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Vanliga återkommande föreställningar om yrkesutbildningar 
är att de är ….

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

som ”lättare lär med händerna” 

Maud Olofsson i Blekinge läns tidning 11/5 2005

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

Aida Hadzialic i Aftonbladet 17/12, 2015
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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)
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OBS! Även utvecklingen av ett vardagsspråk kan ta tid



Studier om sfi och yrkesutbildning (gy och vux)

ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD 

VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)

Studie för VGR (vt 2016)

Studie för Skolverket 2018 (vux)

(med kollegorna Lotta Olvegård, Ann-Sofie Holm och Lotta Nilsson,

Göteborgs universitet)

• Observationer av lektioner (i klassrum och/eller verkstad)

• Intervjuer och informella samtal med lärare och övrig skolpersonal, samt 

elever

• Inspelade språkinteraktioner (MP3-spelare)

• Fotografier och korta filminspelningar

• Läromedel och arbetsmaterial

• Information om skolorna



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.
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https://eggsnickeriet.com/2015/03/05/kapa-klyva-rikta-och-hyvla/

https://eggsnickeriet.com/2015/03/05/kapa-klyva-rikta-och-hyvla/


Ämnesrelaterade ord:

→ fackord, t ex ”träfibrer”

eller
→ ämnesanknutna, dvs. mer löst knutna till ett ämne 
”klyva”, ”kapa”. 
(dessa ord kan ha olika betydelse i olika ämnen och ställer därför krav på 
djup kunskap om ord för att förstå dem i sammanhanget) 

Ämnesneutrala ord: 
→ vardagsord; 
”och”, ”jag”, ”vi”, ”rak”

→ allmäna (ofta abstrakta)

”mått”, ”tvärs över”, ”längs med”, 
(dessa ord finner man i olika texter och situationer, men är inte alltid 
frekventa i vardagsspråket. Den här gruppen ord kan vara särskilt 
utmanande för personer som lär på ett andraspråk eftersom de, till skillnad 
från de ämnesrelaterade orden, förväntas vara kända)
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Öva på handverktyg

https://imglobensnickeri.com/2014/04/29/ova-pa-handverktyg/


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.
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https://eggsnickeriet.com/2015/03/05/kapa-klyva-rikta-och-hyvla/

https://eggsnickeriet.com/2015/03/05/kapa-klyva-rikta-och-hyvla/
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Ämnesanknutna 
ord?

Abstrakta
”skriftspråksord”? 

Ämnesord/
Fackord?



Lärande exempel från BF, yrkesspår med språkstöd

→ Hälsopedagogik

→ Repetitionspass

→ Läraren har delat in eleverna i grupper om sju. 

→ Deltagarna läser en mening högt åt gången. De ska 
efter varje mening diskutera och hjälpas åt. Vissa 
ord är markerade. 

→ Det är hög elevaktivitet. Läraren går runt och svarar 
på frågor och hjälper till att ”reaktivera” 
förförståelsen genom att ställa frågor, påminna och 
berätta om det som de gått igenom. 

→ Exemplet handlar om ordet ”välfärdssjukdomar”. 

ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD 

VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)

https://gubox.box.com/s/fc33yufrcjc2bzwlrhf336zlod8g3j25


Interaktiv stöttning: Vad kan jag göra? 

• Omformulera elevsvar från vardagsspråk till skolspråk, 

• Överlämna ansvar (lämna över ordet till eleverna)

• Packa upp skolspråkliga begrepp till mer vardagligt språkbruk 

(Gibbons 2006). 

• Bekräfta och erkänna elevers svar, 

• Förtydliga, ge ledtrådar samt ”kräva” svar, 

• Svara på frågor

• Inkludera alla elever 

• Ge väntetid!
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Engagera och utveckla!



Språkanvändning i interaktion på  Byggprogrammet

De två eleverna, E1 och E2, samarbetar i arbetet med att 

skruva ihop en fönsterram/karm. Läraren (L) går runt i 

verkstaden och observerar och ställer och svarar på frågor 

från eleverna. 

Länk

Språket som används är muntligt och dialogiskt och rör 

handlingar som sker här och nu. Man går fram och tillbaka 

mellan yrkestermer och vardagsspråk. Lärarens roll där han 

står bredvid eleverna kan sägas vara att frammana språklig 

interaktion, aktiviteter, och på så sätt stötta elevernas 

utveckling av såväl språk- som yrkeskunnande.

https://gubox.box.com/s/af6yvfa1va13fxm4vmljv3fpqyhfznb8


Länkar….
Här är länkar till de två rapporter som jag skrivit med mina kollegor baserat på studier som vi gjort i 

gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Båda är webbmaterial som har länkar till annat material.

• Henning Loeb, I., Holm, A-S, Holmberg, P. & Olvegård, L. (2016). Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i 

gymnasieskolans yrkesutbildning.

• Henning Loeb, I., Nilsson, C. & Olvegård, L (2018). Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i vuxenutbildningen. 

Lärande exempel från sfi och yrkesutbildning. 

• Här är tre filmer om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, gjorda för Yrkeslärarprogrammet vid GU:

Film 1 https://play.gu.se/media/0_2h9ifxz5

Film 2 https://play.gu.se/media/0_ynqz8ica

Film 3 https://play.gu.se/media/0_054u76s2

Här är ett urval till publikationer av forskarkollegor och lärare, filmade föreläsningar, digitalt material och 

facebook-grupp… 

• En didaktisk modell för integrering av yrkes- och Sfi-undervisning inom YFI-projektet 

Rapport av Malin Dahlström och Lisa Gannå som arbetar på Nationellt Centrum för svenska som andraspråk. 

Rapporten har länkar till filmer som belyser olika undervisningssituationer och analys av dessa. 

• Podden Språk och yrke. https://poddtoppen.se/podcast/1436298942/nc-podden-sprak-och-yrke

Av Malin Dahlström och Lisa Gannå från NC.

• Slutna frågor och en språkutvecklande uppgift

Ytterligare ett underlag av Malin Dahlström och Lisa Gannå.

• Yrkesinriktad svenska Facebook-grupp

https://ips.gu.se/digitalAssets/1698/1698074_rapport_spra--kutvecklande_vgr_2016.pdf
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sprak--och-kunskapsutvecklande-arbetssatt-i-vuxenutbildningen
https://play.gu.se/media/0_2h9ifxz5
https://play.gu.se/media/0_ynqz8ica
https://play.gu.se/media/0_054u76s2
http://www.andrasprak.su.se/publikationer/nationellt-centrums-%C3%B6vriga-publikationer/yrkesutbildning-f%C3%B6r-invandrare-ett-didaktiskt-utvecklingsprojekt-1.382791
http://www.andrasprak.su.se/publikationer/nationellt-centrums-%C3%B6vriga-publikationer/yrkesutbildning-f%C3%B6r-invandrare-ett-didaktiskt-utvecklingsprojekt-1.382791
https://poddtoppen.se/podcast/1436298942/nc-podden-sprak-och-yrke
https://www.andrasprak.su.se/
https://www.youtube.com/watch?v=msOP9llTphA&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/groups/307944566694129/


Fler länkar…
Strukturerade textsamtal på BF-programmet

(Bygger på ”Reading to learn”-metoden, med Henning Setterberg från Burgårdens gymnasium. Film 

och artikel)

Här kan du läsa mer!

Strukturerade textsamtal på byggprogrammet

Film som visar arbete som grundar sig på metoden ”Questioning the author”

Tolka och skriva text

Lärmodulstexter för Skolverket av forskarna Lotta Olvegård och Pernilla Andersson-Varga

UR-film med forskaren Maikke Hajer: Från vardagssnack till skolspråk

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med digitala inslag, från läraren Kennet Gonzales 

lärblogg:

Öva på handverktyg

https://eggsnickeriet.com/2015/03/05/kapa-klyva-rikta-och-hyvla/

Sfi-matte Se exemplet på sidorna 7-9 länkens rapport

https://pedagog.goteborg.se/artikel/sprakutvecklande-metod-lyfter-eleverna/
https://pedagog.goteborg.se/gastbloggen/2018/09/24/yrkeslarare-sprakutvecklar-sin-undervisning-for-okade-kunskapsresultat/?fbclid=IwAR3lO3_rUGV7SzXW2ce4Iqd-4xUzVz3nJ_3YhCTZ6_TXmbGlxNV0-Wplekk
https://www.youtube.com/watch?v=YDWcAsF-h5M
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/2c-nyanlanda/Grundskola/001_tolka-skriva-text/del_02/2. Vardagsspråk och skolspråk.pdf
https://urskola.se/Produkter/201761-Fran-vardagssnack-till-skolsprak-Att-stotta-elevens-larande
https://imglobensnickeri.com/2014/04/29/ova-pa-handverktyg/
https://eggsnickeriet.com/2015/03/05/kapa-klyva-rikta-och-hyvla/
https://www.skolverket.se/download/18.653ebcff16519dc12ef5a9/1540281534778/Larande_exempel_sfi_yrkesutbildning_2018.pdf


Tack för mig! 
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