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Sammandrag 

Syftet med den här uppsatsen är att studera hur ämneslärare i tre praktiska ämnen (hem- och 

konsumentkunskap, textilslöjd samt idrott och hälsa) arbetar med instruktioner i klassrumet. Jag har 

valt att intervjua tre lärare som är verksamma inom nämnda ämnesområden. Svaren har visat att 

engagemang och intresse från både personal och elev är jätteviktigt för att all utveckling ska bli 

positiv.  

Gemensamt för de lärare som ingår i arbetet, är att de låter eleverna själva prova på så mycket 

som möjligt av de praktiska momenten under en lektion. Att detta är grunden som all inlärning 

bygger på visar Ivar Bråten (1998, s. 42) där han återknyter till Vygotskis teorier om hur inlärning 

byggs upp. Min teoretiska utgångspunkt bygger till stor del på Vygotskijs sociokulturella 

förhållningssätt samt Cummins modell för utökning av kunskap.  

 

 

 

Nyckelord: utökad förståelse, stöttning, instruktioner  
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1 Inledning 

1.1 Syfte 

Människan är en varelse som utvecklas i kontraktion, genom att umgås med andra, genom att 

delta i samtal med andra samt att lära av andra. Eleverna kommer till de olika ämnena med olika 

mycket ämneskunskaper. Lärarens uppgift är att stimulera eleverna att vilja lära mer. För att kunna 

ta del av de skriftliga och muntliga instruktioner som eleven möter under lektionerna behöver de 

lära sig en mängd nya ord inom varje ämnesområde.  

Syftet med den här uppsatsen är att studera hur lärare som arbetar med ämnesundervisning 

utvecklar elevers förförståelse och ordpåfyllnad i de praktiska ämnena hem- och 

konsumentkunskap, textilslöjd samt idrott och hälsa. Hur arbetar lärare med stöttning i 

klassrummet? Finns det en medvetenhet kring hur stöttningen kan anpassas till olika elever? Hur ser 

stöttningen bäst ut? På vilket sätt underlättar läraraktivitet, undervisningsmaterial och elevaktivitet 

ämnesundervisningen i åk 5? 

 

1.2 Frågeställningar 

Följande frågor användes för att få reda på hur lärarna undervisade: 

- Arbetar lärarna medvetet med att fylla på elevernas ordförråd med nya ämnesord? 

- Kan lärarna använda sig av olika metoder för att eleverna ska utveckla ny kunskap inom    

ämnesområdet? 

- Hur mycket använder sig lärarna av elevernas förkunskaper i undervisningen? 

- Arbetar lärarna medvetet med olika typer av stöttning? 

- Hur ser stöttningen ut och skiljer den sig mellan de tre ämnena? 

- Är lärarna medvetna om språkets roll i ämnesundervisningen? 
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2 Forskningsbakgrund 

 
2.1 Utökning genom samtal. 

Allt inom skolan är uppbyggt på så sätt att svårighetsgraden stegras och nivån på kunskapen höjs ju 

äldre eleverna blir. Det bekräftas även av Louise Bjar (2006) när hon skriver: ”De texter barnen 

möter är både skönlitterära böcker och fackböcker, språkligt och ämnesmässigt anpassade för elever 

i de tidiga skolåren” (s. 24). Eleverna kommer att möta två olika språk under sin skolgång. Det ena 

är vardagligt samtal och det andra är klassrumssamtal, även kallat vetenskapligt språk. Inger 

Lindberg (2004) beskriver vardagssamtal så här: ”Det traditionella klassrumssamtalet skiljer sig 

från det vardagliga samtalet på väsentliga punkter. Det informella vardagliga samtalet utmärks av 

ett mer jämbördigt förhållande mellan de samtalande som ger och tar, utvecklar och bygger vidare 

på varandras resonemang och förhandlar sig fram till ömsesidig förståelse” (s. 47). Vidare beskriver 

Lindberg detta: ”Det vetenskapliga språket och förståelsen för en djupare kunskapsutveckling 

bygger på att eleven först utvecklat sina vardagskunskaper” (ibid.,s. 50). Ivar Bråten (1998) påpekar 

också följande: ”För att barnet skall kunna lära sig vetenskapliga begrepp är det viktigt att det på 

förhand har utvecklat spontana begrepp i vardagslivet att bygga vidare på (s. 21).   

 

2:2 Utökning av ämnesord 

Louise Bjar (2006) fortsätter på följande sätt: ”Efter några år har de flesta utvecklat en god muntlig 

och skriftspråklig kompetens och kan använda språket som verktyg för lärande i många ämnen” (s. 

24). Hon poängterar också att eleverna måste utöka sitt ordförråd i anknytning till varje ämne med 

nya ämnesord. De måste även förstå ordens innebörd och släktskap för att kunna läsa mellan 

raderna, utföra uppgifter och delta i diskussioner (ibid., s. 24). Jag har noterat att enkel information i 

de lägre årskurserna med tiden fylls på och utvecklas till mer och mer avancerat innehåll inom varje 

ämne. Detta leder till att eleverna så småningom kan utföra mer avancerade arbetsuppgifter inom 

varje ämnesområde. I ämnet idrott och hälsa kan det läggas till fler regler och svårare övningar 

under lektionspassen. I ämnet hem och konsumentkunskap får eleverna svårare recept att använda 

och i textilslöjd tillverkas produkter med mer detaljer och fler sömnadssätt.  

 

2:3 Sociokulturellt lärande   

Det sociokulturella perspektivet av en elevs lärande beskrivs att man ”ser kunskaper och färdigheter 

som något som utvecklas och byggs upp över tid mellan människor i ett samhälle genom 
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kommunikation och interaktion med varandra” (Axelsson m.fl., 2005, s. 202). 

   Ivar Bråten (1998) hävdar att inom det sociokulturella lärandet ryms Vygotskijs ”zonen för den 

närmsta utvecklingen” (s. 42) samt Cummins modell för inlärning. Båda förespråkar att det är 

viktigt med utveckling där ny kunskap ständigt fylls på. Han refererar till Vygotskijs teori, även 

kallad proximala utvecklingszonen. Vygotskij delar in barnets utveckling i två nivåer. Den första 

nivån kallas för barnets aktuella utvecklingsnivå. Den visar vad en elev kan göra självständigt och 

som existerar som ett resultat av att eleven har skaffat sig kunskaper att utföra saker till exempel 

genom att härma någon eller titta på när någon utfört en uppgift. Den andra nivån innebär att eleven 

löser uppgifter under vägledning och med stödinsatser av en vuxens hjälp och utgår ifrån den 

kunskap hen redan har (ibid., s. 42). 

   Carin Rosander (Axelsson m.fl., 2005) hänvisar till Cummins och säger att ”olika uppgifter i 

skolan ställer olika krav på elevers språkförmåga och han delar upp uppgifternas svårighetsgrad i 

två olika delar: den kognitiva svårighetsgraden och graden av kontextbundenhet” (s. 109). Jag 

tolkar det som att med kognitiv svårighetsgrad menas hur stor tankemässig insats som behövs för att 

förstå eller genomföra en uppgift. Vidare tänker jag att graden av kontextbundenhet innebär hur 

mycket hjälp man kan få av situationen för att förstå hur man ska göra. Monica Axelsson (Axelsson 

m.fl., 2005) bekräftar följande: ”Det är också ett grundläggande faktum att barn lär sig mer effektivt 

om de kan bygga på och utveckla de språkerfarenheter och kunskaper de redan har (s. 19). 

   Att ge en elev stöttning är en del av ett samspel mellan en lärare och elev. Rosander (Axelsson 

m.fl., 2005) beskriver att ”stöttning är inte ett annat ord för att hjälpa. Det är en speciell sorts stöd 

som assisterar inläraren att närma sig och tillägna sig nya kunskaper på en kognitivt högre nivå med 

större förståelse. Stöttning är temporär och har som syfte att ge inläraren mönster för hur hon själv 

ska kunna lösa liknande uppgifter i framtiden” (s. 135). Lärarens uppgift beskrivs också av 

Lindberg (Hyltenstam m.fl., 2004): ”I undervisningssammanhang spelar naturligtvis läraren en 

avgörande roll för denna stöttning som kan betecknas som det temporära stöd som läraren 

tillhandahåller för att eleverna ska kunna utveckla nya begrepp och färdigheter” (s. 472). För att 

stöttningen ska anses som lyckad så anger Lindberg två kriterier av hjälp som används. Den ena är 

att man ska kunna visa att eleven lyckas lösa uppgiften med lärarens hjälp, och det andra är att det 

måste framgå att eleven som ett resultat av detta har uppnått en högre grad av självständig 

kompetens (ibid., s. 473). 

 

2.4 Uppmanande instruktioner 

Instruktioner som ges i ett klassrum ser för det mesta lika ut. Verbformen imperativ med vilken man 

formulerar en uppmaning är den form som används mest, till exempel ”koka gröt!”, ”spela pingis!” 

och ”sy klart!”. Jan Anward (1994) har skrivit en artikel där han slår fast att s-passiver ersätts av 
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imperativer i allt större utsträckning, till exempel i matrecept men även i andra typer av anvisningar 

(s. 251ff). För att förtydliga kan sägas att tidigare användes S-passiver ofta. Det innebär att man 

lägger till bokstaven s efter ett huvudverb. Uppmaningarna blir i så fall ”gröten kokas” och ”pingis 

spelas”. 

   En personlig reflektion är att om man jämför matrecept som skrevs i början av 1900- talet med 

de recept som skrivs idag. Är skillnaden den att kokboksförfattaren förutsätter att de som läste 

kokboken 1914 kunde mer om matlagning, bakning och att personen hade en allmän uppfattning 

om hur arbetet i köket gick till medan människor idag kan allt mindre om just den biten? Längre 

tillbaka hade människor helt enkelt mer förkunskaper i ämnet som de skaffat sig genom att de 

deltagit i arbetet och lärt sig av en vuxen. 

 

2.5 Olika förutsättningar 

Alla barn i Sverige har olika förutsättningar vid inlärning, läsning och skrivning. Louise Bjar och 

Caroline Liberg (2003) skriver att ”Sverige är idag ett kulturellt heterogent samhälle där 

förutsättningarna för barns och ungdomars språkutveckling är olika” (s. 17). Vidare skriver de 

att: ”En del växer upp i språkligt rika kulturer som möjliggör deras aktiva medverkan i samtal och 

diskussioner, medan andra barn och ungdomar inte ges samma språkliga utrymme” (ibid.). Som 

författarna skriver så har alla barn olika förutsättningar att lyckas med det som görs och förmedlas i 

skolan. Sandqvist & Teleman (1989) skriver att ”Språkutvecklingen innebär inte bara att man 

bygger ut sin grammatik och sitt ordförråd, den innebär samtidigt att man lär sig göra fler och fler 

saker språkligt” (s. 95). Genom att ge barnen olika uppgifter i olika ämnen så låter vi dem prova på 

att ingå i olika språkliga sammanhang och därigenom utveckla sitt tänkande och analyserande. Barn 

som kommer från likartade sociala miljöer har ungefär lika erfarenhet och samma repertoar av 

språkligt bruk. Fotbollsspelare har ett gemensamt ordförråd som berör fotboll, medan 

matintresserade individer har ett gemensamt ordförråd som är specifikt för aktiviteter som berör 

matlagning.  

   Lektionerna ska vara upplagda så att eleverna får möjlighet att prova på många olika moment. 

Om arbetsuppgiften är svår eller inte, beror på den elev som ska utföra sysslan. Flera olika faktorer 

spelar in enligt Bjar och Liberg (2003): 

 - Läsarens och skribentens förkunskaper inom ämnesområdet. 

- Hens förhållningssätt (t.ex. intresse, attityd, motivation till ämnet). 

- De sociala och språkliga levnadsvillkor som hen lever under. 

- Hens skriftspråkliga kompetens (s. 218). 
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3 Metod 

 
3.1 Urval 

I min undersökningsgrupp ingår 25 elever. Alla elever går i årskurs fem och i samma klass. Detta 

innebär att alla barn är mellan 11–12 år. Skolan, som eleverna går på, är belägen i en mindre 

bruksort i Mellansverige. Inför undersökningen gjordes en förfrågan till skolans rektor, som 

välkomnade arbetet. Även den utvalda klassens lärare tillfrågades om delaktighet innan arbetet satte 

igång. 

   Eleverna har olika bakgrund och kommer både från hem med studieovana och från hem med 

akademikerbakgrund. Information om elevernas bakgrund har deras klasslärare berättat om. De 

lärare som deltog i muntliga intervjuer och i klassrumssituationer var en lärare i textilslöjd, en lärare 

i idrott och hälsa samt en lärare i ämnet hem- och konsumentkunskap. Samtliga lärare i 

undersökningen undervisade de elever som ingick i undersökningsgruppen och de kände eleverna 

väl. I arbetet figurerar citat av elever och de har benämnts med fiktiva namn. Såväl lärare som 

elever har full anonymitet i enlighet med gällande etiska normer för humanvetenskaperna. 

 

3.2 Genomförande 

För att få en egen bild av hur arbetet med instruktioner till barnen var upplagd i de olika ämnena,  

valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer med lärarna samt göra klassrumsobservationer. Enligt 

Patel och Davidsson (2011) är det en bra anledning att välja kvalitativ intervju i arbetet för att det 

ger möjlighet för de intervjuade ämneslärarna att svara på frågorna med egna ord och de är inte 

styrda att svara på ett visst sätt. Det är intervjuaren som leder samtalet men det är den intervjuade 

lärarens uppfattning som framkommer i arbetet. Författarna skriver att intervjuare och 

intervjupersonen vid kvalitativ intervju gemensamt skapar samtalet. Vidare skriver de att ”syftet 

med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, 

t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen”. Det är också en fördel om 

den som intervjuar har tillförskaffat sig goda kunskaper inom det område som valt att studeras (s. 

81-82). Även Jan Trost (2010) skriver att det är bra om man formulerar sig enligt den intervjuades 

språkbruk och att man ställer intervjufrågorna och följdfrågorna i den ordning de passar. En 

kvalitativ intervju behöver inte vara strukturerad (s. 39). 

   Jag anser därför att det passar bra att kombinera observationer med de kvalitativa intervjuerna 

för att komplettera resultatet. Patel och Davidsson (2011) anger att ”observationer är framförallt 

användbara när vi ska samla information inom områden som berör beteenden och skeenden i 

naturliga situationer” (s. 91). Det ger också mig som observatör möjlighet att studera skeenden i 

deras naturliga sammanhang direkt då det inträffar. Författarna säger också: ”Dessutom används 
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observationer ofta för att komplettera information som har samlats in med andra tekniker” (ibid.).   

De hävdar också att ostrukturerade observationer bör användas när man ska inhämta så mycket 

information som möjligt runt ett visst område. Vid dessa tillfällen har man inte ett speciellt 

observationsschema, utan man försöker att registrera alla händelser, vilket kan vara en orimlig 

uppgift. Bäst är därför att bestämma vad eller vilket som ska observeras (s. 97). 

Klassrumsobservationer som jag gjorde, skedde tillsammans med den intervjuade läraren men inte 

ur ett deltagarperspektiv. Jag satt strategiskt placerad i klassrummet och iakttog 

klassrumsaktiviteterna.  
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4 Resultat 

4.1 Hem- och konsumentkunskap – resultat av intervju 

I ämnet hem- och konsumentkunskap (kallas även hkk) i den klass som studerades används delvis 

förlagstryckt receptmaterial för åk 5. Läraren i ämnet är en kvinna och hon gör även eget material 

utifrån mer avancerade recept. Då måste recepten skrivas om och förenklas förklarar hon. Ibland 

kan det ändå vara för svåra recept för eleverna. Ett svårt recept för de som går i femman 

kännetecknas av mycket text, skrivna i långa meningar med lite svårare instruktioner.  

Instruktionerna innehåller inte lika mycket i detaljer och måttenheterna innehåller bråk, det vill säga 

¾ och ½. Läraren visar två recept, men anpassat för olika åldrar. 

   I ett recept på rulltårta som är taget ur en hem- och konsumentkunskapsbok för år 5 kan man 

läsa följande instruktioner (Hedelin & Olofsson, 1995): ”Vispa 2 ägg och 1 dl socker pösigt. Blanda 

1 ½ dl vetemjöl och 1 ½ tsk bakpulver i en liten skål. Rör ner mjölblandningen i äggsmeten med en 

gummiskrapa. Tillsätt 2 msk kallt vatten och rör om” (s. 158). 

I en hem- och konsumentkunskapsbok för år 9 ser ett recept för rulltårta ut så här” (Hedelin 

m.fl., 2008): ”Vispa ägg och socker till en tjock och pösig smet. Blanda vetemjöl och bakpulver i en 

skål. Rör ner mjölblandningen försiktigt i äggsmeten. Tillsätt vatten ” (s. 299). 

   I läroboken för år 5 märks det tydligt att recepten är anpassade för de yngre barnen. Här 

används få och enkla ord. Även vilka mått och redskap som eleverna ska använda visas med bilder i 

texten. Recepten är tydligare förklarade och mängden på ingredienserna finns med i instruktionerna. 

   I läroboken för åk 9 tas det för givet att barnen vet att de ska gå tillbaka till receptets 

ingredienslista och titta på mängderna. Det står tydligt i de yngre elevernas recept vilka redskap 

som ska användas men inte i de äldres lärobok. De förutsätts veta vilka redskap som skall användas.    

I den klass jag gjorde undersökningen händer det att eleverna inte förstår textens innehåll hävdar 

läraren. Det beror delvis på hur mycket förförståelse de har i ämnet säger hon. Då menar hon att det 

märks hur mycket barnet är med och hjälper till hemma i köket. Ett barn som är van att vara med 

och baka hemma, har inga större problem med att förstå hur man använder redskap och hur man 

följer ett recept.  De har även lite grunder i vilken ordning ingredienserna ska tillsättas och att ägg 

ska vispas och margarin oftast ska smältas. Om de har förförståelse märks även vid 

receptgenomgångar. Läraren och eleverna går då gemensamt igenom receptet. Läraren kontrollerar 

hela tiden att eleverna förstår vad de läser. Hon kan till exempel fråga dem ”vad betyder det här?” 

eller ”hur ska ni göra då?”. Hon gör detta för att eleverna ska få samma utgångsläge. Ibland står det 

andra ord eller annorlunda förklaringar än de som barnen är vana vid och då stannar de upp i 

receptgenomgången och de reder ut begreppen tillsammans. I några recept står det att de ska 

använda ett råkostjärn och då vet läraren att barnen kallar det för rivjärn. Då pratar de om det nya 
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ordet och kollar med eleverna om de vet vad som är råkost. På så vis har de samtidigt fört in ett nytt 

ord i den ämnesrelaterade vokabulären. 

   Efter några gånger brukar de flesta elever kunna benämningen på de flesta redskap som finns i 

undervisningsköket och som de kanske inte har sett förut eller aldrig har hört något namn på. 

Samma sak gäller de arbetsmoment som finns i recepten exempelvis finhacka, vispa fluffigt och 

sjuda. Att lära sig innebörden av dessa ord är enklast att göra genom att läraren visar praktiskt hur 

man gör och att eleverna själva får se. Detta är några av de ord som eleverna möter under åk 5 och 

som hela tiden återkommer under skoltiden under hkk-lektionerna och sedan under det vuxna livet.  

Läraren säger att om texten och genomgången varit för svår så märks det när de kommer ut i 

köket, då brukar det genomgående komma samma fråga från många elever om samma sak. Tack 

vare de teoretiska genomgångarna innan aktiviteten ute i köket drar igång, anser läraren att de flesta 

elever förstår vad de ska göra.  Vid vissa tillfällen använder sig läraren även av praktiska 

genomgångar. Ett exempel är det hon kallar flätmetod.  När eleverna bakar brukar hon använda sig 

av denna metod. Då visar hon ett moment, förklarar vad hon gör och visar arbetsmomentet 

samtidigt. Sedan går eleverna ut och gör samma sak i sitt kök. Därefter tar de nästa steg i momentet 

och så fortsätter hon tills bakningen är färdig.   

    Om ett recept verkar krångligt och lite invecklat ser hon till att dela in eleverna så att 

en ”stark” elev arbetar ihop med en ”svag” elev. Hennes tanke är då att den starka eleven som har 

mer förkunskaper stöttar den elev som har mindre förkunskaper. Kanske kan den som inte har så 

mycket kunskap lära sig av den andra. Läraren försöker i så stor utsträckning som möjligt att 

använda material som har bilder till texten. När eleverna läser receptet ute i köket kan de också titta 

på bilderna som visar momentet som de håller på med eller ska utföra. I hem- och 

konsumentkunskapsboken är recepttexten uppställd i punktform och det är bra eftersom de då lätt 

kan se arbetsmomenten som de ska göra eller håller på med. De tittar i receptet och bockar av 

allteftersom de har gjort momentet. Det är också lätt för läraren att se vad eleverna behöver hjälp 

med utifrån var i receptet de befinner sig. Det är viktigt att eleverna lär sig att följa ett recept punkt 

för punkt. Läraren frågar:” har ni gjort det här? har ni hunnit till nästa punkt?” Och de pekar i 

receptet och visar var de är.  

    Det märks på barnen om de inte förstår det som står i texten påpekar läraren. De kommer inte 

igång och de berättar att de inte förstår vad de ska göra. Vid vissa tillfällen får läraren stå bredvid 

dem när de läser texten, men det händer ändå att de inte förstår innehållet i texten. Då får läraren 

hjälpa till genom att förklara och visa praktiskt hur de ska göra. Har de tur så jobbar de med en stark 

läsare och då kan de hänga med utan att förstå men ändå lära sig genom praktisk handling. Läraren 

säger att från början brukar eleverna vara osjälvständiga och på våren i femman så arbetar de 

obehindrat i köken och klarar själva av att följa recepten. Så från att ha fått en grupp med elever 
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som har mer eller mindre vana av att arbeta i köket får läraren en grupp som kan arbeta obehindrat 

och självständigt i köket och läsa och följa recept på egen hand. Läraren kan se en stor skillnad på 

när de börjar på hösten och när de slutar på våren. 

 

4.1.1 Observationer av ämnet hem- och konsumentkunskap 

Lektionen startar med att läraren hälsar välkommen och ropar upp eleverna. Hon redogör sedan 

tydligt för vad som skall göras under lektionen: 

 -Idag ska vi först prata om frukt och bär och sedan går vi ut till köken och bakar äppelpaj och till 

det får ni göra vaniljsås. 

  Läraren låter eleverna spåna fritt om vilka bär och frukter som finns i elevernas omgivning. 

Lingon, äpplen, plommon, päron är några av svaren som barnen ger. Sedan följer frågan var frukten 

kommer ifrån när vi har vinter i Sverige. Eleverna svarar enhälligt att frukten kommer då från andra 

länder. Diskussioner tar vid om varifrån varje fruktsort kommer. Läraren visar med hjälp av ett 

klistermärke på en kiwi hur man kan se varifrån frukten härstammar. Kiwin är från Nya Zeeland 

konstateras. Sedan återgår klassen och läraren till att titta på äppelpajsreceptet, som innehåller både 

text och bild. En elev läser vilka ingredienser och vilken mängd som ska vara i äppelpajen. Så här 

står det i receptet (Grenert och Lillier, 2003): 

 

 2 dl mjöl 

 1 msk socker 

 100 g margarin 

 3 st äpplen 

 2 msk socker (s. 20) 

 

Receptet är indelat i sju rutor med bilder på hur man går tillväga när man gör äppelpaj, steg för 

steg.  Läraren delar ut rutorna till olika elever som får läsa och tolka bilden i deras ruta. Därefter får 

eleverna själva beskriva och sätta ord på hur bilden visar att man ska göra. Här nedan finns 

instruktionerna (Grenert och Lillier, 2003): 

 

1.Sätt ugnen på 225 grader. Tvätta händerna. 

2.Lägg 2 dl mjöl, 1 msk socker och 100g margarin i en skål. 

3.Finfördela margarinet med fingertopparna med en gaffel till en grynig massa. 

4. Skala äpplena och ta ur kärnhuset 

5. Skär äpplena i skivor, lägg i en form och strö över socker. 

6. Strö sedan pajdegen över äppelskivorna. 

7. Sätt in formen i mitten av ugnen och grädda 18-20 minuter (s. 20). 
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När varje elev läst sin mening går läraren in och förtydligar sådant som hon vill att de ska tänka lite 

extra på.  Hon säger till exempel: ”gallret ska sitta i mitten i ugnen”, ”kom ihåg att ugnsvredet med 

symboler ska stå på två streck”, ”över och undervärme, annars blir pajen inte riktigt gräddad” 

och  ”när ni finfördelar margarinet så använd fingertopparna och inte hela handen”. Vid den sista 

uppmaningen visar hon skillnaden mellan att finfördela margarinet med fingrar och hand. 

   Arbetet ute i köket startar. Läraren hörs säga: ” kom ihåg att tvätta händerna, förkläde på, över 

och under värme, två streck på vredet”. I köken råder energisk aktivitet. Äpplen skalas och margarin 

finfördelas av små fingrar.  Hon går omkring och kollar ugnar och ger beröm. Eleverna läser och 

följer receptet, punkt efter punkt.  Läraren påkallar elevernas uppmärksamhet och säger: ”alla sätter 

in pajerna i mitten av ugnen och vi gör det samtidigt så att alla blir klara vid samma tid”. ”Hur länge 

ska pajen gräddas?” frågar läraren.  Eleverna skruvar på sig eftersom ingen vet svaret. Läraren säger 

åt dem att titta i pajreceptet. Snart kommer svaret att äpplena ska ha blivit mjuka och degen 

ljusbrun. Under gräddningstiden börjar eleverna ta sig an disken. Åter hörs lärarens stämma: ”Diska 

i varmt vatten, annars löser inte smutsen upp sig”. Ljuv doft sprids i lokalen. En efter en börjar 

pajerna plockas ut. Frågan kommer från eleverna om just deras paj ser klar ut. Läraren ställer 

motfrågan till eleverna om de tycker att den ser färdiggräddad och ljusbrun ut? Eleverna får därmed 

själva avgöra om deras paj är klar att ta ut ur ugnen. Under hela lektionen går läraren omkring och 

tittar, ger kommentarer till eleverna och svarar på frågor. 

   Nöjda och belåtna sitter eleverna och äter av sina egengjorda perfekta äppelpajer med 

vaniljsås. Läraren frågar dem om det var någonting som var svårt med att baka äppelpaj. 

”Mäta upp margarin” säger en elev, ”skära äpplena i tunna skivor” tycker en annan. Flera anser 

att det är svårt och lite farligt att ta ut pajformen ur ugnen. Allt är uppätet och läraren börjar 

instruera eleverna om vad de ska tänka på när de plockar in i diskmaskinen. ”Skölj av tallriken och 

skeden, ställ in i diskmaskinen. Nej, inte för tätt mellan tallrikarna. Då blir de inte rena och 

skedarna ska stå med skaften nedåt”. När läraren sedan är nöjd tackar hon för idag och eleverna går 

iväg till nästa lektion. 

 

Sammanfattning av lektionen: 

Läraren inleder lektionen och alla elever får gå igenom lektionens recept tillsammans, samt att de 

går igenom alla nya ord som de stöter på i receptet. Alla elever har samma utgångsläge när de 

startar. Eleverna får nya ord förklarade för sig och det är ord som de kommer att möta under resten 

av sina hem och konsumentkunskapslektioner. Eleverna arbetar i par, där de kan stötta varandra i 

arbetet, den som kan mer än kompisen visar den andra. Läraren arbetar mycket med att få eleverna 

att vara med och skaffa sig den kunskap som behövs för att klara av arbetet i köket.  
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4.2 Textilslöjd – resultat av intervju 

I textilslöjd används blandat textmaterial. Slöjdfröken berättar att hon har tillverkat ganska mycket 

material själv, mest enkla saker som eleverna använder när de startar sin textila produktion. Enkla 

alster att starta med kan vara att sy en fyrkantig pannlapp eller en liten kudde. När eleverna ska sy 

en väska börjar hon med att berätta och visa hur väskan kommer att se ut när den är färdigsydd. Hon 

berättar om vad de ska göra och vilka moment som de kommer att få prova på. Hon berättar även att 

de ska bestämma bredd och höjd på väskan själva. En instruktion om hur man syr en väska som 

fröken gjort ser ut så här: 

 

 1. Rita en skiss av väskan. 

 2. Bestäm bredd och höjd. 

 3. Bestäm längd och bredd på handtag. 

 4. Rita mönster i silkespapper. 

 5. Tillverka och sy applikation. 

 6. Vik och pressa handtag. 

  Sy två sömmar på handtagen, nära kanten 

 

Fortsättning följer med liknande beskrivning tills väskan är helt färdig. Flera av momenten finns 

ritade på instruktionspapperet. Hon berättar att de flesta lektioner går till så här. En gemensam 

genomgång och sedan arbetar eleverna på i sin egen takt. 

Ibland beställer läraren klädmönster från textilföretag som säljer mönster till skolor. Men de är 

alldeles för svåra för eleverna i den åldern anser slöjdläraren. Texterna är invecklade och fulla av 

svår facktext. Dessa texter fungerar bättre då eleverna går på högstadiet, då de byggt upp sitt 

ordförråd med textila ord och då de kan jobba mer självständigt hävdar hon. Det finns dock ett 

material som är framarbetat av textillärare och som fungerar bra.  

Det är framtaget av folk ute på fältet som vet vilken förståelsenivå eleverna befinner sig på och 

hur svår texten och instruktionerna bör vara poängterar hon. 

 Här är ett mönster som beskriver hur man gör en enkel väska från ett sådant företag. 

Väskinstruktionen ser ut så här och vid nästan varje punkt finns en bild som visar hur man ska 

göra: (Små väskor, nr 43986 Almedahls) 

 

1. Klipp till mönsterdelarna. 1 stor väskdel (del R) 1 bottenplatta (del S) (ev. 2 st 

bottnar om du gör en dubblering) 

Tillbehör. Snodd 1,5 m, Snoddstopp, Rem: 2 bitar 7 cm långa, 1 bit 1 m lång. 

2. Nåla och sy ihop kortsidorna på stora väskdelen (del R) räta mot räta (sicksacka ev 
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beroende på tyg) 

3. Fållning av överkanten. 

 a. Vik ner 3 cm mot avigan på ena långsidan av stora väskdelen (delR). Nåla och sy en 

söm 2 cm från kanten. b. Gör 10 st hål i fållen för remmen med ca 5 cm mellanrum. Utgå 

från mitt-bak-sömmen och gör första hålet 2,5 cm från denna”.  

 

Här har vi alltså ett mönster där eleverna ska leta ut mönsterdelarna på ett stort mönsterark. De ska 

rita av de rätta mönsterdelarna, klippa ut och nåla fast dem på tyget och till sist klippa ut delen efter 

mönstret. Här krävs det att eleven är lite mer självgående och kan läsa och följa instruktionerna 

säger läraren. Att läsa och förstå instruktioner tränar man genom att göra enkla saker i de tidiga 

åldrarna, och stegvis göra svårare uppgifter. 

Ett av de bättre materialen som finns och som köps in till skolan kommer faktiskt från en 

vanlig handarbetstidning.  Där är texten lätt att följa och tydlig. Beskrivning av hur man tillverkar 

en väska ser ut här: (Sy väska,  nr 7, 2006): 

 

Sömnad: 

1. Pressa mellanlägg på avigsidan av sidan, botten och sidkilarna i blommigt linnetyg. 2. Alla 

sömmar sys räta mot räta om inget annat anges. 3. Vik fickans överkant mot avigsidan och sy 

fast kanten med en stickning. Vik sömsmånen i fickans övriga sidor mot avigsidan. Nåla 

fickan 15 cm från överkanten, mitt på den ena blommiga sidan. Sy fast fickan med 2 mm bred 

stickning. 4. Vik handtagen på längden, räta mot räta. Sy ihop handtagen. Vänd rätsidan utåt. 

Pressa handtagens kortsidor mot baksidan och fäst dem på väskans sidor, enligt markeringen 

på mönstret. Sy fast handtagen med en fyrkant med ett kryss i.  

 

Här är det mer detaljerade instruktioner men fortfarande inte för svårt om man går på högstadiet 

enligt läraren. Ord som de lärde sig när de gick i de lägre klasserna återkommer, t.ex. räta mot räta.  

Det är ingen idé att ha för svårförståeliga texter, det stärker inte elevens självförtroende att våga 

prova eller ger dem lust att fortsätta. Textens innehåll kan för många vara en svår nöt att knäcka. 

Det förekommer många nya ord som förknippas med textilslöjd och de orden går läraren igenom 

många gånger berättar hon. Muntliga genomgångar fungerar bra när barnen håller på med samma 

sak, men alla arbetar olika fort och några kommer på efterkälken efter ett tag. De barn som kommer 

efter med sitt arbete kan ha problem med att läsa och förstå innehållet i texten eller tycker att ämnet 

inte är roligt och arbetar sakta. Om gruppen kommit igång och arbetat, är det lättare för läraren att 

ge eleverna enskilda genomgångar.  

   När eleverna har kommit olika långt kan de använda sig av varandras kunskaper säger läraren. 
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Kompisen bredvid, som precis gjort momentet, är en perfekt person att förklara hur man ska göra. 

Det svåraste med textilslöjdens texter är nog alla de nya ord som dyker upp. Textilläraren går 

igenom orden och ordens betydelse. När orden är för svåra kan läraren välja mellan att visa en bild 

eller att visa praktiskt. Oftast visar läraren att visa det praktiskt. Ord som kan vara svåra 

är ”tvärnåla”, ”kaststygn”, ”rätsida” och ”avigsida” De flesta ord som eleverna lär sig återkommer 

hela tiden under de år som de har textilslöjd, så de lär inte bara orden för stunden. Om ett stycke 

text ändå är för svår att förstå brukar textilfröken berätta för eleverna och förklara för eleverna 

enskilt. 

   Om eleven har svårt att läsa kan det bli lite svårare, beroende på hur svårt de tycker att läsning 

är. Men då kan textilfröken hjälpa eleven genom att ge extra stöttning i form av ännu mer muntliga 

instruktioner och visa praktiskt så att eleven får se hur den ska göra. Dessutom används en form av 

portfolio där eleverna fotograferar sitt färdiga alster och skriver en egen arbetsbeskrivning på hur de 

har gått till väga för att nå sitt slutresultat, sitt slöjdalster. Där får de användning för sina nyvunna 

ord och använder dessa i texten. Jämför man arbetsbeskrivningarna de gör i år 5 och de som de gör i 

år 9 ser man att det till en början är enkla beskrivningar på det som de sytt. De skriver med korta 

enkla meningar och med få inslag av de ord som tillhör arbetsområdet. De som görs senare under 

skoltiden är mer detaljerade, utförliga och eleverna använder textila termer naturligt i texten.  

  

4.2.1 Observationer av ämnet Textilslöjd 

”Jag hämtar mitt arbete på en gång” säger en kille som precis klivit in i lektionssalen. Fler följer 

efter. Eleverna går och hämtar sina arbeten, sätter sig vid borden och packar upp sina arbeten. 

Läraren går igenom närvaron och arbetet går igång på riktigt. ”Vad ska jag göra nu?” frågar en kille. 
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”Virka eller sticka” svarar fröken. ”Det vill jag inte” svarar killen, ”det gör jag med farmor 

ibland”. ”Visa mig att du kan då” kontrar fröken. Pojken visar fröken hur han har lärt sig av farmor, 

och när han visat klart sätter han sig lite på sidan om och börjar virka. Efter en stund kommer han 

och visar en lång virkad svans. ”Kommer du ihåg hur man gjorde luftmaskor?” frågar fröken. ”Nja” 

blir svaret och fröken säger: ” Lägg i följande ögla, och så, och så, och så ”.Fröken visar hur man 

gör medan hon förklarar. Killen sätter sig och fortsätter att virka själv.  

   Några hann bli klara med sina väskor förra gången. Hon påkallar elevernas uppmärksamhet 

och ber dem, som inte är färdiga med väskorna, att lyssna på henne. De som inte är färdiga får 

muntliga instruktioner kombinerat med frågor.  ”Har alla sytt sina handtag? Har ni strukit? Vikt 1 

cm och sedan 3 cm?”. Eleverna berättar hur långt de hunnit sedan sist de var där. Läraren får en 

snabb uppfattning om hur långt de har hunnit med sina jobb. Eleverna får lite extra instruktioner så 

att de kan jobba vidare själva. 

   Hon hjälper sedan två flickor som har kommit så långt att de ska vika hörn och fixa botten på 

sina väskor. Fröken frågar om de ska ha smal botten eller bred botten. Hon visar alternativen genom 

att vika i botten på väskan. Sedan ber hon eleverna att hämta nålar och nåla och sedan sy raksöm. 

Vid ett annat bord sitter en elev och försöker hjälpa sin kompis med att sy fast väskhandtaget. Till 

slut ber han kompisen att fråga fröken så det blir rätt fastsytt. Vid nästa bord visar en tjej hur man 

trär kompisens maskin då man ska spola tråd på underspolen. Hon visar med fingret var tråden ska 

gå. ”Här, här och så gasar du!” säger hon. ”Trampa ner helt så det går fort, då blir tråden sträckt” 

säger pojken som sitter mitt emot.  

   Läraren får visa en annan pojke hur man sicksackar på tyget med symaskinen. Hon visar med 

fingret på tyget och förklarar att på ena sidan går nålen utanför tyget och på den andra sidan 

innanför tyget. Sedan får eleven ställa in rätt täthet på en maskin och sy på en provlapp för att 

kontrollera att han har ställt in maskinen rätt. Eleven går iväg och hämtar en lapp och börjar pröva 

sig fram. Nästa fråga kommer från en tjej som har klippt till sitt tyg och undrar vad hon ska göra för 

att tyget inte ska fransa.” Ja, vad gör vi?” undrar fröken. ”Börja med att lägga tyget räta mot räta.” 

Eleven ser frågande ut och fröken pekar mot tavlan där det står att läsa: Rätsidan mot rätsidan = 

räta mot räta. ”Rätsidan mot rätsidan, då blir utsidan inåt. Och sedan raksöm här” förklarar fröken 

och visar med fingret. ”Sedan ska vi sicksacka så att det inte fransar.” 

   Alla elever har jobbat olika fort. Några har sytt sin väska, stickat eller virkat. Några har börjat 

sy sin egen tröja. Två flickor har fått börja med att rita av mönster på papper till sina tröjor. När de 

har ritat klart ropar de till läraren och frågar vad de ska göra härnäst. Läraren svarar att de ska 

klippa längs den markerade kanten och eleverna sätter igång med att klippa och fröken, som gav 

instruktionen från andra sidan salen, är nöjd med att de kan arbeta självständigt. Eleverna hjälper 

varandra i den mån de kan. De visar varandra hur symaskinen ska ställas in och hur de ska sy. Ingen 
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nekar den andra hjälp till att börja med men ibland så hänvisar de dock till fröken när de inte kan ge 

sin kompis rätt instruktioner. Kanske beror det på att läraren inte hinner komma till alla så snabbt 

som eleverna önskar.  Men eftersom eleverna håller på med ungefär samma saker samtidigt men har 

hunnit olika långt, har läraren koll på vilka instruktioner som eleverna behöver och hon kan ge 

muntliga instruktioner till elever som sitter längre bort i salen. Lektionen rullar på och de flesta 

elever sitter och arbetar. Så är det dags att plocka ihop. Alla elever plockar ihop sina arbeten. Några 

får ta med sina nysydda väskor hem och några får lämna sina arbeten men blir nog klara på nästa 

slöjdlektion. 

 

Sammanfattning: 

Starten av textilslöjdslektionen är flexibel. Läraren ber eleverna börja allteftersom de kommer till 

salen. Det pågår många olika elevarbeten i salen och de har kommit olika långt. De flesta elever har 

tillförskaffat sig så pass mycket förkunskaper att de kan starta igång sina arbeten själva. Arbetet 

flyter på olika fort. Här fylls ämnesord på i en strömmande takt. Läraren använder ofta händerna 

som hjälp när hon visar något för en elev samtidigt som hon ger muntliga instruktioner. Hon låter 

eleverna använda sina kunskaper och hjälpa varandra.  I de fall eleven har förkunskaper med sig 

hemifrån, får eleverna prova på att arbeta själva och använda sina kunskaper.  

 

4.3 Idrott och hälsa – resultat av intervju 

I ämnet Idrott och hälsa i år 5 finns det inte så mycket text att läsa riktad till årskursen. Här har det 

inte kommit in så mycket teori jämfört med i de högre årskurserna säger läraren. Han berättar att när 

han lär ut badminton och pingis till eleverna i år 5 har han sig själv som demonstratör. Han visar 

grepp och slag samt vad eleverna ska tänka på när de servar och slår. ”Viktigt att eleverna följer 

bollen med ögat så att de kan möta bollen med racketen när bollen närmar sig” säger läraren. 

   För det mesta använder läraren sin egen kropp för att visa vilka uppgifter som eleverna ska 

utföra. Pingis är en sådan sport där man inte bara kan beskriva muntligt rakt av för eleverna hur 

sporten går till utan där måste läraren demonstrera praktiskt och förklara samtidigt vad han gör 

anser han. I några moment deltar läraren med barnen i undervisningsaktiviteterna. De elever som 

inte behärskar aktiviteten måste få ”flyt” i spelet för att kunna känna att det är roligt att spela säger 

han. Men det bästa är om eleverna vågar delta helt själva utan lärarens inblandning. Läraren 

poängterar att det är viktigt att alla elever har en egen boll. Då får de prova sig fram i sin egen takt. 

Då blir de även bättre på att ta hand om och hjälpa varandra. 

  



19 
 

        Instruktionerna måste vara tydliga och enkla. Eleverna brukar inte ha tålamod att lyssna på en 

alltför lång instruktion. De vill ut och aktivera sig på planen. Därför gör läraren instruktionerna 

korta. De elever som är mer intresserade brukar ställa följdfrågor om det är något i aktiviteten som 

intresserar dem. Svåra ord som kan förekomma på idrottslektioner kan vara sådana som eleverna 

ofta ändå redan har hört talas om på tv:ns sportevenemang men som de inte alltid vet vad de 

betyder. Dessa ord brukar läraren ta upp i anslutning till idrottslektionerna. ”Offside" är ett vanligt 

förekommande ord vid fotbollsmatcher och beträffande offside så brukar han visa vad det innebär 

och hur det uppkommer i spelsituationer. Då får alla lyssna, även de som redan kan, men ibland 

behöver inte läraren berätta, därför att eleverna själva berättar för den elev eller de elever som inte 

förstår innebörden. Ofta räcker det med att läraren står bredvid och rycker in då det behövs en 

hjälpande hand vid till exempel regeltolkning. 

    Läraren brukar också säga till eleverna att om de inte förstår eller vågar fråga kan de göra det 

efter lektionens slut. Men ibland måste man gå igenom regler varje gång. Ett sådant tillfälle kan 

vara då de spelar brännboll. Det finns hur många lokala varianter som helst på regler i just 

brännboll. Så de brukar ha en skolvariant som gäller för alla när eleverna spelar brännboll på 

skolan.  

    Stretching är ett övningsområde som de flesta har hört talas om och känner till. Men de är inte 

så hemma på musklernas benämning när de går i åk 5. Läraren brukar visa var biceps sitter och hur 

man stretchar den, liksom triceps och hur man stretchar den. Dessa benämningar följer sedan 

eleverna under skoltiden och återkommer så fort det blir tal om stretching. Då kan läraren påpeka 

att de har jobbat mycket med armarna, och att det är bra att stretcha biceps. Eleverna vet då var de 

sitter och jobbar med det. De som är osäkra vilken övning som de ska utföra, kikar givetvis på en 

kompis och kommer snart in i stretchingen. 

 

4.3.1 Observationer av ämnet Idrott och hälsa 

Alla sitter ned på golvet efter att ha sprungit av sig innan lektionens start. Läraren säger ”backa” 

och visar med händerna att ringen ska vidgas. Alla vet vad som menas och snart är ringen rund och 

inte oval. Läraren presenterar vad de ska göra under lektionen. Lektionen går vidare och 

uppvärmning påbörjas. Den leds varje gång av eleverna själva, efter ett noggrant uppgjort schema, 

så att alla får leda en egen uppvärmning. Läraren puffar på de elever som inte vill vara med på 

uppvärmingen så länge, med uppmaningar som ” jo ta ett varv till” och ”lite till fixar du!”. Läraren 

busvisslar och visar med armen uppmaning, till exempel ”nu kommer ni hit!”. ”Stretching” säger 

eleven som leder uppvärmningen och vips står snart alla elever längs med ribbstolarna och töjer och 

sträcker. Alla gör olika stretchövningar utan instruktioner. Läraren hyschar och eleverna sätter sig i 

ring. 
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   Den här veckan är det racketsportvecka: pingis och badminton. Han rabblar sedan vilka som 

ska börja med att spela pingis och vilka som ska spela badminton.” Byte efter 15–20 minuter” säger 

han. Inga instruktioner ges och alla elever verkar kunna regler och vilka linjer de ska hålla sig inom. 

Glädje fyller salen då barnen rusar mot respektive aktivitet. Läraren visar snabbt i förbifarten en tjej 

hur man får iväg badmintonbollen. ”Gör så här! Nu slänger jag bollen till dig och då skjuter du! 

Bra! Få igång bollen. Stå inte för nära! Kom ut på golvet! Gå och träna och skjut lite själv mot en 

vägg! Kasta upp den högt! Träna mot väggen igen!”. Läraren ger alla elever instruktioner så att de 

kan komma igång.  ”Upp med bollen högt! slå den uppåt” instruerar läraren över salen. En elev 

frågar försiktigt hur man gör när man ska slå högt. Samtidigt hörs läraren återigen säga till en elev 

”Försök högre upp, slå hårt, ta det lugnt.” En elev får hjälp med handfattning och får instruktioner 

att gå till väggen för att träna själv. 

     Läraren säger i förbifarten till mig att det svåraste med idrotten är att det är svårt med 

individuell undervisning. Och snart hörs lärarens stämma ljuda till en av eleverna som står vid 

väggen och tränar: ”Hårdare nu Lina, nu börjar du jobba med fötterna också!” Återigen en vissling 

från läraren som ropar ”10 stycken går och spelar pingis, man kan spela 4 vid varje bord.” Och så 

rullar det igång igen. ”Snabbare fram! Högre upp!”. Lektionen rullar på. Eleverna står två och två 

och slår badmintonboll och pingisboll till varandra på olika planer. Ingen stör de andra trots att det 

är lite plats och inga dispyter på grund av olika regeltolkning uppstår. En tredje busvissling och en 

signal med lärarens hand visar att racketar och bollar ska tillbaka till sina platser. Alla elever 

skyndar att hjälpas åt med att plocka ihop och återigen en vink visar att de ska sätta sig i ring på 

golvet. Utvärdering av lektionen: ” hur gick det? var någonting svårt?”.  Några ansåg att slå lagom 

hårt för att komma fram dit där kompisen stod var lite krångligt och en kille tyckte att det var för 

många runt pingisborden. ”Jag får tänka på det till nästa gång” säger läraren. Sedan en avslutning 

från läraren att de varit duktiga. 

 

Sammanfattning: 

Läraren använder sig själv som demonstratör av de momenten som behöver visas för eleverna vid 

lektionsgenomgångar. Samtidigt med demonstrationerna arbetar läraren aktivt med att fylla på 

elevernas ordförråd med nya ämnesord. Han arbetar med ord som har med ämnesområdet att göra 

och som de kanske möter inom media. Eleverna har så pass mycket förförståelse, så det räcker med 

att han ger korta uppmaningar om hur eleverna ska göra i olika sammanhang. Alla elever verkar ha 

kunskaper hur man gör när man spelar badminton och pingis. Instruktionerna är tydliga och enkla, 

eleverna kan titta på varandra vid olika övningar. 
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5 Diskussion  

 

Syftet med min uppsats är att titta på hur tre olika lärare använder sig av instruktioner och stöttning 

samt om det finns olika vägar till inlärning i deras respektive ämnen. Jag vill också se hur de hjälper 

eleverna att fylla på sitt ordförråd med nya ämnesord.  

    De tre lärarna jag mött betonar att lärande ska vara lustfyllt och att alla ska få känna känslan 

av att lyckas oavsett hur mycket förkunskaper eleven har med sig till lektionen. Inger Lindberg 

(2004) beskriver att vardagsspråk och klassrumsspråk är två olika språk som eleverna behärskar. 

Vardagspråket utvecklas utanför skolan, tillsammans med föräldrar och med kompisar, 

klassrumsspråket tränar de på i skolan (s. 47). I ämnet idrott återknyter läraren till elevernas 

förkunskaper genom att prata om idrottsord som eleverna hör i idrottsammanhang. Där får man en 

naturlig koppling till elevernas tidigare ordkunskap. I ämnet hem och konsumentkunskap använder 

de sig av gemensamma instruktioner eftersom alla elever gör samma saker vid lektionstillfällena. 

Läraren och eleverna läser tillsammans igenom receptet som består av både text och bild. Här har 

läraren möjlighet att berätta för eleverna vad de nya orden betyder och med den utgångspunkten, att 

alla vet vad det nya ordet betyder, kan ordet sedan användas aktivt under det fortsatta arbetet. Med 

hjälp av sig själv visar läraren på idrotten vad de nya orden betyder. Ett exempel kan vara ordet 

offside. Eleverna får en egen bild av ordet med hjälp av att läraren visar hur det går till när det blir 

offside i spel.  I slöjd arbetar läraren med att fylla på elevernas ordförråd genom muntliga 

genomgångar, för att sedan återkomma till de nya orden allteftersom de återkommer i texterna 

igen. Gemensamt för lärarna är att de automatiskt slussar in nya ord i sammanhanget. Lärarna 

arbetar en del med att själva visa/demonstrera hur arbetsmomenten ska göras. Det man kan se är att 

lärarna fyller på med nya ord och bygger på elevernas ordförråd. Detta beskrivs även av Bjar (2006) 

när han säger att ” de kan använda språket som verktyg för lärande i många ämnen” (s. 24). 

   Ivar Bråten (1998) beskriver att Vygotskijs delar in barnets utveckling i två nivåer. Den första 

visar vad en elev kan göra självständigt och som existerar som ett resultat av att eleven har skaffat 

sig kunskaper att utföra saker, till exempel genom att härma någon eller titta på när någon utför en 

uppgift. Den andra nivån innebär att eleven löser uppgifter under vägledning och med stödinsatser 

av en vuxens hjälp och utgår ifrån den kunskap man redan har (s. 42).  Här kan man se på svaren 

från lärarna att de arbetar utifrån denna teori, mestadels hela tiden. Lärarna börjar med enkla 

instruktioner, fyller på och låter eleverna utvecklas vidare. Efter att eleverna använt sig av det nya 

arbetsmomentet som läraren visat och själv provat till exempel ”räta mot räta” i textilslöjd, känner 

de sig säkra på arbetsmomentet nästa gång de möter det. Så här arbetar de andra två ämneslärarna 

också; genomgång och visning, träning och så har eleverna fått tillräckligt med kunskap för att 
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utöva uppgiften. Läraren i hem och konsumentkunskap kallar sitt arbetssätt för flätmetod och visar 

steg för steg hur man bakar bullar. Det återfinns i ämnet idrott där läraren använder sig själv och 

visar hur man praktiskt utför uppgiften att spela badminton. I textilslöjden startar läraren med en 

gemensam instruktion i inledningen av ett arbete där hon går igenom arbetsmomentet och förklarar 

och visar vad eleverna ska göra. De efterföljande lektionerna startar eleverna sitt arbete när de 

kommer till lektionen. 

    Gemensamma instruktioner i början av en lektion eller ett nytt arbetsområde är också början 

till ny inlärning. Lärarna demonstrerar, visar och skapar förutsättningar. Eleverna härmar lärarens 

mönster och det skapas aktivitet. När man tittar närmare på det som Bråten beskriver om Vygotskijs 

teori (Zonen för den närmsta utvecklingen), återfinns den och genomsyras i alla de tre lärarnas 

undervisning. I idrott och hälsa så deltar läraren aktivt genom att själv visa hur eleverna ska utföra 

uppgiften, samtidigt som han håller ett öga på den övriga aktiviteten i salen. Han visar en elev hur 

den ska göra, står kvar en stund till eleven fått igång övningen och hjälper sedan en ny elev som 

behöver hjälp. Eleven har skaffat sig den mängd kunskap som behövs för att kunna delta i 

aktiviteten genom att titta på läraren. Läraren i hem och konsumentkunskap inleder med gemensam 

samling, där de går igenom receptet tillsammans. Hennes tanke är att alla ska utgå ifrån från samma 

information för att nå sitt mål. Hon stöttar sedan eleverna genom att gå omkring i salen och hjälpa 

eleverna i köket. Hon ställer individuella frågor till eleverna som gör att de måste tänka till själva på 

de funderingar som de har. Sedan bekräftar hon om de gjort rätt eller fel. I ämnet textilslöjd är 

starten flexibel och alla elever tar sitt eget arbete och sätter sig ner och börjar arbeta. Här flyter 

arbetet på i olika takt medan läraren håller koll på vad de gör genom att finnas i lokalen när hon 

hjälper eleverna. Hon stöttar eleverna genom att finnas till hands och ge individuell hjälp i salen.  I 

hem och konsumetkunskap eftersträvar läraren att alla håller samma takt, att de jobbar ungefär lika 

fort samt att de är klara samtidigt. I textilslöjden finns ett lugnt arbetsklimat där eleverna kan arbeta 

i sin egen takt och där läraren på ett enkelt sätt ger instruktioner utifrån de arbetsmoment som 

eleven befinner sig i.  

   I textilslöjd kan eleverna arbeta i sin egen takt och bli klara allt eftersom genom att de 

använder sig av sin egen kunskap samt att de kan fråga klasskamrater som har hunnit längre. I både 

textilslöjd och idrott och hälsa kan eleverna hjälpa varandra med hjälp av sina kunskaper, det vill 

säga de som har lärt sig lite mer än klasskamraterna handleder klasskompisen. Detta kan man se i 

hem och konsumentkunskapsämnet, där läraren parat ihop en svag och en duktig elev. Läraren 

använder sig av mönster och instruktioner som innehåller både bilder och text, lika som i ämnet 

hem och konsumentkunskap. När eleven möter skriftlig instruktion och bild på arbetsuppgiften 

finns möjlighet för både svag och stark elev att lyckas. När eleverna sedan börjar arbeta så 

fortskrider arbetet olika fort framåt beroende på hur mycket förkunskaper eleven har samt hur 
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mycket eleven vågar prova sig fram själv. I textilslöjd kan den elev som har mer kunskaper jobba på 

i sin egen takt, det vill säga eleven har gått från att vara kontextberoende till kontextoberoende.   

    I ämnena textilslöjd och hem och konsumentkunskap kan läsning av instruktioner vara ett 

hinder för eleverna om de har svårt att läsa. Lärarna i de båda ämnena försöker att använda sig av 

bildstöd i texten. Men hjälp av bilderna och texten får eleverna både en bild på arbetsmomentet 

samt en muntlig genomgång. Detta innebär att eleverna fyller på sitt ordförråd med många olika 

slags ämnesord. De tränar sin läsning och att använda de nya orden som de lärt sig. De går från att 

vara kontextberoende till kontextoberoende. Återigen kan vi återknyta till Bjars och Lidbergs 

(2003) reflektion om vilka faktorer som krävs för att inlärningen ska fungera på bästa sätt och för 

att eleven ska få prova på så många arbetsområden som möjligt (s. 213). Sandqvist och Teleman 

(1989) säger att språkutvecklingen inte bara innebär att fylla på sitt ordförråd och bygga ut sin 

grammatik, man lär sig även att göra saker språkligt (s. 95). Oavsett kulturell bakgrund, intresse och 

inlärningsförmåga visar de tre lärarna att de försöker få alla elever framåt i respektive ämne. 

  



24 
 

Källförteckning 

Axelsson, Monica, Rosander, Carin & Sellgren, Mariana (2005).  Stärkta trådar: flerspråkiga barn 

och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap: utvärdering av Stockholms stads 

storstadssatsning - målområde språkutveckling och skolresultat. Spånga: Rinkeby 

språkforskningsinstitut 
  
Bjar, Louise (red.) (2006).  Det hänger på språket: lärande och språkutveckling i grundskolan. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Bjar, Louise & Liberg, Caroline (red.) (2003).  Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur 
  
Bråten, Ivar (red.) (1998).  Vygotskij och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur 

 

Eriksson, Karin & Söderberg, Maria (1999). Små väskor 43986. Kinna: Almedahls 

 

Grenert, Bisse & Lillier, Marianne (2003) Vi bakar och lagar mat. Bokförlaget Semic 

Hedelin, Astrid (2008).  Hem- och konsumentkunskap: åk 6-9. 9. uppl. Malmö: Interskol 

 

Hedelin, Astrid & Olofsson, Margaretha (1995).  Hemkunskap: (2)3-5 . 2. uppl. Malmö: Interskol 

 

Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) (2004). Svenska som andraspråk: i forskning, 

undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2011).  Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Sandqvist, Carin & Teleman, Ulf (red.) (1989).  Språkutveckling under skoltiden. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Språkbruk, grammatik och språkförändring: en festskrift till Ulf Teleman 13.1.1994 . (1994). Lund: 

Institutionen för nordiska språk, Univ. 

 

Svenska akademiens ordlista över svenska språket. 13. uppl. (2006). Stockholm: Svenska 

akademien 

 

Sy väska (2006) Allt om handarbete nr 7   

 

Trost, Jan (2010).  Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

 
  
  

 

  

  

  



25 
 

 Bilaga 1                      Intervjuguide 

  

1. Använder du förtryckta skolböcker/kopieringsunderlag etc. eller tillverkar du eget 

material/hämtar på nätet? 

2. Förstår barnen textens innehåll? 

3. Vad tycker barnen är svårast med att arbeta med texterna? 

4.Om barnen inte förstår, vilket arbetssätt används i din klass för att bearbeta de svåra orden? 

5. Vad anser du att resultatet blir av arbete med textbearbetningen? 

6. Vilka tecken visar barnen om de inte förstår innehållet i en text? 

7. Om du använder texter med lite svårare ord, anser du att barnen klarar av att förstå  innehållet 

ändå? 

8. Är skolmaterialet för år 5 anpassat så att eleverna har tillräckligt med kunskap för att förstå 

innehållet? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  


