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….”praktiska” utbildningar utan ”teoretiska ämnen” lämpade för elever 

som ”lättare lär med händerna” 

Maud Olofsson i Blekinge läns tidning 11/5 2005

…. lämpliga för elever som endast varit en kortare tid i Sverige 

Aida Hadzialic i Aftonbladet 17/12, 2015

Vanliga återkommande föreställningar om 

gymnasieskolans yrkesutbildningar är att de är ….
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Hur lång tid tar det att utveckla 

ett skolrelaterat andraspråk?

Flera faktorer spelar in: skolbakgrund, andra språk, omständigheter 

kring flytt/flykt etc. Ankomstålder är en viktig faktor: 

Ankomstålder               Genomsnittlig tidsåtgång

5-7 år 3-8 år

8-11 år 2-5 år

12-15 år 6-8 år

(Collier 1987)

OBS! Även utvecklingen av ett vardagsspråk tar tid
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Den nedåtgående spiralen

Läraren förklarar svåra ord, men minskar också antalet 

svåra ord. 

→→ Förenklar texter, förkortar texter. Fokuserar på 

lösryckta fakta snarare än på djup förståelse. 

→→ Låter inte eleverna producera egna texter, undviker 

elevernas bristande formuleringar i tal och skrift. 

→→ Interaktionen minskar, det pedagogiska klimatet 

försämras. 

→→ Läraren tar över och nivån sjunker. 

(Hajer & Meestringa, 2014)

Den uppåtgående spiralen?
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Relationen mellan språk- och kunskapsutveckling – några 

avstamp

• Andraspråkselever i yrkesutbildning ska både lära sig det svenska språket och lära sig ett 

ämne och ett yrke med hjälp av det svenska språket.  Varje skolämne består av sitt 

specifika språkbruk. Detta gäller även yrkesämnen. Exemplet nedan från ämnet hantverk 

och kursen Hantverk introduktion, visar exempel på det och hur det är många olika slags 

ord som en elev i ett yrkesämne behöver kunna. 

• Kapa, klyva, rikta, hyvla!

• Kapa, klyva, rikta och hyvla är den grundläggande processen när vi tillverkar produkter.

• Kapa, att såga tvärs över träfibrerna.

• Klyva, att såga längs med träfibrerna.

• Rikta, att göra två sidor raka och i 90 grader mot varandra

• Hyvla, att planhyvla ämnena så att de blir jämntjocka i det mått man önskar

Exemplet är hämtat från lärbloggen https://eggsnickeriet.com/2013/03/05/kapa-klyva-rikta-

hyvla/

https://eggsnickeriet.com/2013/03/05/kapa-klyva-rikta-hyvla/
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Olika kategorier av ord
• Ämnesneutrala ord. Detta är ord som inte är knutna till ett visst ämne. De är 

allmänspråkliga, frekventa ord (göra, två, rak, önskar) 

• Allmänna ord. Dessa är ofta abstrakta och ”skriftspråksaktiga” ord (grundläggande, 

tillverkar, processen, produkter) 

• Ämnesrelaterade ord. Dessa är ord som är knutna till ett visst (skol)ämne eller 

yrkesområde. Dessa ord är allmänna men också ämnesanknutna.  (längs med, tvärs 

över, jämntjocka … ”i 90 grader mot varandra”) 

• Fackord och fackuttryck. Dessa ord är ämnesspecifika, unika för ett ämne eller ett 

yrkesområde

• (träfibrer, kapa, klyva, rikta, hyvla)
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Teoriska utgångspunkter

Teorin om praktikarkitektur (Kemmis & Smith 2008; Kemmis et 

al. 2014) för att analysera hur olika arrangemang och aktiviteter 

begränsar eller möjliggör undervisningsprocesser och elevers 

lärande.  Hur utbildningsverksamheter formas såväl av 

materiellt-ekonomiska, kulturellt-diskursiva och socialt-politisk 

arrangemang, som av de verksamma i praktiken. 

Teorin om systemisk-funktionell lingvistik (SFL) för att 

analysera de språkliga aktiviteterna . SFL är en teori för att 

förstå och undersöka hur aktiviteter realiseras språkligt, och 

vilka språkliga resurser man därmed som deltagare behöver 

kunna hantera för att delta och successivt lära sig aktiviteten 

(Holmberg & Karlsson 2006)
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Olika språkliga register

Två exempel på den breda språkliga repertoar som elever i 

yrkesutbildning måste behärska för att bli godkända i kurser och 

uppnå examensmålen.

https://play.gu.se/media/t/1_bo3kzk49
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Ett ökande behov av språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt

Läsåret 2015-2016:

29% av gymnasieskolans elever studerar på ett nationellt yrkesprogram 

och 4% på något av de två yrkesinriktade introduktionsprogrammen 

17% av eleverna i de nationella yrkesprogrammen har utländsk 

bakgrund

43% i introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val

53% i introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion 

Såväl studieresultat som genomströmning på yrkesprogrammen är 

betydligt lägre bland elever med utländsk bakgrund jämfört med de med 

svensk bakgrund (Skolverket 2015)

Migrationsverkets statistik visar att totalt 40 000 nyanlända i åldern 13-

18 år kom till Sverige under 2015 (Skolverket, 2016)
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Pilotprojektets genomförande och urval

Februari – mars 2016

4 olika städer 

4 gymnasieskolor (3 kommunala, 1 fristående)

Nationella yrkesprogram, programinriktat individuellt val och 

yrkesintroduktion riktat mot:

Barn- och fritidsprogrammet, Handels-, Fordons-, och Bygg-

programmet

11 lärare (3 kvinnor +8 män) 

69 elever (34 pojkar + 35 flickor)
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Fältstudier - insamlade data:

Inspelade språkinteraktioner (MP3-spelare) 

Observationer av lektioner (i klassrum och/eller verkstad, 

maskinhall) 

Korta filminspelningar och fotografier från lektionssekvenser

Intervjuer (med lärare) 

Informella samtal (med lärare, personal, elever)

Läromedel, arbetsmaterial

Information om skolorna (antal elever, programutbud, ekonomi etc.)
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Reflektioner

Stor variation vad det gäller praktikarkitektur

Ofta positiv stämning under lektionerna

Lärare varierar arbetssätt

Läraren upptar ofta huvuddelen av talutrymmet

Läraren använder ofta ganska avancerat språk

Läraren frågar – elever ger korta svar – läraren bekräftar (IRE)

Kännedom om elevernas språknivå är inte alltid vanligt 

Elever frågar ytterst sällan om ords/meningars betydelse 

Eleverna verkar ofta inte känna varandra särskilt bra i klasserna
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Exempel på språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt

Lärare och elever i interaktion i fordonshallen

Repetition av begrepp i BF-programmet

Exempel på stöttning i genomgång i BF-ämne

Exempel på stöttning av läsförståelse

Exempel på stöttning av vardagsbegrepp

https://play.gu.se/media/t/1_kfkt5zlm
https://play.gu.se/media/t/1_a7nczz9i
https://play.gu.se/media/t/1_daxhul1p
https://play.gu.se/media/t/1_epadzs11
https://play.gu.se/media/t/1_0eixz9d1
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Vad innebär språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt?

Språket är det främsta verktyget för lärande i alla ämnen 

En dubbel inlärningsprocess: kunskapsutveckling och språkutveckling

Den avgörande faktorn för att flerspråkiga elever ska nå skolframgång är 
att de erövrar ett välfungerande språk för olika sammanhang…. 

…  ämneskunniga och ämnesdidaktiskt skickliga lärare som också 
är medvetna om språkets roll för elevers kunskapsutveckling i det egna 
ämnet 

(Gibbons 2006)
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Språklig stöttning – ”scaffolding”

Öppna frågor:

• Berätta för oss vad du har lärt dig?

• Berätta hur du gjorde?

• Vad upptäckte du?

• Vad skulle du vilja berätta för oss om?

Stödjande, klarläggande frågor:

• Kan du förklara lite närmare?

• Jag förstod inte riktigt. Kan du berätta en gång till?

• Berätta lite mera.

• Hur menar du?

• Kan du förklara igen?                                 
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  Länkar 

• Litteraturtips om lärande på ett andra språk 

 

• Litteraturtips om yrkeslärande och yrkesdidaktik 

 

• Filmad föreläsning med Maikke Hajer 

 

• Facebook-grupper 

 

 

 

http://www.andrasprak.su.se/publikationer/facklitteratur
https://drive.google.com/file/d/0B3Zp_ouuDV6Wc2x1MVRvVURRX3M/view?usp=sharing
http://urskola.se/Produkter/182359-Spraket-bar-kunskapen-Maaike-Hajer-om-att-forsta-och-bli-forstadd
http://urskola.se/Produkter/182359-Spraket-bar-kunskapen-Maaike-Hajer-om-att-forsta-och-bli-forstadd
http://urskola.se/Produkter/182359-Spraket-bar-kunskapen-Maaike-Hajer-om-att-forsta-och-bli-forstadd
http://urskola.se/Produkter/182359-Spraket-bar-kunskapen-Maaike-Hajer-om-att-forsta-och-bli-forstadd
http://www.andrasprak.su.se/om-oss/n%C3%A4tverk/ncs-facebook-grupper-1.210625
http://www.andrasprak.su.se/om-oss/n%C3%A4tverk/ncs-facebook-grupper-1.210625
http://www.andrasprak.su.se/om-oss/n%C3%A4tverk/ncs-facebook-grupper-1.210625
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