ej i kommersiella syften. 
Alla intervjuer spelades in på en app jag hade laddat ner på min mobiltelefon. 
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Resultat	

Slöjdens	betydelse	för	språkinlärning	
Alla lärarna anser att språket har en betydande roll även i slöjden. Samtliga lärare anser att få 
tid att prata om och kring slöjden är viktigt för språkutvecklingen. Detta gäller även för elever 
som är födda i Sverige, men i synnerhet för elever som varit här en kortare tid. 3 av 4 lärare 
anser att det är viktigt att skriva loggbok medan 1 av 4 anser att det viktigaste är att få in 
talspråket.  
Lärare C arbetar i huvudsak med det talande språket och har inte fokus på loggbok, då hens 
elever i huvudsak är nyanlända. 
Det skrivna ordet används både via loggbok, antingen i digital form eller pappersform, och i 
olika skriftliga instruktioner. Lärare A och B använder båda digitala loggböcker. Alla lärarna 
har lite olika form på sina loggböcker och frågeställningarna i dem. Men alla lägger stor vikt 
vid att eleverna ska få ett ökat ordförråd och förståelse för: Vad de gjort, Hur det gjort det och 
Varför?  
Lärare D har utvecklat en metod där hen har genomgång med eleverna i början av lektionen. 
Då får eleverna sätta upp tre mål för den lektionen, sen utvärderas det i slutet av densamma. 
Det är eleven själv som utvärderar i sin loggbok genom att skriva ner om de har lyckats nå 
sina mål, hur och varför det blev som det blev. De får också svara på om det fått hjälp av 
någon annan elev eller läraren. Lärare D menar att: 
 

 ”Jag har lektion i 120 min så därför kan jag hinna med att de skriver både i början 
och slutet av lektionen. Skulle jag ha kortare så skulle det inte bli mycket kvar till 
själva hantverket.” /Lärare D 

 
Lärare D anser att det här höjer hennes elevers språkinlärning enormt. Hen har redan efter 1,5 
år märkt stora skillnader på att eleverna kan de slöjdspecifika orden bättre och även kan 
uttrycka sig kring sin process och förstå sammanhang. Eleverna har också fått ett mer 
nyanserat språk då de ofta diskuterar ordens betydelse i olika sammanhang. Så som till 
exempel “Trä” (träslag) “Trä en symaskin”, “Trä en nål” och så vidare. 
 
Lärare B använder orden VAD? HUR? och VARFÖR? Hen anser det är viktigt att i början 
skriva och vägleda hur eleverna ska skriva så de får en reflektion på sitt arbete och förstår hur 
de ska tänka när de skriver. Hela skolan använder ett dokument i en app där de kan skriva 
både på lektionstid och hemma, eller på svenska lektionen. Om de inte hinner skriva färdigt 
på slöjdlektionen kan de skriva stödord i appen som de sedan kan använda när de beskriver 
vad de gjort just den enskilda lektionen. Hen har blivit mer noga med att rätta även 
felstavningar och att de använder orden ordentligt, så de lär sig stava även i slöjden. Något 
hen inte gjorde i början men, eftersom hen själv inte är född i Sverige, inser vikten av att bli 
tillrättavisad på ett tidigt stadium. Hen har själv nu efter många år fått påpekanden om 
felstavningar som nu är svårare att rätta till. Så med devisen ju snabbare desto enklare att 
korrigera gör hen rättningar av språket i elevernas loggböcker.  
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Lärare A använder ”Google classroom” där eleverna skriver loggbok som delas med 
”svenskaläraren”. Det är svårt för de nyanlända, då de kommer ut väldigt snabbt i klass, att få 
in skrivandet i loggbok. Även om hen skriver stödord på tavlan som till exempel slöjdpåse, 
knappnål och så vidare så har eleverna inga grunder alls i varken tal eller skrift. De elever 
som man har ett gemensamt språk med, till exempel engelska, har bättre förutsättningar att 
komma in i ämnet. Hen upplever det svårt att kommunicera utan något som helst gemensamt 
språk och har därför en önskan om färre elever i en FBK grupp. 
 
Vid ett tillfälle har lärare A gjort en enkät på svenska där eleverna fick svara på sitt hemspråk. 
Läraren fick efteråt hjälp med översättningen av studiehandledare. Då blev svaren mer 
nyanserade och läraren kunde tydligt se deras förmåga att uttrycka sig.  
Lärare C, som har mestadels FBK eller nyanlända, har små undervisningsgrupper och då går 
det alldeles utmärkt att hinna med även språket individuellt med varje elev. 
 

”Jag pratar mycket med varje elev både om slöjden och även andra saker. Jag har en 
Facebook sida där vi skriver och pratar om allt så att språket övas hela tiden. Jag tror 
att prata om saker vad som helst är det som gör att språket kommer snabbare att bara 
prata om ämnet ger inte det nyanserade språk eleverna behöver”./ Lärare C 

 

Ämnesintegrering	många	vill,	men	hur	går	det?	
Det är väldigt olika på skolorna, men det man kan se är att alla vill väldigt gärna men de har 
svårt att få till ett bra samarbete med sin slöjdkollega och ännu svårare med andra 
ämneslärare. Det här är något som känns igen från många skolor när man pratar med kollegor 
i landet. I min undersökning så framkom det att det bästa sättet är att göra det så enkelt som 
möjligt för sig för att komma igång med ett samarbete. Ett gemensamt tema var ett förslag 
som flera tror skulle kunna vara en väg till ökat ämnesöverskridande arbete. I slöjden så 
framkom det även förslag på att man ska ha en samsyn på ur loggboken ska skrivas genom att 
ha en gemensam mall och påbörjade meningar som hjälper eleverna komma igång. Alla 
lärarna säger att de har en vilja till samarbete mellan slöjdarterna och oftast blir det något 
samarbete kring ett område, men man ”tappar” bort språket. 
 
Däremot samarbetar alla lärarna kring något tema. Alla lärarna har ett gemensamt område där 
eleverna får gå emellan slöjdsalarna och sen sambedömer de vid arbetets slut. Hur arbetet är 
upplagt varierar något men ganska likartat beroende på förutsättningarna kring salar och 
arbetsområden. Alla lärarna önskar ökat samarbete med sin slöjdkollega, både vad det gäller 
själva arbetsområdena och utformningen av både loggböcker och expertordbanker så att 
eleverna får en igenkänningsfaktor oberoende av slöjdsal.   
 
 Det gäller även lärare C som har båda slöjdarterna men hen vill öka antalet uppgifter som 
innehåller flera olika material. Problemet hen ser är att det är två olika salar och inte möjligt 
att ha elever i båda slöjdsalarna samtidigt på grund av säkerhetsskäl. Alla lärarna har många 
idéer på samarbete men säger att det är tidsbrist som gör att de inte får till det. Lärare B har ett 
lyckat samarbete med sin slöjdkollega sen flera år. De berättar en saga eller en historisk 
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händelse som inspiration för eleverna. Eleverna får vissa kriterier de ska hålla sig till för att 
arbetet ska innehålla vissa förmågor.  
  

”Det här har ökat elevernas kreativa förmåga och det har varit lika roligt varje år att 
berätta historierna och se vad årets elever hittar på”./ Lärare B 

 
Lärare A har också provat flera samarbeten där eleverna kunnat gå emellan salarna där de 
också sett att de ökar i kreativitet och när de blir två lärare som noterar vad eleverna gör så är 
det lättare att sambedöma och man missar ingen elevs förmågor. 
 

”Två par ögon ser mer än ett par och vi ser på olika saker, sen blir det också att vi 
diskuterar eleverna mellan lektionerna och har på så vis ett bättre underlag vid 
terminens slut.” /Lärare A 

 
Andra ämnen som de ser ett naturligt samarbete med är Svenska, Matematik och även med 
Naturorienterande ämnen (NO) till viss del. Hälften av lärarna kan där se ett samarbete vad 
det gäller materialkunskap och att man ska kunna skriva rapport på samma vis som man gör i 
NO. I Svenska kan alla se olika typer av samarbeten men att skriva loggboken i Google 
classroom eller liknande är något som 3 av 4 lärare ser som ett mycket enkelt och väldigt 
effektivt sätt att samarbete på.  
 
Alla lärarna är överens om att det enklaste sättet att hitta samarbeten är att ha ett tema och 
sedan gör var och en sin planering utifrån det. Alla lärarna är också överens om att ett ökat 
samarbete skulle gynna både språket och elevernas arbetsbörda, speciellt samarbetet med 
ämnet Svenska. Lärarna kan också på sikt se en vinning när det gäller arbetsbördan, men tror 
att det i början krävs ett gott samarbete med god struktur. Lärare C vill gärna se ett framtida 
samarbete med FBK lärarna för att få eleverna att skriva bra loggböcker med ett nyanserat 
språk. 
 
Att det skrivna ordet är viktigt i slöjden är alla lärarna överens om, men en av lärarna tycker 
att det för den skull inte behöver betyda att eleven själv måste skriva orden i en loggbok. Alla 
lärarna är övertygade om att ord tillsammans med bilder är det bästa sättet att lära sig språket. 
Lärarna har provat olika sätt på  hur man kan göra det.  Det som framkom i undersökningen 
var:  

• Bild + ord vid föremålen. 
• Egna filmer med ord och bild i rullisten. 
• Egenhändigt gjorda instruktioner steg för steg, bilder och text blandat.  
• Listor med slöjdord så det blir som ett eget lexikon. 
• Skriva loggbok 
• Skriva slöjdspecifika ord på tavlan. 
• Förklara bedömningsmatrisen med hjälp av lärandematriser 
• Använda Dator/Ipad vid loggboksskrivandet  
• Lära ord genom olika lekar som memory, exit frågor och hänga gubben. 
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 Alla idéer är bra men tidsödande för den enskilda läraren. Alla lärarna i min undersökning 
önskar att få mer kollegialt samarbete kring ovanstående. 
.  

”Med nyanlända så är det nästan lättare än de som har gått på skolan ett tag. För 
nyanlända kan inte några ord så man kan då vara tydlig med varje ord och förklara 
alla ord genom både att säga och visa samtidigt och då får även de andra repetition”. 
/Lärare C 

Att	ta	emot	nyanlända	i	slöjden	
Alla lärarna märker skillnad om eleverna har skolvana även om de inte haft slöjd tidigare så 
kommer de snabbare ikapp. Men en elev som kommer ny i åk 9 kommer inte kunna lära ikapp 
om de inte har någon erfarenhet alls sen tidigare.   
 

”De eleverna skulle behöva få ha mer praktiskt estetiska ämnen i mindre grupper så 
man också kan fokusera på språket”/ Lärare A 

 
”Det här hinner jag med för jag har så pass små grupper av FBK elever, bara 
eleverna kommer på lektionerna.”/ Lärare C 

	

”Jag nöjer mig med basen att lära sig symaskinen känns som en bas de ska 
ha med sig i och med det så kommer flera handverktyg in och även material. 
Jag brukar göra ett kuddfodral för där kan du få in många olika tekniker och 
även sy en dragkedja.”/ Lärare D 

	

Lärare B har bara upp till åk 6 så hen försöker förbereda eleverna på vad de behöver ha med 
sig till högstadiet och lägger stor vikt vid slöjd begrepp. 
Lärare C nämner att hen hinner ge dem baskunskaper och de flesta kan få ett betyg.  Lärare A 
och D koncentrerar undervisningen på några hantverkstekniker där symaskinen ingår i någon 
uppgift för att det är en viktig del av ämnet. Den andra tekniken kan vara valfri efter elevens 
förmåga. 
 
Alla lärarna försöker få med alla elever i uppgiften genom att ge inspirerande material 
antingen genom bilder, Power Point, filmer eller uppgjorda prover som är tänkt att inspirera. 
Ofta blandar lärarna flera olika alternativ vid introduktionen av ett nytt arbetsområde.  
Om en elev inte vill koncentrera sig på arbetet, så fokuserar tre av fyra lärarna i första hand på 
de elever som vill innan de tar tag i eleven som inte vill. 
 

”Om de absolut inte vill göra det arbetsområde vi sagt försöker jag lirka 
fram vad de skulle vilja göra så frångår jag planen men försöker ändå få 
in förmågorna vi ska göra. Viktigt att känna lust.”/ Lärare D.  

 



	

19	
	

För att integrera nyanlända i ämnet önskar alla lärarna att man ska få information om nya 
elever innan de kommer, så det finns en chans att förbereda en lämplig uppgift. Lärare A och 
C har båda märkt att om de finns elever med samma hemland i klassen så tyr sig de nya 
eleverna gärna till dem och får oftast hjälp med språket och ämnet av dem. Eleverna med 
skolvana sen tidigare integreras mycket snabbare trots att de inte haft ämnet förut. De är också 
ofta mycket ambitiösa och lär sig snabbt tycker alla lärarna. 

Fortbildning	för	slöjdlärare	i	att	lära	ut	språket,	finns	det?	
Hälften av lärarna har fått Läslyftet i en enklare tappning eller några få gånger och lärare C 
arbetar på en skola som samarbetar med Ulla Wiklund kring språket och estetiska lärprocesser 
Samarbetet ska pågå totalt i 3 år. Ulla Wiklund är författare och utvecklingskonsult med 
inriktning på skolutveckling, pedagogik, estetik, kultur i skolan och språkutveckling. Hon har 
tidigare arbetat på Skolverket/Myndigheten för skolutveckling och där ansvarat för 
regeringsuppdrag inom kultur och estetik i skolan, bibliotek och Nationellt centrum för språk-
, läs och skrivutveckling. Hon är utbildad rytmiklärare och har även verkat som både lärare 
och forskare på kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hon har bland annat skrivit boken 
”Föra tanken vidare” och det är den boken som används i lärare C:s skola i deras fortbildning. 
Det är lättläst och pedagogiskt upplagd bok som handlar om reflekterande arbetssätt i 
klassrummet och betydelsen av reflektioner för ökat lärande. Lärare C berättar om hur 
utvecklande den här satsningen varit speciellt som Ulla Wiklund betonar vikten av elevernas 
rätt till alla sina språk, vilket innebär talspråk, skriftspråk och estetiska språk. Estetiska språk 
innefattar både dans, musik, teater, bild, form med mera. Delaktighet i klassrummet är också 
en nyckelfaktor i Ullas föreläsningar. Lärare C upplever att Wiklunds böcker och 
föreläsningar är ett lyft för de praktiskt estetiska ämnena. Framförallt har de arbetat med 
boken Föra tanken vidare-Reflekterande arbetssätt i skolan. vilket gör att lärare C tror att det 
kommer bli en långsiktig förändring. 
 
 Lärare D har inte fått något alls som direkt gynnar slöjden även om de just nu läser olika 
böcker kring språkinlärning så ser hen inte hur det ska kopplas till slöjdämnet. Det här visar 
att det bara är en av skolorna där man satsar på språket via praktisk estetiska ämnen. 
En av lärarna har hört att skolverket håller på med att göra ”Läslyftet för praktisk estetiska 
ämnen,” vilket låter intressant och bör följas upp. En lärare har fortbildning under en 3 
årsperiod där det är en stor satsning på språkinlärning i hela skolan inklusive praktisk 
estetiska ämnen. Medan 3 lärare har mycket liten eller ingen fortbildning över huvud taget i 
ämnet och absolut inte i ämnet med fokus på språket. 
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Diskussion		

Metod	
I min forskning valde jag halvstrukturerad intervju, då det var den metoden jag ansåg skulle 
ge mig mest, utifrån den tid jag hade på mig att färdigställa denna studie. Enligt Trost (2010) 
får man från den halvstrukturerade intervjun ut ett rikt material som man sen kan analysera 
och få ut mönster och åsikter ifrån. 
  
Mina frågor rör nyanlända elever och därför valde jag att intervjua lärare i sydvästra Sverige 
där det de senaste åren varit extra stort antal elever som är nyanlända på grund av den höga 
invandringen. Utifrån det geografiska läget och bekvämlighetsfaktorn valde jag sen ut tre 
lärare som jag lärt känna genom min utbildning, samt en fjärde lärare som rekommenderats 
utav en kollega.  
  
Faktumet att jag kände tre av dem innan gör att vi fick en öppnare dialog och jag fick 
anstränga mig för att inte leda in dem på mina egna tankar. Men i och med att vi inte är nära 
bekanta utan endast genomgått en utbildning för några år sen tillsammans gör att vi hunnit få 
distans till varandra och även fått nya erfarenheter, vilket gjorde att alla tre hade tänkt mycket 
på att lära språket i slöjden sen vi sist sågs. Den fjärde läraren blev som en bekräftelse på att 
det antagligen hade blivit ungefär samma svar om jag intervjuat fyra för mig okända lärare. 
Det som eventuellt kunde uppstått  med fyra okända var mindre uttömmande svar och kanske 
något kortare intervjuer. Men inget som den fjärde lärarens intervju bekräftade då alla var 
ungefär lika långa.  
  
Den främsta anledningen till att jag valde ut dem, är deras stora engagemang i att lära ut det 
svenska språket till nyanlända elever.Jag var inte intresserad av hur lärare generellt gjorde 
utan vill undersöka just hur de som är extra engagerade i mina frågeställningar gör för att lära 
ut språket samtidigt som de undervisar enligt läroplanen i slöjd. Jag valde också ut lärare med 
olika lång erfarenhet för att se om det kunde skilja något i strategier eller engagemang på 
grund av det. Jag kan inte i den här undersökningen se någon markant skillnad på grund av 
tiden som verksam lärare. Däremot så kunde de två lärare som varit anställda länge konstatera 
att fokus på språket kommit på senare tid. Jag valde också ut dem utifrån att en undervisade i 
endast trä & metallslöjd, två i endast textilslöjd och en i båda slöjdarterna. Detta medförde att 
jag fick med lärare som undervisade i olika kombinationer. Inte heller här kan jag tydligt 
utläsa att de var skillnad i strategier på grund av vilken typ av slöjdsal undervisningen pågick 
i. Det som framkom var mer att lärarkollegor som utbildats för länge sen, och inte uppdaterat 
sig kontinuerligt, gärna fastnade i gamla mönster om att slöjden var ett hantverk och inte 
skulle innebära att skriva. 
  
Två av lärarna har arbetat mer än 20 år i yrket, men båda är fortfarande mycket engagerade 
och har ett stort intresse av att utvecklas, vilket märks tydligt under intervjuerna, då de lyfter 
fram sin erfarenhet tillsammans med hur de kan utveckla sig själva och ämnet. Det man kan 
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höra är att de lärare som arbetat längre hade fler referenser bakåt i tiden kopplat till läraryrkets 
förändring. De lärare som har kortare erfarenhet av läraryrket har erfarenhet från andra yrken 
sen tidigare vilket de lyfter fram som något positivt i deras nuvarande profession. Framförallt 
så hänvisar de till att de har en annan naturlig koppling till samhället då de varit verksamma i 
olika andra yrken. 
 
Jag valde fyra mycket engagerade lärare i min undersökning. Det man kan undra är hur skulle 
det kunnat sett ut om jag hade gjort en kvantitativ undersökning istället? Vilket svar hade jag 
fått då? Hur engagerade är slöjdlärare att lära ut språket om jag frågat 40 lärare från hela 
landet i en enkätundersökning istället? Antagligen hade jag inte fått så uttömmande svar som 
jag nu fick på grund av mina följdfrågor. En enkät ger bara svar på precisa uppgifter med 
svarsalternativet alternativt korta meningar med svar på en specifik fråga.  
 
Jag valde att göra intervjuerna via Skype på en tid som passade respondenterna. Det här 
gjorde att de kunde känna sig avslappnade och jag fick många långa och uttömmande svar. 
Det som var svårt var att inte leda in dem på mitt eget spår och tyckande utan att förhålla mig 
neutral. Om jag istället gjort en enkät hade jag fått korta och precisa svar, vilka lätt kunde ha 
vägts mot varandra i en analys. Det jag hade missat då var de rika material jag nu fick där 
många saker jag inte tänkt på innan kom på fram. Som exempelvis lärare C som endast har 
elever som precis kommit till Sverige, vilket gör att hen fokuserar på det talade språket och 
inte som de andra tre, även på skriftspråket. 
 
När jag genomförde intervjuerna via Skype, var jag noga med att titta även på kroppsspråket 
då människan uttrycker mycket med kroppen i kombination med talspråket. Detta visade sig 
vid ett flertal tillfällen då  kroppsspråket tydligt visade när lärarna var engagerade i vissa 
utsagor.  
  
Könsfördelningen mellan lärarna var 3 kvinnor och 1 man vilket jag ville ha då 
könsfördelningen bland lärare enligt skolverkets statistik för läsåret 2016/17 är 77% kvinnor 
och 23% män. Jag kunde inte få fram statistik för endast slöjdlärare men min erfarenhet säger 
att det även där är fler kvinnor än män, då det finns ett flertal träslöjdslärare som är kvinnor 
men mycket ovanligt med manliga textillärare. Dock skulle det kunna vara något mer jämlikt 
bland slöjdlärare än i hela lärarkåren då det på många skolor är en man som håller i de hårda 
materialen. 
  

Reliabilitet	och	validitet		
Reliabilitet är tillförlitligheten i resultaten. Vilket innebär att om forskaren eller någon annan 
gör samma undersökning igen kommer att få likvärdigt resultat. Validitet är giltigheten i 
studien om frågorna mäter det som forskaren avser att mäta. Förmågan att hålla sig till syftet i 
forskningsfrågorna på ett relevant sätt (Trost, 2010). Tillförlitligheten i min undersökning 
beror på att jag använt en kvalitativ forskningsansats med öppna frågor där jag hade möjlighet 
att ställa följdfrågor för att försäkra mig om att jag tolkat deras svar riktigt. Jag har intervjuat 
fyra mycket engagerade slöjdlärare som har fokus både på ämnet och att lära ut språket till 
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sina elever. Intervjuerna gav ett rikt material där jag förhoppningsvis presenterar deras 
erfarenheter. 

Slöjdlärarnas	möjligheter	att	lära	ut	språket		
  Att använda språket under slöjd lektionerna är viktigt anser samtliga informanter. 
Skillnaderna i metoder är däremot lite olika men rent teoretiskt så kan alla fyra lärarnas arbete 
beskrivas utifrån den sociokulturella teorin, vilket passar mycket bra in i ett praktiskt estetiskt 
ämne som slöjd. Enligt Lev Vygotskij har miljö och kultur stor inverkan på elevernas förmåga 
att lära sig. En av fyra lärare anser att det inte är så viktigt med det skrivna ordet på slöjden, 
hen anser att bara vi får eleverna att använda det talade språket så kommer skrivandet sen. 
Övriga lärare arbetar mycket med skriftspråket på olika sätt genom loggböcker. Lärare D har 
längre lektioner och hinner därför med att låta eleverna göra en skriftlig planering i början av 
lektionen och en utvärdering av lektionen i slutet. Det här anser hen har ökat elevernas 
ordförråd, deras språk har blivit mer nyanserat och förmåga att uttrycka sig i skrift har 
förbättrats. Hen utvecklar metoden hela tiden med mindre justeringar, men i huvudsak går den 
ut på att eleverna samlas i början på lektionen och diskuterar vad de ska göra idag. När 
eleverna samlas i början av lektionen så sker inlärningen i interaktion mellan de olika 
eleverna i elevgruppen och eleverna får därmed med sig fler ord och begrepp än om de skulle 
ha arbetat enskilt. Hen kan ta några elevexempel och sedan diskuterar klassen kring dem. Sen 
skriver var och en sin egna planering för dagen och använder slöjdspecifika ord. I slutet av 
lektionen skriver de loggbok på samma vis som övriga slöjdlärare som arbetar med det 
skrivna ordet, vilket jag uppfattade som ett lyckat sätt att arbeta för att stärka språket. 
Att arbeta praktiskt för att lära sig nya saker och begrepp var något som Vygotskij beskrev 
som positivt för pedagogerna att arbeta med. 
Att skriva loggbok har också en annan betydelse då den är meningen att bli en dialog mellan 
läraren och eleven. I dialogen ska eleven kunna komma fram till olika lösningar och kritiskt 
tänka på hur de arbetat. Att som lärare D då låta eleverna göra en planering i början av 
lektionen och sen i slutet skriva en loggbok och kritiskt granska sin egen planering och arbete 
torde vara en lärorik process i enlighet med hur Jean Piaget ville att eleverna skulle få 
experimentera fram sin kunskap. Imsen skrev (2000) att inlärningen skulle vara motorisk och 
fysiskt aktiv, vilket verkligen slöjden är. 
  
Lärare C arbetar mestadels med nyanlända elever och anser att talspråket är i prioritet för hens 
elever då det gäller att hitta vägen till språket. Att tala om och kring slöjden är ett bra sätt att 
komma närmare eleven och få dem att använda det svenska språket. Lärarna har provat olika 
metoder att lära språket via slöjden men det som framkom i intervjuerna var att nedanstående 
metoder var mest framgångsrika: 
  

• Bild och ord vid föremålen 
• Egna filmer med ord i rullisten. 
• Egenhändigt gjorda instruktioner steg för steg bilder + text blandat digitalt. 
• Listor med slöjdord( Expertordlistor). 
• Skriva loggbok 
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För de elever som var helt nyanlända skrev lärarna alla orden på tavlan eller på ett separat 
papper. Lärare C nämner att det är lättare att lära helt nyanlända språket än de som varit här 
ett tag. Förklaringen hen har är att de som inte har språket alls, ska lära allt från grunden och 
då har man inga förutfattade meningar om vad de kan utan man är tydlig med alla ord och inte 
bara de nya slöjdspecifika orden. 
 
I NÄU13 kan man läsa att eleverna i första hand förknippar slöjden med hantverket och att de 
flesta eleverna uppskattar ämnet. Det här är något som slöjdlärarna kunde lyfta som en fördel 
när de ska lära ut språket via handen. För något man gillar att göra vill man också samtala 
kring. Dessutom visar samma undersökning att eleverna har stort förtroende till sina 
slöjdlärare. En av de få saker som eleverna anser att lärarna är sämre på är att knyta an till 
livet utanför skolan. Vilket är något slöjdlärarna borde ta till sig och utnyttja då Lgr11 mycket 
tydligt lyfter fram både slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer, samt slöjden i 
samhället, i det centrala innehållet. 
  
Att arbeta med hjälp av arkitektur, konst och design som inspirationskällor vid egen 
formgivning, bearbetning av idéer och färgsättning är något som slöjdlärarna verkligen ska 
utveckla hos eleverna enligt min mening. Detta kan leda till mycket bra diskussioner och 
locka till samtal. Mode och trender är också något eleverna ofta är intresserade av och med 
elever från många olika länder kan samtalen kring olika kulturer leda till utveckling av 
elevernas kreativitet och därmed utveckla språket. Det här är delar som ingår i slöjdens 
centrala innehåll. Att främja kreativiteten i barndomen förespråkade Vygotskij tidigt. Att 
använda båda hjärnhalvorna aktiverar inlärningsprocessen i hjärnan vilket ökar de nyanlända 
elevernas möjligheter att lära sig språket när de kan koppla ihop språket med vad de gör, ser 
och utför. 
  
Slöjden i Sverige och andra länder är också något värt att diskutera och hämta inspiration 
från, både för samtal kring och påverkan i elevernas arbete. Deras olika ursprung kan locka 
fram många nya infallsvinklar på slöjdarbetet i skolan. Även att diskutera 
hållbarhetsperspektivet i produktionen är ett ämne som ska tas upp enligt det centrala 
innehållet. Alla ovanstående ämnen handlar om samhället men tas upp väldigt lite i slöjden 
idag enligt eleverna i NÄU13. 
  
Om man läser NÄU13 så är lärarna mest fokuserade på att lära ut ämnet och själva hantverket 
i sig. Eleverna anser att det saknar kopplingen till samhället. Detta kan tyda på att lärarna är 
duktiga hantverkare men glömmer bort delar av kunskapskraven och därför kanske inte är så 
aktiva i att få eleverna att exempelvis skriva loggbok. För att förtydliga för eleverna så är ett 
bra hjälpmedel att skriva lärandematriser som visar vad eleverna blir bedömda på. Det ger 
också möjlighet för lärarna att använda formativ bedömning på ett konstruktivt och tydligt 
sätt.  Det skrivna och talade ordet i kombination gör att eleverna får en djupare och 
beständigar kunskap i vad de gjort, och utvecklar sitt språk. Det här var tre av lärarna i min 
undersökning överens om att det var mycket viktigt. Den fjärde läraren hade större vikt på det 
talade språket vilket i sig kan bero på att hen endast arbetade med nyanlända elever. Hens 
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elever hade varit i Sverige 0-12 månader. Men hur många andra slöjdlärare i landet arbetar 
aktivt med att lära språket i slöjden? 
Eleverna pratar med varandra under slöjden vilket möjliggör lärandet av talspråket. Så länge 
samtalen går lugnt till och eleverna arbetar med sitt slöjdarbete tycker alla lärarna att det är 
positivt. Samtalet behöver inte enbart vara kring slöjden utan varierar mellan andra saker och 
slöjden på ett naturligt vis. När eleverna pratar med varandra under arbetets gång är det även 
naturligt att de hjälper varandra med deras slöjdarbeten vilket leder till att de också får sätta 
ord på vad de gör. Detta leder till en djupare inlärning av själva processen och 
förhoppningsvis repeteras slöjdspecifika ord flera gånger så de sitter så småningom. 
  
Gibbons (2013) hävdar att det är extra viktigt att andraspråkselever utvecklar språket 
samtidigt som de utvecklar sina ämneskunskaper. Det här kan vi göra med mycket lyckat 
resultat om vi samtidigt arbetar kollegialt för att utveckla metoder för bästa inlärning istället 
för att varje lärare arbetar med sitt ämne så som mina intervjuade lärarna tog upp som ett 
problem. De arbetade alla med sina egna metoder för att de vill elevernas bästa, men om man 
betänker att ämneslärare från flera skolor tillsammans arbetar fram material som alla kan dela 
på skulle vi komma så mycket längre. Mycket av det här finns via olika medier tack vare ett 
stort engagemang och internet, men det är på frivillig basis och efter arbetsdagens slut det 
sker.  Det här om något är kollegial skolutveckling såsom Bandura (2000) framhåller är så 
viktigt för att nå framgång för elevernas bästa. Hur kan vi få skolledarna att tänka om och se 
vilka fantastiska skatter det finns att hämta här?  
 
I min studie är alla fyra lärarna mycket ambitiösa och vill gärna att eleverna ska lyckas i 
skolan men det viktiga är att eleverna vill själva. Utan elevernas lust till lärande kommer de 
inte lära sig. Säljö (2000) menar att Vygotskij betonar att det yttersta ansvaret för elevens 
lärande ligger på läraren, att skapa goda lärandemiljöer. Vi får inte heller glömma att Piaget 
betonar vikten av att det är en interaktion mellan eleven och omvärlden som gör att eleven lär 
sig. Inlärningen sker inne i varje människa och sker med varje individs egen kraft (Jean Piaget 
enligt Imsen, 2000). Det här får mig att tänka på hur viktigt det är att vi gör lektionerna så 
intressanta så att alla elever har möjlighet att ta till sig ny kunskap oavsett i vilket stadie i sin 
språkutveckling eller kunskapsutveckling i ämnet eleven befinner sig i.  

Slöjdlärarnas	fortbildning	i	språket	
I undersökningen framkom att lärarna saknade utbildning i Svenska som andraspråk. Två av 
lärarna har fått en enklare version av ”läslyftet”. Endast en lärare har fått en utbildning som 
direkt gynnar lärande av språk via slöjden. Om man beaktar att samtliga skolorna i denna 
studie är skolor med övervägande delen elever med svenska som andraspråk så bör det 
betraktas som alarmerande siffror. 
  
Trots att det finns ett stort intresse bland slöjdlärarna att utveckla sin undervisning och öka 
inlärningen av språket så är satsningen på utbildning uppenbarligen minimal. Att skolledarna 
har glömt bort de praktiskt estetiska ämnenas betydelse för nyanlända elevers språkinlärning 
är synd. Ann Ahlberg (2001) är övertygad om att lärandet har sin grund i just samspelet 
mellan  händelser i miljön, elevernas upplevelse och deras förmåga. Lärarna själva letar upp 
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metoder och gör eget material efter bästa förmåga. Detta är dock ett tidsödande arbete och 
samtliga lärare i denna studie påpekade att de inte har den tid de vill för att göra ett fullgott 
arbete. Många gånger prioriteras språket istället bort för att göra undervisningsmaterial som 
gynnar alla eleverna och inte bara de nyanlända eleverna. Detta är oroande och kan få stora 
konsekvenser i framtiden för eleverna då de tappar viktig inlärningstid. Positivt är dock att en 
av lärarna har hört att Skolverket håller på med att planera för ”Läslyftet för praktisk-estetiska 
ämnen”, detta känns verkligen som en satsning i rätt riktning och något som jag och troligen 
många av mina kollegor ser fram mot. Ahlberg(2013) framhåller att det är skolans plikt att ge 
alla elever stöd så att de klarar nå de kunskapskrav som de minst ska uppnå, det här gäller 
även nyanlända. Det borde vara en plikt för skolledningen att i de praktisk estetiska 
ämnena ge lärarna verktyg som underlättar och inte varje lärares skyldighet att göra eget 
material. 
	

Möjligheter	till	ämnesövergripande	samarbete	för	att	öka	språkinlärningen	
Att arbeta ämnesintegrerat är något samtliga informanter gärna vill göra, men det är svårt att 
hitta tid att göra den gemensamma planeringen. Lärarna är överens om att det enklaste sättet 
är att hitta ett gemensamt tema som man arbetar kring. Det kan var och en göra sin egen 
planering kring sitt eget ämne, men eleverna känner ändå igen sig över 
ämnesgränserna.  Lärarna önskar även ett närmare samarbete med sin slöjdkollegor, då det 
idag inte alls har så nära samarbete. Viljan finns, men att få till uppgifter som fungerar bra för 
alla upplevs som svårt. Ofta beror det på att lärarna har egna tankar kring vad de vill göra med 
”sina” elever för att de ska lära sig just deras slöjdart. Här kan man se att fokus fortfarande 
ligger delvis på produkt och inte på process som Lgr11 väldigt tydligt poängterar. Det gäller 
att hitta saker som alla lärare känner sig bekväma att samarbeta kring. Även lärare som har 
båda slöjdarterna har svårt att hitta bra uppgifter för att få in båda slöjdarterna i samma 
uppgift. 
  
Lärare A och B arbetar med digital loggbok vilket gör det lättare för eleverna att arbeta med 
sin loggbok även utanför slöjdsalen. Lärare B har här påbörjat ett samarbete med 
svenskläraren, då hen lätt kan läsa elevernas loggböcker och göra bedömning även i Svenska. 
Det här har fått eleverna att skriva mer och bättre loggböcker. Mina tankar går då till, om man 
skulle kunna göra som lärare D, att eleverna planerar sitt arbete i början eller kanske rent av 
före lektionen och sen gör sin loggbok med hjälp av stödord och bilder efter lektionen, om 
hen inte hinner under själva lektionen. Det här är ett arbete som kunde ske på ”läxhjälp”, 
studiehandledning tid eller svenskalektionen. Då skulle det bli ett mer levande dokument och 
diskussionen kunde ske när elev och lärare har tid och lust. 
  
Lärare B anser det är viktigt att rätta felstavade ord även på slöjden så att eleven lär sig rätt 
från början, det bygger på hens egen erfarenhet. Vilket i sig kan vara viktigt då språket kan bli 
så fel om orden är helt fel. Viktigt är att se till varje elevs inlärningsfas så man inte minskar 
elevernas vilja att lära sig ett språk. Det är något man bör göra beroende på var i sin 
kunskapsutveckling eleven är. 
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I NÄU13 kan man läsa att de flesta skolor har tillgång till Internetuppkoppling men 
användandet av interaktiva whiteboards eller smartboards är mindre än 20 %. Att använda 
digitala hjälpmedel i undervisningen är viktigt, om man har det speciellt för att tydligt visa 
med ord och bild tillsammans vad de olika orden betyder. Det går att göra med egna listor och 
ordböcker men tar längre tid att göra för den enskilda läraren. Lärarna i min undersökning 
gjorde alla någon form av sammanställning för att beskriva orden eller skrev före på papper, 
vad en enskild elev utan svenskkunskaper skulle skriva. Detta för att eleven skulle kunna 
tillgodogöra sig det skrivna ordet samtidigt som de arbetar. Att ha bra digitala hjälpmedel 
skulle underlätta undervisningen för de skolor som har många nyanlända.  Att ha tillgång till 
IT-utrustning i slöjdsalen skulle, enligt mig, underlätta undervisningen betydligt för 
slöjdlärarna. Men vad jag vet av egen erfarenhet och även hör från kollegor runt om i landet 
är slöjdsalarna långt ner på prioriteringslistan för digitalisering i många skolor. Bara för att det 
är ett praktiskt/estetiskt ämne betyder det inte att det inte behövs digitala hjälpmedel. Det kan 
faktiskt vara så att det är tvärt om att det är just i de ämnena som lärarna lätt kan visualisera 
olika processer och visa flera elever på en gång. 
  
I min undersökning uppgav 3 av 4 lärare att de använde skriftlig dokumentation men enligt 
NÄU13 så uppgav 28% att de gör det ibland och 22% att de gör det ofta. Eftersom det är 4 år 
sedan NÄU13 genomfördes så hoppas jag att den skriftliga dokumentationen har ökat i 
enlighet med min undersökning. Det skrivna ordet gör att man lär sig ett språk bättre när man 
får se ordet och inte bara hör det. 
  
Att ha liknande inlärningsstrategier i båda slöjdarterna kan ha pedagogiska fördelar då 
eleverna känner igen sig, men det är inget måste. Men om eleverna känner igen sig från olika 
ämnen så är det en vinning i sig, då strategin får mer genomslagskraft. Detta då eleverna 
förstår att lärarna har en samsyn på vad som är viktigt för deras inlärningsprocess. Viktigt är 
att komma ihåg att eleverna är olika individer med olika behov och bakgrund. Alla lär inte på 
samma vis så undervisningen bör individanpassas så att eleven når så höga mål som möjligt. 
Detta betyder att om eleven skriver en bra loggbok i slöjden ska den också kunna bedömas i 
Svenska. 
  
Ämnen förutom Svenska och Slöjd som slöjdlärarna ser att det kan finnas ett naturligt 
samarbete med är NO och Matematik. Matematik därför att i centrala innehållet i slöjd kan 
man läsa:”Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de 
kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.” (Lgr11, 2011, s. 215). I slöjdämnet 
behöver eleverna använda matematiken hela tiden utan att tänka på det, det blir praktisk 
matematik. I slöjdsalen använder eleverna olika saker att mäta med, vinkelhake för att få räta 
vinklar och gör olika beräkningar i sin planering och gör överslagsberäkningar för att få sina 
alster som de vill ha dem. Med ett ökat samarbete mellan ämnet Matematik och slöjd skulle 
eleverna kunna se sambandet mellan ämnena och därmed få en ökad förståelse för båda 
ämnenas användning i verkliga livet. För att förtydliga för eleverna skulle ett samarbete kunna 
vara att de gör en planering av en geometrisk figur som sen tillverkas i slöjden.  

 



	

27	
	

• Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga 
situationer. (Skolverket, Lgr11, 2011, s. 65) 

 
Det här är bara ett exempel på samarbete mellan matematik och slöjd, men det finns många 
fler att utveckla som kan ge eleverna en bättre förståelse för nyttan med båda ämnena. 

• Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan 
konstrueras. 

• Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska 
figurer kan bestämmas och uppskattas. 

• Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och 
vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och 
äldre metoder. (Skolverket, Lgr11, 2011, s. 65) 

 
 
NO, då elever och lärare kan genomföra experiment kring kvalitéerna och skriva liknande 
rapporter. Matematik för att man i slöjden gör skisser och beräknar olika saker. Båda ämnena 
kan jag hålla med om att man kan ha ett samarbete med men jag förvånas av att alla lärarna 
nämnde samma ämnen, då det borde gå att samarbeta med i stort sett alla ämnen. 
  
Ett samarbete som glöms bort är hur vi ämneslärare skulle kunna arbeta tillsammans med 
SVA(Svenska som andra språk)-lärare och studiehandledare. Ingen av mina respondenter tog 
upp det. Kanske för att jag inte ställde den direkta frågan utan min fråga var formulerad på 
följande sätt: Hur kan lärare arbeta ämnesintegrerat, och med vilka ämnen känns det 
naturligt att ha ett samarbete? 
Den här formuleringen ledde inte naturligt in på de resurser som vi bör ha på skolan. En 
anledning till att lärarna själva inte tog upp den kan vara att det ofta brister på skolorna på 
grund av att det finns för få SVA-lärare och att studiehandledare oftast har fokus på 
läsämnena, de få timmar som eleven får det stödet. Skolverket (2017) anger att: 
  
För att lyckas i skolan måste nyanlända elever få möjlighet att utveckla det svenska språket 
och ämneskunskaper samtidigt. Studiehandledning och modersmålsundervisning är effektiva 
redskap för elevernas kunskapsutveckling. (Skolverket, 2016) 
  
Vidare kan man läsa i Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2016, s. 29) att undervisningen 
ska omfatta antingen undervisning i svenska eller svenska som andraspråk för de elever som 
rektor bedömer behöver det. Flera forskare, bland annat (Bandura, 2000) framhåller att 
skolutveckling och lärande måste ske kollegialt för att nå framgång för elevernas bästa. Vilket 
torde vara extra viktigt när det gäller nyanlända där det är första kontakten med det nya landet 
som har stor betydelse för deras fortsatta skolgång. 
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Avslutning	
Idag lever vi i ett samhälle där många olika nationaliteter finns representerade. Människor 
flyttar lättare över landsgränserna inom Europa och världen och just nu har vi i Sverige ett 
läge där många flytt hit från krigshärjade områden. Att människor rör mer på sig är ett faktum 
även inom Sveriges gränser. 
 
Sverige är idag ett mångkulturellt land och kommer så förbli. Människor kommer 
förmodligen bli mer rörliga oavsett om det är inom Sverige, Europa eller världen. Vi i skolan 
måste börja ta höjd för en större rörlighet. Idag och i framtiden är de elever som går från F till 
åk 9 i samma skola de som är de ovanliga. 
 
Jag arbetar i en mångkulturell skola sedan sju år och kan se att på de sju åren har rörligheten 
ökat enormt. För sju år sen hade vi ett fåtal elever som var nya varje år, nu är det ungefär en 
tredjedel som byts ut varje år. Det här ställer högre krav på oss alla som arbetar i skolan, att se 
till varje enskild elevs behov och bästa. Att få en kontinuitet i skolgången och att lära sig ett 
nytt språk blir extra svårt när eleverna måste flytta hela tiden och börja om på nytt. Om de 
dessutom har med sig en ryggsäck med krig, ovisshet och skräck så minskar förmågan till att 
ta in nya kunskaper. 
 
Resultatet i min studie visar att de slöjdlärare jag intervjuat helhjärtat gör allt för att eleverna 
som är nyanlända ska få de bästa möjligheterna till att lära sig det svenska språket via slöjden. 
Men jag kan även utläsa att det finns mycket att ta tag i för att göra skolgången bättre. Några 
saker ligger utanför skolans värld, men påverkar eleverna mycket. Detta rör bland annat 
bostadsfrågan, ovisshet kring boende, trångboddhet, möjlighet till studiestöd i hemmet, 
uppehållstillstånd eller ej, ja listan kan göras lång. Frågor som påverkar elevernas förmåga att 
ta in kunskap men inte ligger inom skolans område. Det här gör att inlärningshastigheten 
riskerar att bli sämre då nätverket kring eleverna ifråga, samt elevsammansättningen i klassen 
är instabil. 
När det gäller slöjden så nämner lärarna problemet med att elever från många länder inte har 
ämnet i sitt land och ofta ”integreras” de, sätts in i slöjden utan extra resurs, i bland annat 
slöjd på ett tidigt stadium. Problemet som då uppstår är att eleverna inte har kunskaperna 
varken i ämnet eller i språket. Dessutom skickas eleverna ofta till slöjden utan förvarning till 
lärare. Vilket innebär att slöjdlärarna har en elev som varken kan språket eller ämnet i sin sal 
utan att kunnat förbereda för eleven. Det här innebär att slöjdlärarna får trippla uppgifter när 
eleven kommer till klassrummet och även eleven ifråga känner sig obekväm i onödan. Hur 
kan vi som pedagoger lösa det här? 
Ett annat problem är att en del nyanlända elever kommer från länder där det inte finns någon 
skolerfarenhet alls eller mycket begränsad och därför inte äger skriftspråket ens på sitt 
modersmål. I de här fallen blir det extra svårt att kommunicera när man varken behärskar 
svenska språket eller kunskapen i ämnet. Då blir det mycket visa och härma, men hur lär de 
nyanlända eleverna sig svenska språket bäst? 
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De som har engelska kan man kommunicera med på engelska. Detta underlättar för stunden, 
men i längden har det visat sig att de eleverna gärna använder engelskan även med vänner och 
därför dröjer svenskinlärningen längre. 
 

Förslag	till	vidare	forskning	
Under tiden jag arbetat med mina frågor har hela tiden nya frågor dykt upp. Nedan några av 
dem som jag anser vore intressant att studera: 
Hur skulle resultatet bli om jag frågade samma frågor till 40 lärare som var slumpvis utvalda? 
Hur samarbetar slöjdlärarna med studiehandledare och modersmålslärarna kring elevernas 
språkutveckling? 
Hur är elevernas syn på ämnet för att lära språket? 
Hur sker integreringen av nya elever i slöjden? 
 
Dessa är frågor som jag utifrån denna undersökning anser vara fruktbara för vidare studier 
inom integrerad språkundervisning i de praktisk-estetiska ämnena. 
 



	

30	
	

Litteraturförteckning	
Ahlberg,	A.	(2001).	Lärande	och	delaktighet.	Lund:	Studentlitteratur.	

Ahlberg,	A.	(2013).	Specialpedagogik	i	idelogi,	teori	och	praktik-att	bygga	broar.	Stockholm:	Liber.	

Alm,	J.	(2016).	Lärande	matriser.	Stockholm:	Gothia	Fortbildning.	

Nilsson,	J	och	Axelsson	M	(2013).	International	Electronic	Journal	of	Elementary	Education,	6(1),	137-
164.(2017	03	14)	

Bandura,	A.	(2000).	Exercise	of	Human	Agency	Through	Collective	Efficacy.		

Borg,	K.,	&	Lindström,	L.	(2008).	Slöjda	för	livet,	Om	pedagogisk	slöjd.	Malmö,	Sverige:	
Lärarförbundets	förlag.	

Borg,	K	(2008)	Krativitet	eller	problemlösning-vad	bedömer	vi	i	söjden?	I:K.	Borg	&	Lindström(red)	
Slöjda	för	livet.	Om	pedagogisk	slöjd	(s.	199-210).	Stockholm:Lärarförbundet.	

Bunar,	N.	(2010).	Nyanlända	och	lärande-en	forskningsöversikt	om	nyanlända	elever	i	den	svenska	
skolan.	Vetenskapsrådet,.	

Cizek,	G.	&.	(2010).	Handbook	of	formative	assessment.	New	york:	Routledge.	

Gibbons,	P.	(2013).	Stärk	språket,	stärk	lärandet:	Spårk	och	kunskapsutvecklande	arbetssätt	för	och	
med	andraspråkselever	i	klassrummet.	Uppsala:	Hallgren	&	Fallgren.	

Hattie,	J.	(2008).	Visible	learning.	Routledge,,	uk.	

Hasselskog,	P.	&	Johansson,	M	(2008)	Slöjdämnet	efter	millenieskiftet.	I:K.	Borg	&	Lindström(red)	
Slöjda	för	livet.	Om	pedagogisk	slöjd	(s.	15-28).	Stockholm:Lärarförbundet.	

Imsen,	G.	(2000).	Elevens	värld:	Introduktion	tillpedagogisk	psykologi.	Lund:	Studentlitteratur.	

Linde,	G	(2003).	Kunskap	och	betyg.	Lund:Studentlitteratur.	

Lindström,	L.	2005).	Pedagogisk	bedömning.	I:	Lindström,	Lars	&	Lindberg,Viveca	(red).	Pedagogisk	
bedömning.	Om	att	dokumentera,	bedöma	och	utveckla	kunskap.	Stockholm:	HLS	förlag.	

Skaalvik,	E.	M.,	&	Skaalvik,	S.	(2016).	Motivation	och	lärande.	Stockholm:	Natur&	Kultur.	

SFS	2010:800.	Skollag.	Stockholm:	Utbildningsdepartementet.	

Skolverket.	(2011).	Läroplan	för	grundskolan,	förskoleklass	och	fritidshemmet	2011.	Västerås:	Edita.	

Skolverket.	(den	19	06	2012a).	Hämtat	från	Språk	i	alla	ämnen	(del	1):	
https://www.youtube.com/watch?v=yusla0qKBHU&feature=youtu.be	den	20	04	2017	

Skolverket.	(den	06	07	2012b).	Språk	i	alla	ämnen	(del	2).	Hämtat	från	
https://www.youtube.com/watch?v=vxVgVjBBV1Q	den	20	04	2017	



	

31	
	

Skolverket.	(den	11	03	2014).	Hämtat	från	Språk-	och	kunskapsutvecklande	arbete:	
https://www.youtube.com/watch?v=ojZSSxfvvGw&t=6s	den	20	04	2017	

Skolverket.	(2015).	Slöjd	i	grundskolan,	En	nationell	ämnesutvärdering	i	årskurs	6	och	9(rapport	426).	
Stockholm:	Frizes.	

Skolverket.	(2016).	Utbildning	för	nyanlända	elever.	Stockholm:	Skolverket.	

Skolverket.	(den	15	05	2017).	Hämtat	från	www.skolverket.se/kompetens-och-
fortbildning/larare/nyanlanda/undervisa-nyanlanda-elever-1.250492	

Skowronski,	E.	(2013).	Skola	med	fördröjning.	Nyanlända	elevers	spelrum	i	"en	skola	för	alla".	Lunds	
universitet.	

Svanelid,	G.	(2014).	De	fem	förmågorna	i	teori	och	praktik-	Boken	om	The	Big	5		Lund:	
Studentlitteratur	AB.	

Säljö,	R.	(2000).	Lärande	i	praktiken.	Stockholm:	Prisma.	

Trost,	J.	(2010).	Kvalitativa	intevjuver.	Lund:	Studentlitteratur	AB.	

Vetenskapsrådet.	(2002).	Forskningsetiska	principer	inom	humnistisk-samhällsvetenskaplig	forskning.	
Stockholm:	Vetenskapsrådet.	

William,	D.	S.	(2015).	Handbok	i	formativ	bedömning:	Strategier	och	praktiska	tekniker.	Stockholm:	
Natur	&	Kultur.	

Wiklund,	U	(2013)	Föra	tanken	vidare-Reflekterande	arbetssätt	i	skolan.	Stockholm:Lärarförlaget.	

 
	



	

32	
	

Bilaga	

Intervjufrågor	
Hej!		

Nedan	ser	du	de	frågor	jag	tänkte	vi	skulle	diskutera	runt.	Jag	vill	också	veta	hur	länge	du	arbetat	som	
lärare	antal	år	obehörig/behörig,	vilka	andra	ämnen	du	undervisar	i.	Självklart	så	är	det	full	sekretess	
och	jag	kommer	inte	nämna	dig	som	person	med	namn	i	min	uppsats	utan	följer	Vetenskapsrådets	
krav.	Intervjuerna	kommer	ske	via	Skype/mobil	och	spelas	in	på	en	app.	

Tack	på	förhand	

Marie	Rutgersson	

	

1. Hur	kan	ett	praktiskt	estetiskt	ämne	som	slöjd	öka	inlärningen	av	svenska	språket?	

2. Hur	samarbetar	textil	och	trä	&	metall	lärarna	med	varandra	för	att	öka	elevernas	
språkinlärning	samtidigt	som	de	undervisar	i	ämnet	slöjd?	

3. Hur	kan	lärarna	arbeta	ämnesintegrerat,	och	med	vilka	ämnen	känns	det	naturligt	att	ha	ett	
samarbete?	

4. På	vilket	set	kan	slöjdlärarna	integrera	språket	i	ämnet	utan	att	ta	fokus	från	syftet	med	
ämnet	slöjd?	

5. Hur	gör	du	med	de	äldre	eleverna	som	är	nyanlända	för	att	de	ska	kunna	lära	ikapp	det	som	
deras	klasskamrater	har	lärt	sig	under	flera	år?	

6. Hur	engagerar	du	alla	eleverna	i	ämnet,	och	på	vilket	vis	får	du	med	nyanlända	i	guppen?	

7. Har	du	fått	någon	utbildning	som	gynnar	språkinlärningen	i	slöjd?	

8. Vilka	möjligheter	finns	det	för	lärarna	att	fortbilda	sig	och	utveckla	ämnet	så	att	det	gynnar	
språkutvecklingen	för	eleverna	med	svenska	som	andra	språk?	

	

	

	


