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Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats är att ska få  kunskaper om hur elever med svenska som andra 

språk förhåller sig till slöjden som ett kommunikationsämne. Syftet är även att få mer 

mer kunskaper hur jag i det pedagogiska arbetet  kan arbeta med elever med svenska 

som andraspråk.  Utgångspunkt tas med hjälp av sociokulturella teorier. I den 

sociokulturella perspektivet betonas kommunikationen mellan människor. Samtal 

mellan människor gynnar språk och kunskapsutvecklingen.  För att få en inblick i 

kommunikationen mellan eleverna har jag valt att göra observationer på olika 

klassrumssituationer samt intervjuer med slöjdlärare. Studien är på en skola år 7- 9. 

Resultaten i min undersökning visar att slöjdens verksamhet är språkstimulerande för 

andraspråkselever. Det är en skapande verksamhet som är utvecklande för alla oavsett 

tidigare erfarenheter.  Dialogen, dvs samtal mellan elever och även tillsammans med 

vuxna är ger eleverna stimulans  och  har en stor betydelse för språkutvecklingen. 

Undersökningen  visar även att lärarens engagemang att skapa förutsättningar för 

dialoger är viktig.  

 

Nyckelord: Skapande verksamhet, dialog , samarbete 
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Inledning 

 
Jag arbetar i en mångkulturell skola och möter varje dag genom mitt arbete i slöjden 

elever med svenska som andra språk.  Många av eleverna kommer från en skolkultur 

där slöjden inte ingår. Det är därför ett helt nytt ämne som de ska bekanta sig med. Jag 

brukar ibland uppleva att jag som pedagog ställs inför situationer som jag tycker kan 

vara komplicerade i kommunikationen med eleverna.  Det kan vara så att eleven inte 

förstår mig eller tvärtom att jag inte förstår vad eleven vill säga eller förmedla. Att 

elever lär sig på sitt andraspråk innebär speciella förutsättningar, vilket har blivit allt 

tydligare för mig i mitt arbete med elever med svenska som andra språk. Eftersom jag är 

intresserad av kommunikationen mellan människor har jag frågor och funderingar om 

hur slöjden förhåller sig som ett kommunikationsämne.  Jag avser studera hur man som 

lärare i det pedagogiska arbetet kan arbeta med andraspråkselever i slöjden.  

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur elever med svenska som andra språk 

förhåller sig till slöjden som ett kommunikationsämne. 

Syftet är även att få mer kunskaper hur lärare i det pedagogiska arbetet kan arbeta med 

elever med svenska som andra språk. 

 

Frågeställning 

Hur kan slöjden betraktas som ett kommunikationsämne ur ett sociokulturellt 

perspektiv? 

Kan ett lärarperspektiv undersöka om den språkliga nivån påverkas av val av 

arbetsuppgifter, arbetssätt och gruppsammansättning? 

Hur ser samspelet ut mellan olika individer? 

 

Definition av begrepp  

Jag använder begreppet ”andraspråkselev” för elever som har ett annat modersmål än 

svenska. Eleverna kan vara födda i Sverige eller i något annat land.  

 

Utgångspunkt 
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Den teoretiska utgångspunkten är det sociokulturella perspektivet på lärandet. Inom den 

sociokulturella forskningen har Vygotskis idéer spelat en stor roll i all forskning och 

även vardaglig bruk. Han ansåg att det är i samspel med andra människor som 

människan utvecklas och det är genom att vara tillsammans med andra som vi lär oss att 

förstå hur världen fungerar (Säljö, 2000: 48). 

 

Litteratur  

Kursplan svenska som andraspråk 

I kursplanen för svenska som andraspråk (2000) står bland annat att eleven ska i tal och 

skrift kunna använda det svenska språket vilket är en förutsättning för elevernas 

fortsatta liv och verksamhet.  

 

Skolan skall genom ämnet svenska som andraspråk ge eleverna 

möjligheter att utveckla sin förmåga att tala och lyssna, läsa och skriva 

i olika situationer. Det svenska språket har en nyckelställning i 

skolarbetet. Genom språket sker kommunikation och samarbete med 

andra. Genom språket blir kunskap synlig och hanterbar. Utbildningen 

i svenska som andraspråk syftar till att elever med annat modersmål än 

svenska skall tillägna sig en sådan språkbehärskning att de med fullt 

utbyte kan tillgodogöra sig utbildningen i andra ämnen och kan ingå i 

kamratgemenskapen och i det svenska samhället. (Skolverket, 2000: 

103)  

Det står även att språkutvecklingen inte är en isolerad handling utan är alltid knuten till 

ett innehåll. För att ett språk skall utvecklas krävs att språket används i olika 

sammanhang och kring ett meningsfullt innehåll.(Skolverket, 2000: 104) 

 

 

Kursplan slöjd 

En viktig del i slöjdens kursplan är slöjdprocessen. Kursplanen lyfter fram vikten av 

planering, idé, genomförande och utvärdering. Eleverna ska både arbeta självständigt 

och samarbeta, Det är elevens eget arbete som sätts i centrum, eleverna tränar på att 

både arbeta självständigt och samarbeta.  



  3 

 Slöjdämnet bidrar till elevernas allsidiga utveckling genom att träna 

upp deras skapande, manuella och kommunikativa förmåga. Slöjd 

innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening och utvecklar 

kreativitet, nyfikenhet, ansvarstagande, självständighet och förmåga 

att lösa problem. Detta kommer i uttryck slöjdprocessen, som startar i 

en idé och resulterar i en färdig produkt. (Skolverket, 2000: 91) 

Varje elev är unik och har förmåga att arbeta kreativt utifrån sina förutsättningar och 

grundkunskaper. Utgångspunkten är att alla är läraktiga, det är skolans och 

undervisningens kvalité, inte elevernas bakgrund, som är avgörande för deras 

resultat.(Skolverket, 20004: 135) 

 

Slöjd  

 

Benämningen slöjd är en nordisk företeelse, och forskningen kring ämnet slöjd har 

tidigare varit sparsam. Det centrala i forskningen har varit ur ett historiskt perspektiv. 

Forskningen har handlat mer om slöjden än om själva slöjdverksamheten menar 

Marléne Johansson i Slöjdpraktik i skolan – hand, tanke kommunikation och andra 

medierande redskap (Johansson, 2002: 89) Den tidigare svenska forskning som gjorts 

av slöjdämnet har gjorts av forskare som har haft en oberoende ställning till ämnet.  

 

Johanssons uppgifter är betydelsefulla för slöjden. Syftet med Johanssons studie är att 

synliggöra och dokumentera aktiviteterna i slöjden. Det är viktigt med kunskaper om 

innebörden av slöjden som ett kommunikationsämne. Det finns idag stora luckor och en 

omedvetenhet om ämnet slöjden. (Johansson, 2 000:4) Även om styrdokumenten 

beskriver slöjdämnet, är det inte säkert att det stämmer överens med de aktiviteter som 

sker i slöjden. Det beror på att ämnet slöjd saknar vetenskapliga traditioner och är därför 

inte med i den offentliga diskussionen. (Johansson, 2000: 4) 

 

Johansson betonar att få forskat kring kommunikation i slöjd. Hon menar att 

uppfattningen av slöjdens aktiviteter har varierat. Från början ansågs slöjden vara 

nödvändig och fostrande men har utvecklats till ett kommunikationsämne som berikar 

sinnena (Johansson, 2002: 39) 
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Johanssons anser även att slöjdverksamheten är formad av elevernas samspel, som kan 

var både verbalt och fysisk. Hon har studerat på vilket sätt samverkan mellan elever var 

viktigt. Resultaten visar att i slöjdens verksamhet skapas möjligheter för eleverna att 

ingå i ett socialt samspel med varandra. Genom detta samarbete blir eleverna delaktiga i 

varandras handlingar. I samarbetet sker ett givande och tagande av kunskaper som 

eleverna förmedlar till varandra. (Johansson, 2002: 209) 

 

Även användningen av redskap och material är kunskapsförmedlande. När eleverna 

använder dessa stärks kunskaper som ständigt utökas. Kunskaperna som eleverna får 

ger eleverna trygghet. Eleverna stimuleras både mentalt och fysiskt när de arbetar med 

slöjdmaterialet. Det sker en växelverkan mellan dessa två processer där det konkreta 

materialet hjälper till att stimulera eleven fysiskt och mentalt. Enligt Johansson anser 

Roger Säljö att när eleverna använder dessa redskap i slöjden använder de alla sina 

sinnen. Redskapen hjälper eleven att förstå och få mer erfarenheter och kunskaper Det 

är handens arbete och orden som samarbetar med varandra. (Johansson, 2002: 208 ff).  

 

En viktig del av slöjdprocessen är skissarbete. Det kan ses som ett hjälpmedel som 

stimulerar eleverna att omvandla och åskådliggöra sina idéer och resonemang. 

Johansson ser skissen som ett redskap som samordnar elevens tankar, språk och 

handlingar. (Säljö,, 2000: 211) 

 

Det Johansson betonar är att slöjdverksamheten är meningsfull för elever i och med de 

får ständigt stimulans till nya utmaningar och får göra medvetna val i arbetet.   

 

Svenska som andra språk 

På 1970-talet började forskning om svenska som andraspråk Sedan dess finns ett 

omfattande material kring forskning om andraspråkselever. Den har haft olika 

inriktningar. En av inriktningarna har varit förhållandet mellan eleven som ska lära sig 

det nya språket och språket. Den andra forskning kring svenska som andra språk utgår 

från samhälle, politik och ekonomiska intresse. Den tredje forskningen handlar om 

inlärningsstöd för elever genom undervisning, språk och kunskapsutveckling. 

(Hyltestam, 2004: 12)   
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Pirkko Bergman och Tua Abrahamsson, (2004) skriver i ett kapitel Svenska som 

andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle om betydelsen av att ha en 

välutvecklad grund i sitt andraspråk. Grunden innefattar allt det som en elev med 

svenska som andra språk behärskar av språket. De skriver vidare att eftersom det idag 

finns andraspråkselever som inte har tillräckligt med grundkunskaper är 

klassrumssituationen viktig. Den traditionella klassrumssituationen måste ta hänsyn till 

att det är stora individuella variationer bland eleverna. Samtidigt som undervisningen 

sker, ska andraspråkselevens grundkunskaper utvecklas parallellt med att språket 

utvecklas. Det är även viktigt att andraspråkseleven utvecklar ett mönster i samtalen så 

att eleven kan delta och göra sig förstådd i samtal. (Abrahamsson, Bergman:2004: 600)  

 

Pauline Gibbon skriver i Stärk språket stärk lärandet att det viktigaste och 

grundläggande för all inlärning är samspelet mellan elev och lärare. Hon skriver att 

läraren har en viktig roll i att ”skapa ett sammanhang som kan främja elevernas 

kunskapsmässiga, språkliga och personliga utveckling”. Läraren ska lägga fokus på 

innehållet i undervisningen, språket och hur man använder språket. (2006: 12)  

 

Gibbon skriver även om metoden med stöttning, scaffoldning.  Genom denna metod kan 

elev och lärare samarbeta med varandra. Läraren stöder eleven i den utvecklingsfas som 

eleven befinner sig i. Undervisningen blir individuellt anpassad utifrån elevens egna 

behov.  Eleven får möjlighet att utvecklas med färdigheter och begrepp och får därmed 

ökad förståelse. Stöttningen gör det möjligt för eleven att utföra egna uppgifter som de 

tidigare behövt hjälp med.(Gibbon, 2006: 29) 

 

Gibbon skriver om hur läraren kan stärka eleven kan stärkas i sin utveckling i 

klassrummet. Det är viktigt att läraren är medveten om hur samtal läggs upp för att 

eleven ska utvecklas språkligt. I många klassrumssituationer talar läraren mer än eleven. 

I stället för att läraren talar och ställer frågor är det bättre att skapa samtalssituationer 

som blir varierande och eleverna deltar i ett samspel. (Gibbon, 2006: 35) 

 

I klassrumssituationer bör det vara ett tryggt klimat så att eleverna vågar prata och ställa 

frågor. Det är pedagogens ansvar att se till att det finns ett gott klimat i klassrummet 

som är tillåtande för att alla elever ska känna trygghet att få vara den de är. (Gibbon, 

2006: 36)   
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Forskning har visat att samtalsstöd kan hjälpa språkutvecklingen genom att göra språket 

mera begripligt för eleven. Eftersom samtalet även utgör ett viktigt stöd för tanke- och 

kunskapsutvecklingen spelar det en viktig roll som pedagogiskt redskap. Detta gäller 

inte bara för elever med svenska som andraspråk utan för alla elever i skolan menar 

Lindberg. (Bergman, Abrahamsson red.2004: 493). 

 

Gibbon förespråkar att arbeta i grupp som bra tillfällen till att stimulera 

andraspråkselever. Fördelen med att eleverna arbetar i grupp är att de naturligt att deltar 

i samtal utifrån sina egna förutsättningar. Dialogen mellan elever sker genom att de 

både får och ger information till varandra. Eleverna får ta ansvar för att göra sig 

förstådda och att förstå sina klasskamrater, och de får på så vis eget ansvar för sin 

språkinlärning. (Gibbon, 2006: 39) 

 

Gunilla Ladberg anser att det finns skillnader mellan att använda ett språk som 

samtalsverktyg och tankeverktyg. (Ladberg, 2000: 156) För andraspråkselever fungerar 

inte den språkliga automatiken på samma sätt som för den som fötts in i språket. Det tar 

längre tid att förstå och formulera sig och det är energikrävande för eleven. Därför är 

det viktigt att eleven får prata i lugn och ro. Hon skriver att det lätt kan bli missförstånd 

mellan elev och pedagog. Denna risk finns ständigt runt en elev, inte enbart i 

skolundervisningen. Hon betonar vidare det är viktigt för eleven att inte befria eleven 

från att tänka, utan finnas där som ett stöd i elevens tankeprocess.  

 

 Ladberg menar även att det kan vara svårt för andraspråkselever att förstå innebörden 

av de flesta ord samtidigt som eleven ska uppmärksamma hur orden står i förhållande 

till varandra. Risken finns att eleven förlorar att förstå innehåll och betydelse genom att 

anstränga sig på att lyssna och förstå orden. Hon menar att det är ansträngande för 

andraspråkselever att lyssna in språket och det krävs mycket koncentration. Störande av 

ljud gör det svårare att koppla och få ett sammanhang i lyssnandet. (Ladberg, 2000: 

157) 
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Sociokulturellt perspektiv 

Jag har använt Roger Säljös bok Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv.  

Han har forskat kring sociokulturell kommunikation.  Han återger Lev Vygotski´s syn 

på det sociokulturella samspelet mellan människor.  

 

Det ursprungliga behovet som människan har är kommunikation. Dialogen mellan 

människor är en nödvändighet för att vi människor ska förstå varandra.  Det finns det 

talade språket, att hälsa, ställa frågor, svara på frågor, argumentera, resonera, ge 

instruktioner, beskriva, berätta… listan kan göras hur lång som helst. I en dialog är även 

människans kroppsspråk viktigt. Hur vi står, sitter, håller händerna, gestikulerar mm. 

Orden kan tydliggöras med kroppsspråket. Kroppsspråket kan även användas istället för 

orden.  

 

Det centrala för sociokulturellt perspektiv är kommunikationen och språkanvändningen. 

Säljö anser att arbetsprocessen runt slöjdproduktionen präglas av lärandet i samspel 

mellan elever och omgivningen. Han anser att det inte går att särskilja aktiviteter som 

”praktiska” eller ”teoretiska” utan det ständigt pågår ett samspel mellan ”mentala” och 

”fysiska” redskap. Det är människan som skapar de bästa förutsättningarna för att 

lärande och utveckling sker. (Säljö,2000: 44) 

 

 Lev Vygotski menar att språket har en stor betydelse för inlärningen. Han hävdar att 

språket leder barnets utveckling framåt och har stor betydelse för all inlärning. Språk 

och tanke utvecklas i en ständigt pågående process. Det sociala samspelet, interaktionen 

mellan människor är avgörande för begreppsutvecklingen och för förmågan att skapa 

nya tankestrukturer. (Säljö,2 000:90) 

 

Det sociala samspelet bidrar till att eleverna lär sig att samordna sina handlingar.  

Med detta menar han att lärandet är socialt i ett samspel.  När eleverna kommunicerar 

med varandra hjälper den språkliga kommunikationen till att forma människan som en 
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människa. Det är genom att språklig kommunikation som eleverna får kunskaper och 

erfarenheter. Även samarbetet mellan människor är viktigt eftersom den bidrar till att 

lärandet hos den enskilde utvecklas (2000: 128) Säljö menar att genom det mänskliga 

samspelet med omgivningen skaffar vi oss kunskaper, värderingar, idéer och andra 

medel. Kulturer finns hos den enskilda individen, men även i samspel med andra och i 

materiella saker som finns i vår omgivning. Barnet har två kulturer, skolan och familjen. 

Barnets hemkultur påverkar hur barnet lär sig i skolan. (Säljö, 2000: 29) 

 

Säljö talar om lärandet som medierande. Med detta menar han att lärandet förmedlas. 

Han anser att människan är unik på det sätt att vi skaffar oss kunskaper. Till vår hjälp 

använder vi oss av redskap som vi lär oss att hantera på olika sätt. . Ur ett sociokulturellt 

perspektiv är redskapen de språkliga, intellektuella och fysiska.  Han menar att 

människan behöver ha redskapen för att samspela och agera med omvärlden och de har 

vi som ett stöd för vårt tänkande, kommunikation och handlande (Säljö,2000: 92) 

 

I detta sociokulturella synsätt är lärarens roll mycket viktig, men även andra elever är 

betydelsefulla i läroprocessen menar Lev Vygotsky. I en bra undervisning skapas 

förutsättningar för att eleverna ska ta egna initiativ och söka ny kunskap att erövra.  

Säljö menar att lärandet är formellt och informellt.  Med formellt menas hur läraren 

förmedlar kunskaper. Det informella kommer i samspelet mellan klasskamrater. Genom 

att elever använder sig av läraren eller klasskamraterna kan de utvecklas vidare och 

hämta in mer kunskap. (Säljö, 2000: 44)  

 

Kunskapen är enligt Säljö situerad och inte lätt att överföra till andra miljöer. Det är ofta 

svårt att se gränserna mellan det abstrakta och konkreta. Detta kan variera mellan olika 

individer eftersom vi alla har olika kunskaper och tidigare erfarenheter. Elever med 

begränsningar eller brister i ordförrådet får oftast stora svårigheter med den 

grundläggande begreppsbildningen. Om eleverna får arbeta praktiskt i kombination med 

att tala och beskriva vad de gör ökar förutsättningarna för att deras begreppsbildning 

ökar. Elever med brister i språket behöver hjälp med att förstå uppgiften. Genom att 

skapa fungerande samspel kan brister i språket kompenseras. Tolkningar i språket kan 

underlättas genom kroppsspråket dvs. gester, pekningar mm. (Säljö,2000: 121) 
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Enligt Säljö finns det, utifrån det sociokulturella perspektivet om vad kunskap och 

lärande är inga skarpa skillnaderna mellan konkret och abstrakt, mellan teori och 

praktik, mellan språk och handling. Mänskliga handlingar i allmänhet är en kombination 

av intellektuell och manuell verksamhet. (Säljö,2000: 30) Han återger Lev Vygotskys 

syn på att ord, termer och språkliga uttryck har en indikativ funktion. Detta gör att vi 

kan benämna saker i vår omgivning och peka ut vad vi menar. Detta gör språket till ett 

kraftfullt redskap i samspelet med omvärlden. Vi kan beskriva saker för varandra utan 

att vi behöver ha föremålet inom synhåll, förutsatt att den vi kommunicerar med förstår 

och tolkar det vi säger. 

  

Säljö anser att innan vi börjar utföra ett arbete måste vi skaffa oss kunskap. Detta kan 

ske genom att vi läser tidningar, böcker eller genom att vi rådfrågar någon. Vi behöver 

också diskutera fram olika lösningar med andra inblandade individer. (Säljö,2000: 76) 

 

Metod 

För att få en inblick i samspelet mellan eleverna har jag valt att göra observationer samt 

intervjuer med slöjdlärare. Jag har valt dessa a metoder för att få en helhetsbild av 

resultaten för min undersökning. 

 

Intervjuer 

Jag var intresserad av att få höra lärarnas åsikter om hur de upplever kommunikationen i 

slöjden Därför har jag valt att intervjua slöjdlärare som arbetar på mångkulturella 

skolor.  

Metoden som jag har använt är stegöppna semi- kvalitativa intervjuer. Det betyder att 

intervjuaren har en färdig lista med ämnen och frågor. Det är viktigt att låta den 

intervjuade får utveckla sina idéer och tala fritt om ämnet. Därför är det bra om den som 

intervjuar är inställd på att vara flexibel och vara förberedd på att ändra ordningsföljden 

på frågorna. (Andersen, 2006: 14) Innan intervjuerna har personerna fått ta del av 

frågorna. Jag ville att de intervjuade skulle få tid till att tänka över frågorna Jag har 

använt mig av en bandspelare under intervjutillfällena. 
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Observationer  

Genom att observera eleverna ville jag se och höra vad eleverna samtalar och 

kommunicerar om.  Marlene Johansson använde denna metod i sin avhandling, 

Slöjdpraktik i hand och handske. 

 

Jag har valt att göra observationer hos en textilslöjdslärare som arbetar på en 

mångkulturell skola. Jag arbetar själv som textilslöjdslärare med andraspråkselever, 

men för att inte bli partisk har jag valt att inte observera mina egna lektioner. Jag tror att 

det blir mer rättvist för eleverna. Jag har tagit hänsyn till de elever som valt att inte bli 

observerade. Vid lektionernas start har jag presenterat mig för eleverna och förklarat 

varför jag suttit på en stol och antecknat. Under lektionerna har jag iakttagit både 

eleverna och läraren och skrivit anteckningar. Observationerna är endast anteckningar 

om vad eleverna har gjort på lektionerna samt att jag försökt att återge elevernas 

dialoger.  

 

Tillfällena är slumpvis utvalda och sammanlagt 15 olika lektioner. Av dessa har jag valt 

5 olika observationer som jag använder mig av i denna uppsats. 

Observationerna som analyserades valdes ut tillsammans med läraren som jag var hos. 

Vi har valt ut situationer som är typiska och igenkännande i bådas verksamheter. För att 

tolkningen inte skulle bli ur en synvinkel har jag och kollegan analyserat dem 

tillsammans. Mitt mål med observationerna var att försöka se om det fanns 

karaktärsdrag i kommunikationen för eleverna. 

 

Urval 

Observationerna är utförda på en skola som är mångkulturell och alla eleverna är 

andraspråkselever. Observationerna är genomförda i år 7 och år 9. Utifrån diskussion 

med berörd lärare har jag valt ut 5 olika observationer som är igenkännande i min egen 

undervisning.  

 

Jag har valt att intervjua och observera slöjdlärare som arbetar med slöjd år 7-9.  På 

skolan finns det 4 slöjdlärare var av en är rektor. En av dessa tre betraktar jag som 
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kollega, eftersom vi samarbetar med varandra. För att få en större inblick i slöjden har 

jag även intervjuat 2 slöjdlärare på en annan mångkulturell skola. Dessa två lärare 

arbetar i år 7-9 

. 

 

Beskrivning av skolan 

Skolan som jag har observerat är mycket invandrartät. Det finns ca 750 elever. 95 % är 

andraspråkselever.  Skolområdet är uppbyggt med introduktionsskola, förberedelseklass 

och F-9 skola år. Skolan är ganska nybyggd.  Det som är intressant med skolan är att det 

finns inga traditionella klassrum. Varje arbetslag har en egen avdelning med ett stort 

”torg” som är samlingsrummet. Kring torget finns det många grupprum. 

 

Personal och elever är indelade i olika arbetslag. Varje arbetslag består av ca 70-90 

elever, beroende på hur många vuxna som arbetar i lagen. I ett arbetslag med ca 65-70 

elever arbetar ca 5-6 pedagoger. Arbetslagen delar på det pedagogiska ansvaret och 

lärarna bestämmer själva över vilket sätt de vill arbeta på. Därför har skolan olika sätt 

att arbeta på. År 4-5 arbetar åldershomogent dvs. ett arbetslag består av enbart år 4 och 

samma med år 5. De övriga arbetar både åldersblandat, klassvis eller gruppvis.  

Etik 

Enligt forskningsetiska regler har berörda elever och vårdnadshavare informerats om 

syftet med studien. Inga elever nämns med namn och jag har valt att inte redovisa i 

vilka klasser eleverna går i Alla eleverna har innan observationstillfällena fått frågan om 

de vill delta eller inte. Lärarnas namn är fiktiva. Eleverna går i år 7-9. 

 

Resultat och analys 

Analyser har skett utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Detta perspektiv fokuserar på de 

sociala och kulturella villkoren för elevernas lärande. I den sociokulturella traditionen 

betonas människan i sitt sammanhang.  

 

 

 Intervjuer 

De intervjuade är från 2 olika skolor, som båda är mångkulturella. 

Karin, textilslöjdslärare år 7-9 
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Anna, textilslöjdslärare år 6-7 (arbetar på en annan skola) 

Peter, trä/metallslöjdslärare år 7-9 (arbetar på en annan skola) 

Johan, trä/metallslöjdslärare, arbetar på en annan skola 7-9 

Stefan trä/metallslöjdslärare, arbetar som rektor  

 

Slöjdprocessen 

Alla de intervjuade berättade om slöjdprocessen. När jag analyserat intervjuerna märkte 

jag att en stor del av intervjuerna handlade om slöjdprocessen och att de intervjuade 

ständigt återkom till detta. 

 

  Redan från början lär sig eleverna att det är slöjdprocessen som är viktigast. De får lära 

sig att planera och komma med egna idéer. Lärarens roll är att vara en inspiratör, men 

eleverna kan även inspireras hemifrån, datorn eller kamraterna. 

 

Under slöjdprocessen får eleverna lära sig att reflektera över sitt arbete och processen. 

Det är själva processen som är viktig, inte det färdiga resultatet. Lärarna vill även att de 

ska bli medvetna om olika perspektiv inom slöjden som ex kultur, funktion, historik och 

formgivning.  

 

Yttre och inre ramar 

De intervjuade berättade att lektionerna har en tydlig struktur med återkommande 

rutiner som samling, genomgång och arbete. Det är viktigt att det finns ramar som är 

tydliga eftersom de skapar trygghet för eleverna. Eleverna vet vad som förväntas av 

dem och de får bättre förutsättningar för att lyckas i slöjden. Men även om det finns en 

tydlig ram runt verksamheten finns en stor frihet inom denna ram. Under lektionerna 

arbetar alla eleverna med egna saker och sina egna slöjdprocesser.  

 

 

Eleverna och språket 

Det finns elever som byter skola av olika skäl och de muslimska friskolorna är en 

alternativ skolform. Elever som nyligen har kommit till Sverige går på 

introduktionsskolan. När eleverna har gått på introskolan en viss tid sker en utslussning 

till förberedelseklasserna. Därefter börjar eleverna i ”vanlig” klass.   Det finns ett stort 
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tryck på inflyttningar i bostadsområdet och därför är det begränsat hur länge eleverna 

får vara på introduktionsskolan.  Ibland kan eleverna flyttas ut i klasserna även om de 

inte behärskar språket tillräckligt. När eleverna börjar i förberedelseklasserna ska de 

även delta i alla praktiskt- estetiska ämnena. Det medför att i slöjden kommer den 

vanliga klassen, men även de elever som har tillhörigheten i klassen men går i 

förberedelseklassen.  

 

Det blir olika förutsättningar för andraspråkselever som är födda i Sverige och de som 

är inflyttade. De har olika skoltradition och därför även olika skolkunskaper. Men även 

om detta påverkade undervisningen i helhet, var den individuella skillnaden mellan 

eleverna liten. Det finns många sätt som eleverna kan visa sina kunskaper, inte enbart 

genom skrift och läsning. Lärarna såg det som en utmaning med att undervisa alla 

eleverna och att skapa en verksamhet som var utvecklande för dem.  

Det är inte alltid som eleverna lär sig språket på ”rätt” sätt. Många av deras föräldrar har 

språkliga brister eller förstår inte svenska. Det är genom kamraterna som de 

kommunicerar och skapar en blandning mellan svenska och egna ord s. k 

Rinkebysvenska. 

 

 

Den språkliga kommunikationen 

Jag säger så här, det kan aldrig vara för enkelt. Jag använder mig av ett enkelt språk, 

men med samma innehåll som i vilken skola som helst. Om jag skulle använda ett 

svårare språk vet jag med säkerhet att inte barnen skulle förstå helheten i vad jag 

säger.(Karin) 

 

Det krävs mycket av lärarna som arbetar med elever som har språkliga brister ansåg 

flera av de intervjuade. En av de intervjuade beskrev det som att en slöjdlärare är lika 

mycket språklärare. Det som påverkar undervisningen är spridningen mellan elevernas 

språkliga förmåga. För att alla eleverna ska förstå använder lärarna ett enkelt språk.  

 

Det är inte självklart att eleverna efter en viss tid kan svenska tillräckligt för att följa 

med i undervisningen. De behöver få tid till att lära sig det nya språket. En av lärarna 

kunde känna av stressen under lektionerna. Hon menade att behoven av hennes hjälp 

var stor, och hon hade svårt att känna att hon räckte till för alla eleverna. Det blev 
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många punkinsatser för att hjälpa eleverna och det medförde att många fick vänta på sin 

tur och blev lidande. Det som de behövde hjälp med var att läsa arbetsbeskrivningar och 

att tyda instruktioner. Allt som är skriftligt kan vara ett hinder för eleverna och det är 

enklare att ge dem muntliga instruktioner. 

 

Undervisning 

Lärarna ansåg att det kunde vara komplicerat att undervisa eleverna, eftersom språket 

kunde bli ett hinder när eleverna inte förstår.  Några av lärarna ansåg att de ständigt fick 

reflektera över sitt egna förhållningssätt och hur de undervisade. De planerade 

undervisningen utifrån de förutsättningar som fanns och var övertydliga i varje 

undervisningsmoment. Det var ingenting som var självklart, varken för lärarna eller för 

eleverna. Det som kan ses som självklarheter kan vara helt obegripligt för eleverna.  

 

En av lärarna berättade om att hon nivågrupperade undervisningen. Det gav eleverna 

möjligheter att lyckas utifrån sina egna förutsättningar. Exempelvis sydde eleverna i år 

8 tunikor. Även om grundmönstret vad samma för alla, blev de väldigt olika eftersom 

de använde sina tidigare kunskaper och egna förmågor.  

Elevernas språkliga nivå och arbetsmaterial 

Elever som aldrig har haft slöjd förr bör bli bekanta sig med rummet först. Det är 

mycket som är baskunskaper som ska befästas. De ska lära sig allt från rutiner till 

redskap. 

 

Oavsett elevernas språkliga förmåga kan de komma mycket långt och klara sig bra i 

slöjden. Slöjden är ett tacksamt ämne, eftersom eleverna får en ständig respons från 

materialet och eftersom det förhåller sig på olika sätt. Eleverna kan klara sig väldigt bra 

och komma långt i slöjden även om det finns brister i språket. Slöjden är universal och 

ett sätt att uttrycka sig på. För att hantera verktyg krävs det inga språkliga kunskaper.  

 

De motoriska kunskaper som eleverna har ska inte vara ett hinder för dem. De har alla 

olika erfarenheter av att hantera verktyg. Lärarna bör ha rimliga krav på eleverna, de 

kanske inte alltid broderar korrekt. Det är inte produkten som är viktig, utan det är all 

träning som eleverna får med sig under tiden som de arbetar.  
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När eleverna väljer arbetsområden kan det se olika ut. En del av dem väljer att göra 

samma sak flera gånger. En lärare berättade om en elev som lärt sig lappteknik, dvs. 

sammanfogning av tyger. Eleven valde denna teknik till flera olika arbetsområden. Hon 

menade att hon som lärare hela tiden strävar efter att eleverna ska utvecklas, men 

samtidigt kanske eleven har behov av att få göra samma moment flera gånger. Men det 

kan vara så att eleven väljer ett moment som de vet att de klarar och inte kommer att 

misslyckas med. 

 

De flesta eleverna är färgmedvetna och gör medvetna val av färger. Det som är modernt 

i butikerna blir även populära i slöjden. I textilslöjden får eleverna lära sig både 

material- och färglära och nyttan av att kombinera ihop färger och material. Detta kan 

ske genom att de kombinerar olika mönstertyger och enfärgade tyger. Därefter får de ta 

ställning till olika färgval och de har tillsammans med läraren diskussioner om hur 

färgerna påverkar varandra. 

 

 

 

Samarbete mellan eleverna 

Samarbetet kan vara både lärarstyrd undervisning, men även elevernas egna initiativ. 

Eleverna samarbetar mycket med varandra, de har en förståelse för att det kan uppstå 

problematik och är hjälpsamma mot varandra.(Stefan) 

 

En av lärarna berättade att han var tydlig för eleverna att han inte var en ”akuthjälp” 

som svarar på elevernas frågor. Oftast när eleverna provar själva hittar de egna 

lösningar. De kan även samarbeta och hjälpa varandra för att komma vidare med sina 

arbetsuppgifter. 

 

Eleverna är oftast mycket hjälpsamma mot varandra. De visar empati för varandra och 

har förståelse för varandras situationer. Det kan ibland vara lättare för elever med 

språkliga brister att fråga en klasskamrat än att få instruktioner på svenska. Det kan 

även vara så att elever inte förstår lärarens instruktioner och att någon annan elev 

förklarar på deras språk.  
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Elevernas samarbete sker genom att de väljer att göra samma sak eller liknande 

arbetsmoment. Då kan de vänta in varandra och hjälpa varandra med nästa moment. I 

textilslöjden är det vanligt att eleverna hjälper varandra med krånglande symaskiner.  

De intervjuade sade sig uppmuntra att eleverna samarbetar eftersom de stimuleras både 

kunskaps- och språkmässigt. Men det finns skillnader mellan att samarbeta och att vara 

en ”hjälpfröken”. Det är inte meningen att elever som har mer kunskaper hela tiden ska 

hjälpa andra elever. Då är risken stor att de stannar upp i sin egen slöjdprocess och inte 

kommer vidare med sitt eget arbete.  

 

Dialogens betydelse 

”Det kan handla om allt, mellan fotboll till skolarbete. Mycket av tiden går till 

vardagliga ting. Vad de ska göra på raster, hemma mm”.(Johan) 

 

Flertalet av lärarna ansåg att det är en balansgång mellan hur och vad eleverna samtalar 

om. Det som är ”vardagligt” för eleverna kunde gå över styr och eleverna använde 

lektionen till detta prat. 

Slöjden är ett tillfälle som inbjuder till att eleverna samtalar med varandra. En av lärarna 

ansåg att han gjorde vinster i att ibland använda tiden till att samtala med eleverna. Han 

menade att i vissa situationer var samtalen viktigare än slöjden. Många av eleverna har 

frågor som för dem är viktiga och som de vill diskutera. Samtidigt vill de höra lärarens 

åsikter. Han såg det som ett tillfälle när han får en närmare relation till eleverna.  

 

 

 

Observation 1 

Eleverna är arbetsvilliga och arbetar flitigt under lektionen. En elev tar kontakt med 

läraren och ber om hjälp med att lösa en uppgift. Eleven får muntlig instruktion och 

läraren visar samtidigt med sina händer hur eleven skulle kunna gå vidare med sin 

uppgift. När läraren är klar svarar elever: 

– Hur, jag förstår inte. Eleven ser frågande ut.  

Läraren börjar om från början och förklarar ett moment i taget långsamt. Samtidigt 

instruerar hon med sina händer.  Eleven återkommer flera gånger under lektionen 
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tillbaka till läraren för att antingen få bekräftelse eller att få hjälp med att fortsätta 

vidare med sitt arbete.  

 

Det finns en begränsning i andraspråkselevens språkliga förståelse. Det räcker inte med 

den muntliga instruktionen för att eleven ska förstå vad läraren vill säga. Läraren 

använder händerna för att förstärka betydelsen av orden. Samtidigt som hon gör detta 

betonar hon orden och vad det är hon gör. 

 

Långt efter att jag skrivit detta hittade jag boken Barns språkutveckling av Anders 

Arnqvist. Han menar att det är viktigt att avgöra vad andraspråkseleven klarar av och 

inte behärskar. Det är vanligt att vi vuxna utgår från vad eleverna säger istället för vad 

eleven gör. De kan förstå mer än vad de visar och pedagogens slutsats blir att de inte 

förstår. (1993: 18) När jag läste det här tänkte jag på min egen tolkning av 

andraspråkselevens språkbegränsning och inser att min tolkning är begränsad.  

 

 

.  

Observation 2 

Det är stor arbetsvillighet i klassrummet och även samtalsnivån är hög under lektionen. 

En elev sitter och ritar av sitt ansiktsporträtt på ett papper.  

– Hur ska jag göra nu?  

Eleven vänder sig till läraren. 

– Jag har ritat ögon, ska jag ta munnen också? 

Läraren svarar: 

– Ja, nu kan du fortsätta. 

Vänder sig till klasskamraten och börjar prata om gårdagens teve. 

– Såg du matchen, Zlatan gjorde mål. 

Samtidigt nålar eleven vidare. 

– Jag har gjort som du sa, vad ska jag göra nu? 

Läraren svarar: 

– Kan du försöka att titta själv på vad som fattas, och hur du ska komma vidare med 

uppgiften? 

Eleven fortsätter med att prata med klasskamraten. 
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Senare under lektionen går läraren fram till eleven. 

– Kom du på hur du ska komma vidare? 

– Men du hjälper ju aldrig mig? Svarar eleven.   

– Det är bra om du försöker själv. Svarar läraren. 

Eleven och läraren fortsätter tillsammans med att lösa uppgiften. 

 

I den andra observationen är läraren instruktör och eleven mottagare. I en diskussion 

som jag och läraren hade efter lektionen upplevde vi att det kändes som om en del 

andraspråkselever för snabbt svarar med att återigen ifrågasätta vad läraren sagt. I stället 

för att reflektera över vad läraren sagt och göra egna experiment svarar eleven ”hur”. 

I observationen är andraspråkselevernas samtal med varandra är mer av privat karaktär. 

De för en dialog samtidigt som de arbetar med sina slöjduppgifter. Jag upplevde att 

eleverna inte var fullt koncentrerade på själva slöjduppgiften. När det gäller uppgiften 

frågar de läraren om hur de ska gå tillväga för att fortsätta arbetsprocessen. De utför 

sina arbetsmoment, men ser inte koncentrerade ut enligt min bedömning.  

 

 

Observation 3   

Läraren har en genomgång i klass angående nytt arbetsområde. 

Efter genomgången får eleverna ställa frågor innan arbetet sätter igång. 

Eleverna börjar plocka fram tyg, sax ... 

En elev går fram till läraren och säger: 

– Jag förstår inte, förklara en gång till för mig. 

Eleven får en individuell genomgång av arbetets start. 

Läraren förklarar med förenklade ord vad uppgiften består av.  

 De övriga eleverna plockar under tiden fram sina arbeten och börjar arbeta.  

 

I observationen ser jag att läraren ger läraren instruktioner i hel klass. En 

andraspråkselev förstår inte vad läraren säger. Eleven visar osäkerhet på instruktionerna 

och behöver en egen genomgång. 

 

Observation 4   
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Två elever sitter mitt emot varandra och syr mössor. De broderar ett märke på mössan, 

dvs. samma arbetsmoment.  

– Ska vi göra lika? 

 Pojken nickar. 

– Vilken färg ska det vara? 

– Ska vi ta svart? 

– Eller ska vi ta vit? 

Tystnad, eleverna arbetar. 

– Vad fina de blir. 

Vi kommer att se bra ut i dem när vi är ute. 

– Tänk om vi hade en likadan som … då skulle vi vara tre som var samma. 

– Hur gör vi sen? 

– Så här… 

Läraren går fram till eleverna och ger en förklaring till hur de ska arbeta vidare med 

mössan. 

Eleverna börjar samtala om gårdagens match. 

 

 

I samarbetet mellan andraspråkseleverna sker ett naturligt samspel i dialogen på 

liknande villkor. I min tolkning påminns jag av små barn som leker parallellt med 

varandra. De har en dialog och hjälper varandra att utvecklas och driva arbetet framåt.  

 Dialogen är ett redskap för att inspirera och motivera valen i processen.  De hjälper 

varandra att pröva estetiska och emotionella händelser. De är intresserade och arbetar 

tillsammans med slöjdprocessen. Bägge eleverna är motiverade och hjälper varandra 

istället för att be om hjälp. De utforskar gemensamt och löser problematiska uppgifter 

tillsammans.  

 

 

Observation 5 

En elev sitter vid en symaskin. Symaskinen börjar krångla. Han försöker att trä om 

tråden i maskinen. Halvvägs vet han inte hur han ska göra… 

– Är det någon som kan hjälpa mig? 

En elev kommer fram och ska hjälpa till. 

– Först tar du tråden där och sen dit och sen tar du upp den och sen dit… 
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Samtidigt gör han arbetsmomenten. 

Pojken som vill ha hjälp tittar på och ger kommentarer. 

– Ska jag göra så eller? 

Läraren ber eleven att hämta saxen. Eleven ser frågande ut. Läraren tar med elever till 

saxarna och säger  

– En sån ska du ta. 

Eleven tar saxen. 

 

Läraren ber eleven att klippa med saxen på markeringarna. 

Eleven tar saxen och försöker klippa. Saxen går inte igenom tyget. Läraren visar hur 

eleven ska hantera saxen:  

– Du måste hålla i saxen på ett speciellt sätt och sen klipper du så här, lite i taget. Du vet 

om du försöker att klippa mycket tyg samtidigt blir det inte bra. 

Eleven försöker att klippa.  

 

Observation 5: Andraspråkseleven saknar erfarenhet av att hantera redskapen på ett 

lätthanterligt sätt. Att hantera redskap är inte en självklarhet, utan kan kräva träning. 

Även rummet är inte bekant för eleven, utan eleven behöver hjälp med att hitta material 

och redskap. I en senare diskussion med läraren framhöll hon att det är mycket olika 

vilka kunskaper eleverna har. Många av eleverna anser hon behöver mycket hjälp och 

vägledning. 

 

 

.  

Tolkning av resultatet 

Vikten av ett språk 

Bostadsområdet är segregerat och eleverna har olika erfarenheter av att använda 

språket. Det är även ständigt nya inflyttningar. Det finns tendenser att eleverna skapade 

sig ett eget språk s.k. Rinkebysvenska. 

 

I intervjuerna tolkade jag att bristande språkkunskaper inte betyder brister i 

slöjdkunskaper. Eftersom eleverna behöver all tid och tillfällen till att träna språket 

borde slöjden vara ett tillfälle som ger dem möjligheten till detta. Det som vi ser som 

självklarheter kan vara obegripligt för andraspråkseleverna. Det kan uppstå situationer 
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som blir feltolkningar. En av lärarna beskrev sitt arbete med att ”som slöjdlärare är man 

lika mycket språklärare”. 

 

Jag läste Gunilla Ladbergs bok om Skolans språk och barnets – att undervisa barn från 

språkliga minoriteter. Där menar hon att det kan vara svårt för andraspråkselever att 

förstå innebörden av de flesta ord samtidigt som eleven ska uppmärksamma hur orden 

står i förhållande till varandra. Risken finns att eleven förlorar förståelsen av innehåll 

och betydelse genom att anstränga sig på att lyssna och förstå orden. Det är 

ansträngande för andraspråkseleven att lyssna in språket och det krävs mycket 

koncentration. Störande av ljud gör det svårare att koppla och få ett sammanhang i 

lyssnandet. (2000: 157) I mina observationer reflekterade jag över att eleverna lätt blev 

störda av ljud och andra element. Det märktes tydligt eftersom de tappade 

ögonkontakten med läraren och riktade blicken åt ett annat håll. Ljuden kunde vara 

stolsben, kamrat som pratade vid genomgången osv. 

 

I de iakttagelser som jag gjort är det viktigt att tolka in att det inte är alla 

andraspråkselever som har språkliga brister. Det var många av dem som förstod svenska 

bra och kunde uttrycka sig muntligt. Lärarna använde ett enkelt språk för att vara säkra 

på att alla eleverna skulle förstå. Det fanns en övertydlighet och många upprepningar av 

orden.  

 

Samspel mellan lärare och elev 

Jag upplever att arbetsklimatet i slöjdens verksamhet är gynnande för eleverna. För 

detta krävs att lärarna skapar en tydlig struktur och ramar i slöjdens verksamhet. De 

yttre ramarna bidrar till en frihet i slöjden och eleverna får förutsättningar för att lyckas 

med sina arbeten.  

 

Det förhållningssättet som läraren hade mot eleverna var att hon visade engagemang 

och intresse för eleverna och deras arbeten. Jag tycker att hon gav eleverna bra 

pedagogiska förklaringar och var lugn som person. Det var många elever som visade att 

de var beroende av läraren. Det tolkar jag som att de hade svårigheter med att arbeta 

självständigt. I mina iakttagelser var detta tydligt, eftersom de behövde flera 

instruktioner för att förstå instruktionerna. Flertalet av lärarna ansåg att detta gjorde att 

klassrumssituationen kunde kännas stressig. De sa även att de skulle vilja få mer tid 
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med varje enskild elev och få sitta och prata. Jag upplevde även att lärarna hade empati 

för elevernas situationer. 

 

Slöjdprocessen 

Det som alla de intervjuade berättade mest om var slöjdprocessen. Det är det centrala i 

slöjdens verksamhet. Det som bedöms av läraren och eleverna är processen och inte det 

färdiga resultatet. I mina iakttagelser har jag reflekterat över hur olika elevernas 

slöjdkunskaper ser ut. Det fanns många elever som arbetade självständigt och 

koncentrerat. Jag upplevde att en del elever för snabbt frågade läraren och ville ha ett 

svar. Även några lärare upplevde detsamma och menade att det vore bättre om eleverna 

försökte att själva och finna egna lösningar. Det kanske inte alltid finns givna lösningar 

på ett ”problem”. Det kan vara mer utvecklande för eleverna att experimentera själva 

och finna lösningar som passar dem.  

 

Alla lärarna ansåg att de flesta eleverna var energiska och duktiga i slöjden. De var 

väldigt lyhörda och intresserade av allt som läraren sade och visade att de ville lära sig 

att slöjda. Men det fanns en tendens att en del av eleverna var bekväma av sig och de 

hade svårt att se nyttan av slöjd. De ville gärna slarva i slöjden och bli snabbt färdiga.  

Undervisning på rätt nivå 

I slöjdens undervisning är slöjdprocessen grunden för elevernas arbete. Det är ett 

individuellt arbete och eleverna arbetar utifrån sina egna förutsättningar. Jag tolkar det 

som att lärarnas erfarenheter har stor verkan på hur undervisningen planeras och 

genomförs. De skapade situationer där eleverna kunde arbeta utifrån sina egna 

förutsättningar och samtidigt få nya utmaningar.  

 

Samarbete mellan eleverna 

Eleverna både samarbetade och arbetade självständigt. Även om de valt att samarbeta 

var det skillnad på att samarbeta och vara en ”hjälpfröken” Samarbetet stimulerade 

eleverna och gav dem drivkraft för att föra sina arbeten vidare.  

Eleverna visade även empati för varandra och har förståelse för varandras situationer. 

Det var naturligt för dem att samarbeta och att hjälpas åt och uppmuntra varandra. 

  

Samtal mellan elever 
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Slöjden inbjuder till samtal mellan eleverna. I mina observationer reflekterade jag att 

samtidigt som de ska vara riktade och koncentrerade på sina slöjdprocesser ska de 

använda sin kreativitet och fantasi. De är samtidigt sociala och trevliga mot varandra 

och läraren.  

 

När eleverna samtalade med varandra kändes det naturligt och det var på deras villkor. 

De samtalade om det som intresserade dem. Men samtidigt bör det finnas en avvägning 

mellan samtal och elevernas arbeten. Det kunde lätt bli för mycket av det ena eller det 

andra.  

 

Samtalet skapar även relationer mellan både eleverna och läraren eftersom de lär känna 

varandra. De var nyfikna på läraren och hade många frågor och samtalsämnen. Slöjden 

var ibland ett diskussionsforum mer än bara slöjd.  

 

Verktyg och material 

I studien har jag sett att det kunde vara komplicerat för en del andraspråkseleverna att 

hantera verktyg. De hanterade saxar motoriskt på olika sätt. När en andraspråkselev 

skulle klippa med saxen, vände hon den upp och ner och då gick det inte att klippa. Jag 

tror det beror på att de saknar tidigare slöjdkunskaper, vilket och det påverkar hur 

eleverna kan hantera verktyg motoriskt. Tidigare erfarenheter kanske inte finns till att 

hantera redskapen.  

 

 Johansson anser att slöjdmaterialet är länken mellan läraren och eleven. Genom arbetet 

med materialet blir både elev och lärare aktörer. Vidare anser Johansson att 

slöjdverksamheten utmärks av att flera tankeprocesser och ställningstagande samordnas. 

Hon anser även att material, arbetsredskap och socialt samspel ger eleven rika estetiska 

överväganden och emotionella upplevelser. (2002: 205) 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Jag anser att metoden med intervjuer och observationer har gett mig svar på det syftet 

som jag haft, genom att få en djupare förståelse kring ämnet slöjd och 

andraspråkselever. Syftet med undersökningen var att få mer kunskaper i 

kommunikationen i slöjden och se vad och hur undervisningen påverkas.  

 

Jag har observerat olika situationer som jag känner igen från min egen undervisning.  

Mitt mål med observationerna och intervjuerna var att försöka skapa mig en helhetsbild 

av verksamheter och verkligheten. I min egen undervisning ställs jag dagligen inför 

många olika situationer, vissa av dem är återkommande. Även om situationerna är olika 

ansåg jag att det fanns ett samband mellan dem, den språkliga förståelsen. Från början 

var antalet 15 olika observationer, och av dessa har jag valt ut 5 olika situationer. När 

jag analyserade observationerna insåg jag att arbetsmaterialet var stort, och har valt att 

begränsa mig. Jag har dokumenterat olika situationer som är mest vardagliga i mitt eget 

arbete. Varje situation som jag tolkat är utifrån mina tolkningar. Även om jag har 

försökt att vara objektivt är jag medveten om att mina egna erfarenheter av arbete med 

andraspråkselever har bidragit till mina tolkningar av observationerna. 

 

Jag har valt att ha öppna intervjuer där lärarna kunde prata fritt om slöjden och 

kommunikationen. Det som är intressant är att det var slöjdens verksamhet som lärarna 

pratade mest om, inte om slöjden som en språkfrämjande verksamhet.  Jag har under 

intervjuerna undvikit att ställa ledande frågor, lärarna har pratat fritt och jag har agerat 

som en åhörare. När jag jämför intervjufrågorna med resultaten inser jag att jag inte fått 
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svar på alla frågorna. Jag tror att det beror på min egen oerfarenhet att genomföra 

intervjuer.  

 

Som en inledning till denna diskussion ska jag först förklara varför jag valt att rikta 

denna studie ur ett sociokulturellt perspektiv. Min tidigare utbildning är förskollärare. I 

utbildningen läste vi utvecklingsteori, vilket innebär att man läser om vad olika 

teoretiker säger om barns olika utvecklingsstadier. En summering av dessa teorier är att 

utvecklingen börjar hor det nyfödda barnet, som ska utvecklas i olika stadier. 

Det var genom mina kollegors förtjänst som jag valde att inrikta mina studier ur ett 

sociokulturellt perspektiv. I den skola som jag arbetar har flertalet av lärarna studerat 

ämnet svenska som andraspråk som kompetensutveckling. Jag har varit både nyfiken 

och samtidigt insett att även jag behöver lära mig mer om språkutveckling med 

andraspråkselever. Denna studie år en liten del av all den kunskap som finns om 

andraspråkselever.  

 

Slöjdens verksamhet 

 

Slöjden är en skapande verksamhet och elevernas erfarenheter och kunskaper är olika. I 

mina observationer såg jag att det finns ett samspel mellan elever och läraren. Enligt 

Roger Säljö är lärandet socialt i ett samspel. Det är genom språklig kommunikation som 

eleverna får kunskaper och erfarenheter. (Säljö: 2 000:29) Jag tolkar det som att om 

läraren som undervisar i slöjd är medveten om vilka specifika förutsättningar som råder 

för andraspråkseleven kan hon eller han underlätta för eleven genom att planera och 

genomföra slöjden med hänsyn till detta. Jag anser att eleverna ska ges möjligheter till 

att kommunicera och utöva slöjd i meningsfulla sammanhang och intressanta 

situationer. Det ska ges tillfälle till öppet sökande för att skapa förståelse, nå nya 

insikter samt att finna lösningar på olika problem. 

 

Genom intervjuerna framgick det att språket inte är direkt avgörande för att eleverna ska 

lyckas i slöjden. Alla elever kan delta i slöjdens aktiviteter oavsett vad de har för 

tidigare språkliga förkunskaper. Jag tolkade genom observationerna att slöjden är en 

socialt stimulerande miljö för alla eleverna. De är fria till att samtala både socialt och 

genom samarbete i sina arbeten.  I kursplanerna för svenska som andra språk står det att 



  26 

tonvikten på undervisningen bör läggas vid det vardagliga bruket, samt på 

kommunikationen och att språkutvecklingen inte sker isolerat utan den är alltid knuten 

till ett innehåll. Men i det observationerna jag genomfört såg jag att även om slöjden är 

en språkutvecklande miljö är det är inte självklart att alla andraspråkselever förstår 

sammanhang och instruktionerna som läraren förmedlar. En förklaring som kan vara en 

självklarhet för en elev kan vara helt obegriplig för en annan. Därför kan läraren få 

förklara samma sak på många olika sätt. Förklaringar till detta kan jag endast spekulera 

i. Andraspråkseleven kanske har ett begränsat ordförråd i svenska språket.  Ytterligare 

en förklaring kan vara att omgivningen stör i klassrummet bidrar till att eleven blir stört 

och tappar koncentrationen Det kan utgöra ett hinder när andraspråkseleven ska förstå 

återkopplingar och sammanhang till sitt eget arbete. Detta bekräftar vad Gunilla 

Ladberg menar med att det kan vara ansträngande för andraspråkselever att lyssna in 

språket och det krävs mycket koncentration. En störande omgivning gör det svårare att 

koppla och få ett sammanhang i lyssnandet.  

 

En av mina frågeställningar var hur den språkliga nivån påverkas.  Resultatet av min 

undersökning visar att eleverna använder ett mycket enkelt språk när de arbetar i 

slöjden. Vilket kan bekräfta Säljös teori (2002) om att det är svårt att föra över kunskap 

mellan olika miljöer. I intervjuerna tolkade jag att pedagogerna använder ett enkelt 

språk för att alla elever ska förstå och kunna följa med i undervisningen utifrån sina 

egna förutsättningar. Men om det samtidigt ständigt används ett enkelt språk i 

undervisningen undrar jag hur mycket som eleverna som har bra språkliga kunskaper 

stimuleras.  På den skola som jag studerat är 95 % invandrare, de övriga eleverna är 

svenska.  Kan det vara att denna skolans verksamhet ständigt anpassas till majoriteten 

av elever?  De eleverna som har svenska som modersmål, vilken form av stimulans och 

kunskap får de? Kan det bli att de blir bromsade i sin utveckling och får stå tillbaka för 

de eleverna som är majoriteten? Jag anser att oavsett tidigare språkliga kunskaper bör 

alla elever få stimulans och utmaningar för att utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar. På skolan som jag arbetar har diskussionerna om nivågrupperingar 

påbörjats. En av anledningarna är att eleverna har svårt klara de nationella proven. Och 

när elever redan i åk 3 ligger efter ska detta på något sätt åtgärdas. Jag undrar hur en 

nivågruppering i slöjden skulle bli? Bra eller dåligt, det kan jag inte bedöma men jag är 

nyfiken på att prova. För jag anser att vi ständigt måste våga prova nya möjligheter i 
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vårat pedagogiska arbete. En del saker blir positiva och de ska vi utveckla, andra blir 

mindre bra.  

 

Språket och det pedagogiska arbetet 

Resultaten av intervjuerna visar att lärarens roll i arbetet med andraspråkselever är 

komplicerat. Det är lärarens uppgift att se till att alla elever lyckas oavsett vilka 

språkkunskaper eleven har. Eleverna kommer till skolan med olika erfarenheter och 

bakgrunder. De har även olika inlärningssätt.  Genom att planera och genomföra 

lektioner utifrån den enskilda elevens förutsättningar ska alla kunna lyckas. Jag undrar 

om det finns risk för att elever kan hamna i en beroendeställning till läraren. Eftersom 

språket kan bli ett hinder för att eleverna ska kunna arbeta självständigt.  

 

Lärarens roll i klassrumssituationen är viktig. Jag tolkade utifrån mina observationer att 

det var många elever som behövde hjälp av läraren. Samtidigt som de konkret ska visa 

elever ska de ha rollen av en inspiratör och inspirera eleverna att arbeta vidare. Det är 

viktigt att ge eleverna en helhetsbild av verksamheten och samtidigt kunna möta var och 

en av dem på sin egen nivå. 

 

 I mina observationer såg jag att läraren förenklar och är tydlig i informationen kan 

instruktionen bli begriplig för andraspråkseleven.  För att eleverna skulle förstå lärarens 

instruktioner använde läraren händerna för att förstärka den muntliga instruktionen. Hon 

instruerade samtidigt som hon visade med händerna och betonade orden. 

 

Att språket har så stor betydelse i slöjden kanske inte är något man i första hand tänker 

på. I kursplanen svenska som andraspråk framhålls vikten av att ha ett funktionellt språk 

för att kunna leva och verka i det svenska samhället på samma villkor som elever med 

svenska som modersmål har samt att språket har betydelse i alla ämnen.  

 

Sammanför man målen för slöjden och målen för svenska som andraspråk tolkar jag det 

som att andraspråkselevens slöjdundervisning hela tiden borde vara språkutvecklande 

för eleverna. Jag anser att alla situationer är språkfrämjande oavsett vad det är för 

verksamhet. Genom de intervjuerna tolkade jag att i slöjden blir det komplicerat därför 

att samtidigt som pedagogerna ska bedriva en slöjdverksamhet, fånga varje elev i 

slöjdprocessen, stimulera, se varje elev osv.  De ska samtidigt stimulera elevernas 
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språkligt.  I de intervjuer som jag gjort berättade lärarna att slöjden och även andra 

praktiskt estetiska ämnena är de verksamheter som eleverna från förberedelseklasserna 

deltar i först. Jag har utifrån min egen verksamhet haft många diskussioner med andra 

kollegor om hur elever från introduktionsskolan ska integreras i undervisningen. Jag 

anser att eleverna ska få möta vardagliga skolan och integreras i skolans miljö men 

samtidigt ifrågasätter jag om eleverna blir stimulerade språkligt i slöjden i den 

omfattningen som det önskas? Och vilken omfattning ska det vara?  Jag ställer mig 

frågande till vad det är som eleverna behöver mest. Vad är det vi pedagoger kräver att 

eleverna ska klara av?  Frågan är inte helt enkel att besvara, jag har många frågor om 

vilken pedagogisk verksamhet är mest gynnande för att eleverna ska få språklig 

stimulans. Men samtidigt anser jag att eftersom slöjdundervisningen är viktig och 

språkstimulerande för eleverna bör det finnas förutsättningar både för eleverna samt 

pedagogerna att skapa bra undervisning för alla eleverna. Ett förslag vore att 

förberedelseeleverna fick en egen lektionstid som de kunde introduceras till slöjden.  

 

Kunskapsmål och strävan för att bli godkänd i slöjden, är de på samma villkor som med 

andra elever? Jag har haft många funderingar på att språket inte ska vara hindret för att 

de ska uppfylla målen i kursplanen.  

 

 

Slöjden i framtiden 

 

När jag läst Säljö har jag tolkat mycket utifrån mina egna erfarenheter och kunskaper 

från arbetet med barn och elever. En tanke som slog mig är att det är svårt att sätta ord 

på definitionen om hur elever får kunskaper. För det är komplicerat. Jag menar att vi är 

alla individer med olika erfarenheter och bakgrunder. Det påverkar i hög grad hur elever 

lär sig. 

Under mina egna arbetsår har jag upplevt ekonomiska besparningar som bl.a. Innebär 

färre lärare och större antal elever i grupperna.  Mina egna erfarenheter säger att det 

borde vara färre elever i grupperna för att kunna stimulera alla elever. Jag tror att antalet 

elever i slöjdgrupperna påverkar undervisningen. Det betyder inte att det skulle vara 

negativt, men situationer och undervisningen bör vara hållbara både för elever samt 

pedagoger. Men det är inte enbart antal elever som påverkar undervisningen. Även 
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gruppsammansättningen är viktig. Alla eleverna har en roll i klassrummet, och de 

påverkas av varandra på olika sätt. Denna diskussion om antal elever i slöjdgrupperna är 

viktig för mig. Men i grunden handlar det inte enbart om antal elever i grupperna. Det 

handlar om att jag genom min egen erfarenhet upplevt slöjden som en isolerad 

verksamhet. Andra kollegor kan vara främmande för slöjdens verksamhet. Lärarna har 

en viktig del i att framhäva vikten av slöjden och framför allt att presentera och 

diskutera vad som sker i slöjdens verksamhet. 

 

Inom skolan måste vi ta till oss av ny forskning och se nya vägar öppna sig och inte 

trampa på i gamla vanor. Ska vi skapa framtidens kunskap måste vi hela tiden se till 

våra elevers unika förutsättningar och hela tiden utgå från att varje elev har sin egen 

förutsättning och att han eller hon alltid kan lyckas. 

 

 Den avgörande faktorn är läraren och hans eller hennes förmåga att engagera elever till 

att söka ny kunskap. Får vi inte eleverna nyfikna och engagerade kan vi stå och 

undervisa hur mycket som helst utan att de tar till sig ny kunskap. Har man någon gång 

fått uppleva lyckan av att se en elev som kämpat med en uppgift lyckas och fått se det 

leende som sprider sig över ansiktet så vet man att nu förstår han eller hon och har fått 

ett verktyg som kan utnyttjas i framtiden.  
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Bilaga 1 

 

 

Frågeställningar lärare 
 

 

Syftet med denna undersökning är att få mer kunskaper om hur elever med svenska som andra 

språk förhåller sig till slöjden som ett kommunikationsämne. Vad kan jag som pedagog bidra 

med till i elevernas språkutveckling? 

 Vilka kommunikationsstrategier använder andraspråkseleven i slöjdsammanhang och om 

man kan se om och hur den språkliga nivån påverkas av val av material, arbetsuppgifter, 

arbetssätt och gruppsammansättning. Syftet är också att försöka studera interaktionens 

betydelse 

 

 

 

Beskriv skolan, elever och arbetssätt, lektionsupplägg 

 

Hur planerar du undervisningen? 

 

Hur viktiga är elevernas språkkunskaper i slöjden? 

 

Hur vet du att du undervisar på rätt nivå? 

 

Hur påverkas undervisningen av att eleverna inte behärskar svenska? 

 

Kan man se elevernas språkliga nivå i arbetsmaterial? 

 

Vilka kommunikationsstrategier används i slöjdsammanhang? 

 

Hur samarbetar eleverna med varandra? 

 

När samarbetar eleverna med varandra? 

 

Vad samtalar eleverna med varandra om? 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


