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Sammanfattning 
Syftet med rapport är att undersöka hur ämnet slöjd kan hjälpa elever med språksvårigheter 
samt vilken betydelse framgång i slöjd kan ha på elevens utveckling. Slöjden har en lång tra-
dition i svensk skola. Stor vikt läggs vid egenskaper som självständighet och självkänsla, sna-
rare än hantverksmässiga färdigheter. Ämnet kombinerar teoretiska och praktiska kunskaper, 
och innehåller många praktiska moment, där undervisning kan ske med hjälp av illustrationer 
och förevisning. I studien valdes att göra kvalitativa intervjuer dels med pedagoger och elever 
samt utfördes en observation under en pågående slöjdlektion. Undersökningen, som gjorts i 
två skolor i Malmö, pekar på att systemet med den tidiga introduktionen av förberedelseklass-
elever i slöjden fungerar väl. Såväl klasslärarna som slöjdlärarna upplevde att introduktionen 
gick smidigt och att eleverna snabbt anpassade sig i den nya gruppen. Eftersom grupperna 
vanligen är små, finns möjlighet till individuellt anpassad undervisning. Eleverna får möjlig-
het att utveckla förmåga att planera och genomföra sitt arbete på egen hand, vilket stärker 
deras självförtroende. Deras bristande språkkunskaper kan kompenseras genom de många 
praktiska momenten, där andra färdigheter än tal är viktiga. Kommunikationen mellan elever-
na sker såväl genom samtal som genom praktisk handledning: man ritar och visar handgripligt 
vad man menar. Härigenom blir eleverna mer jämställda med sina ordinarieklasser kamrater 
och deras självkänsla stärks successivt. 
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1 Inledning 
En slöjdlärare träffar många elever som nyligen har anlänt till Sverige och som därför place-
rats i så kallade förberedelseklasser. Dessa elever börjar ofta sin introduktion i vanliga klasser 
i enstaka ämnen, oftast praktisk- estetiska, t.ex. slöjd. De har stor vilja och stort behov av att 
lyckas, men möter samtidigt många hinder. Elever från förberedelseklasser med annat hem-
språk än svenska har sällan samma förutsättningar i ämnesundervisning som sina kamrater. 
De kan inte klasskamraternas språk och har inte samma kontaktnät. Dessutom håller de på att 
hitta sin plats i den nya omgivningen. De har svårt att hävda sig och blir lätt utsatta i skolan.  
I läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) utrycker man tydligt att:  

var och en som verkar inom skolan skall främja förståelse för andra människor. /---/  
Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling/---/ skall prägla verksamhe-
ten.  

/---/Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskus-
sion och aktiva insatser. /---/Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 
anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. (Lpo 94, s 5 ) 

I slöjd kan dessa elever, även när de har svårt att förstå skriftlig eller muntlig beskrivning, 
klara sig bra genom att ta till sig information i form av ritningar eller skisser och genom att 
observera. Läraren kan kommunicera med dem genom att visa vilka verktyg och metoder som 
ska användas samtidigt som han/hon förklarar med ord.  

Att se dessa elever lyckas med sina alster i slöjden och att kunna berömma dem inför 
klasskamrater och se dem lysa upp i leenden är en härlig känsla. De flesta kan sannolikt uppnå 
goda resultat med individuellt anpassad undervisning. Detta kan stärka deras självkänsla och 
ställning i gruppen. Positiva erfarenheter kan bli grunden och stimulansen för eleverna att 
utveckla även andra förmågor t.ex. att lära sig arbeta och lösa problem självständigt.  
Skolverket lyfter i Slöjd - samtalsguide om kunskap och bedömning fram slöjdens möjlighe-
ter: 

Slöjdarbete är också gränsöverskridande över generationer och vad gäller etnicitet, 
socialt och kulturellt kapital vilket kan vara en tillgång i ett komplext samhälle. Det 
finns skolor som efter skoltid öppnat slöjdsalarna för barn och föräldrar för att stödja 
integration, språkträning och läxläsning under informell slöjdverksamhet. (Skolverket 
2007, s 35-36) 

I slöjdundervisning finns möjlighet att praktiskt tillämpa samlade kunskaper och att integrera 
olika kulturer med europeisk tradition och arv. Vilka erfarenheter eleverna i förberedelseklas-
serna har när de kommer till slöjden är normalt inte känt. I slöjden kan eleven utveckla för-
mågan att självständigt lösa problem som uppstår under arbetets gång.  

I denna rapport undersöks hur förberedelseklasselever upplever slöjdämnet, om slöjden är 
eller kan vara ett viktigt inslag i deras skoltillvaro. Ökad kunskap om hur eleverna upplever 
slöjdlektioner kan hjälpa läraren. Studien kan förhoppningsvis bidra till att ge svar på vilken 
sorts hjälp eleverna behöver och vad läraren kan göra för att möta deras behov. Därigenom 
blir det lättare för läraren att planera och utföra arbetet riktat till eleverna. I rapporten redovi-
sas också hur några lärare arbetar med förberedelseklasselever samt deras syn på hur slöjden 
kan stärka elevernas självförtroende och allsidiga utveckling. 
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1.1 Syfte 
Syftet med denna rapport är att undersöka hur man i ämnet slöjd kan hjälpa och stödja elever 
med språksvårigheter samt vilken betydelse framgång i slöjd kan ha på elevens utveckling och 
acceptans i klassen och bland jämnåriga. 

1.2 Frågeställningar 
 Vilken betydelse har skolämnet slöjd för förberedelseklasselevers självkänsla 

och självständighet? 

 Hur kan ämnet slöjd bidra till mångsidig kunskapsutveckling hos dessa elever?  
 Hur kan man genom individuellt anpassad undervisning få dessa elever att 

genomföra sina arbeten med bra resultat? 

2 Litteraturgenomgång 
Undersökningen inleds med en genomgång av relevant litteratur rörande målsättning i slöjd-
ämnet, metoder att undervisa i praktiska estetiska ämnen, främst slöjd, utsatta barns lärande, 
invandrarbarn, individualiserad undervisning och metoder att öka barns självförtroende samt 
hur slöjden används för att underlätta introduktionen i den svenska skolan för dessa elever. 

2.1 Slöjdens utveckling som skolämne 
Den svenska slöjden är unik i världen genom att fokusera på barnets mognad, utveckling av 
personlighet och egenskaper som självständighet och självkänsla. I de flesta andra länder läg-
ger man i stället tyngden på att skapa yrkes- eller hantverksmässiga färdigheter. 

Slöjden i Sverige fick sitt genombrott sedan man tonat ner de hantverksmässiga och yrkesträ-
nande motiven. 

Man började i stället betrakta slöjdandet som ett av skolans främsta medel i arbetet med 
att fostra eleverna till självständigt tänkande och handlande individer. Slöjden skulle dess-
utom bibringa en allmän händighet samt väcka kärlek till och förståelse för handens arbe-
te.  (Borg & Lindström red. 2008, s. 31) 

När man blickar tillbaka på svensk slöjdhistoria är det naturligt att börja med pionjären Otto 
Salomon och hans samlade system för slöjdundervisning i Nääs. Otto Salomon kunde berätta 
för sina deltagare på Näässeminariet att ett av slöjdens främsta mål är barnens personlighets-
utveckling. Salomon hade med familjens ekonomiska hjälp möjlighet att verka i en privat 
institution utan stöd från statligt håll. Han kunde sprida sina idéer bland folkskolans lärare. 
Salomos slöjdundervisning benämndes Näässystemet. 
Många länder började runt 1880-talet bygga sina skolsystem, och de svenska ansträngningar-
na att införa pedagogisk slöjd i skolan väckte intresse i värden. Många deltagare från skilda 
länder deltog i de kurser som anordnades på Nääs. Där fick de tillverka olika slöjdföremål 
under några veckor. Thorbjörnsson anser att” viktigare var dock att varje dag lyssna till Salo-
mons föreläsningar kring pedagogikens historia och slöjdens metodik” (Borg & Lindström, 
red. 2008, s.40). Motståndare till Näässkolan angrep systemet bland annat på grund av att det 
var så detaljerat och att barnen inte kunde finna tillfredsställelse. Salomon själv försökte ef-
terhand lägga större vikt vid barnets behov och intresse. Dessa tankar var reformatoriska för 
sin tid, i motsatsen till konservativa krafter i samhället. För att citera Thorbjörnsson: ” De 
konservativa såg i massornas upplysning en fara för samhällsordningen…” (Borg & Lind-
ström, red. 2008, s. 41). 

Spridningen utomlands blev inte långlivad på grund av skilda omständigheter i deltagarnas 
hemländer. Entusiasterna från Nääs hade inte tillräckligt inflytande i sina hemländer. Försö-
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ken att förverkliga idéer strandade ofta på olika problem. Hemma i Sverige slog idéerna bätt-
re. Slöjdundervisning infördes i folkskolan redan 1887. (Borg, 2008, s. 53) Slöjden kunde 
vara motvikt till den teoretiska undervisningen som var dominerande i folkskolan på den ti-
den. Dessa tankar började gälla mycket tidigt och utvecklades ständigt. Många konservativa 
präster och bönder som var aktiva i lokal- och rikspolitik i Sverige såg dock misstänksamt på 
att hundratals folkskollärare fortbildades varje sommar på Nääs.  
Allt detta hände tack vore pionjärer som Otto Salomon, Hulda Lundin och Carl Malmsten. 
Efter andra världskriget slut tillsattes olika skolutredningar vilkas arbeten lade grunden för 
den moderna slöjdundervisningen. Ännu i slutet 1980-talet speglade undervisningen den gam-
la uppdelningen i textil- respektive trä- och metallslöjdslärarutbildning. Den gamla maktord-
ningen manligt / kvinnligt visar sig väldigt stark. Trots att i läroplanen för grundskolan 1969 
eftersträvas att både flickor och pojkar har textil- och trä- och metallslöjd i årskurs 3-6 i sko-
lan väljer eleverna i senare årskurser ännu traditionellt. Man bör ställa sig frågan hur man kan 
åstadkomma attitydförändringar i dagens skola.(Borg, 2008, s. 63) 
Slöjdämnets utvecklingen är en process som fortfarande pågår. Slöjden ska inte fokusera en-
bart på hantverket, den ska vara ett ämne i skolan som alla andra, men med unika möjligheter 
där ”learning by doing” kan förenas med annan pedagogik. Slöjdläraren kan med sin unika 
miljö och sina redskap också bidra till ungdomars allmänbildning och mångsidiga utveckling. 

2.2 Kursplanens målsättning 
Som nämnts ovan har det skett en successiv förändring av slöjden. I Skolverkets nationella 
utvärdering av grundskolan 2003 (NU-03) skriver man:  

Under 1994 övergav den svenska grundskolan den tidigare regelstyrningen och över-
gick till målstyrning./---/ För slöjdämnet innebar den nya kursplanen att arbetsproces-
sen uppvärderades, medan de hantverksmässiga delarna blev mindre framträdande. 
(Skolverket, 2005, s.15) 

I kursplan 2000 för slöjd görs inte längre någon uppdelning i två slöjdarter. I stället talar 
man om slöjdens olika material. Elevens val av de olika materialen är en del av slöjdpro-
cessen. I kursplanen framhålls kreativitetsutveckling, resurshushållning och andra fakto-
rer som skall beaktas. Slöjdens möjligheter till kunskapsöverföring mellan olika områden 
lyfts fram. Elevens lärande ses i ett helhetsperspektiv där slöjden samverkar med andra 
ämnen. (Hasselskog & Johansson 2008, s. 16) 
En väsentlig del av slöjden bör vara uppfattningen om ämnets betydelse och syftet med un-
dervisning i ämnet. De mål som ska uppnås ska vara definierade. Eleven ska kontinuerligt få 
besked om hur läraren uppfattar elevens prestationer. Detta gäller även i de fall då betyg inte 
sätts (Borg 2008, s. 199). Dialogen kan uppfylla ett naturligt bekräftelsebehov hos eleven. 
Finns inte dialogen mellan läraren och eleven kan det uppstå missförstånd. I värsta fall kan 
det av eleven uppfattas som orättvis behandling. 

Slöjdämnets kunskapskvalitet och betydelse är inte tillräckligt känd för föräldrar och andra 
lärare och bör därför lyftas fram. (Hasselskog & Johansson 2008, s. 25) Slöjdlärare bör ta 
chansen att lyfta fram ämnets potential och diskutera med kolleger och skolledning om vilka 
möjligheter som finns. 

2003 initierade Skolverket en omfattande nationell utvärdering, NU-03, för att få en helhets-
bild av måluppfyllelsen i grundskolan i ett övergripande perspektiv och för att peka på behov 
av insatser ämnesvis (Hasselskog & Johansson, s. 16). NU-03 för slöjd utformade ett antal 
mål att sträva mot. Elevernas personliga kvaliteter och egenskaper som självkänsla, lust och 
kreativitet skall synliggöras och lyftas fram lyftas fram för eleverna. Ett stärkt elevinflytande 
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ökar elevernas ansvar för arbetet i hela arbetsprocessen och tvingar dem att ta egna initiativ. 
Eleverna lär sig att välja metod, verktyg och material. Denna kunskap skapar en handlingsbe-
redskap som eleven kan överföra till andra vardagssituationer och utveckla till allmängiltig 
handlingsberedskap. Den ger också eleverna en insikt i olika produktionsprocesser . Slöjden 
ger utmärkta möjligheter att diskutera kvalité, funktion, arbetsmiljö, ergonomi och ekologi 
och kopplingar till ekonomi.  
Undervisning i slöjd ger goda förutsättningar att diskutera och förstå ett agerande utifrån mil-
jö- och resurshushållningsaspekter, men även andra perspektiv t.ex. genusfrågan kan aktuali-
seras. Elevernas val styrs i stor utsträckning av tradition och en uppfattning om vad som är 
manligt och kvinnligt, där det som betraktas som manligt ofta har högre status.  
En viktigt målsättning är att sätta slöjdprocessen i centrum . Elevernas skapande och själv-
ständighet ska främja nyfikenhet och lust att lära. Eleverna lär sig lyssna, diskutera, argumen-
tera för sina val. Detta arbetssätt, som främjar kommunikation mellan alla inblandade, skall 
lyftas fram och synliggöras. (Hasselskog & Johansson, s. 16-22)  
Ett utförligare referat återfinns i bilaga 6. 

I dagens samhälle ska slöjden lära elever att självständigt lösa problem, stärka deras tilltro till 
den egna förmågan och bygga grunden till deras möjlighet att i framtiden klara olika upptänk-
liga situationer i vardagslivet. 
I skolverkets kursplan och betygskriterier för slöjd skriver man: 

Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening och utvecklar kreativitet, 
nyfikenhet, ansvarstagande, självständighet och förmåga att lösa problem. Detta 
kommer till uttryck i slöjdprocessen, som startar i en idé och resulterar i en färdig 
produkt. Slöjdarbete i textil, trä och metall syftar till att stärka elevens tilltro till den 
egna förmågan och utveckla kunskaper som ger en beredskap för att klara uppgifter i 
det dagliga livet. (Skolverket 2000, s. 3) 

 
I kursplanen för slöjd skriver man om mål att uppnå i det nionde skolåret: 

Eleven skall kunna  

– i ord och bild presentera idéer samt planera slöjdarbetet, 
– välja material, färg och form och ta hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och funktionella 

aspekter, 
– arbeta efter olika instruktioner, välja lämpliga arbetsmetoder samt hantera redskap och verk-

tyg på ett funktionellt sätt vid genomförandet av arbetet, 
– ta initiativ och eget ansvar i slöjdprocessen, 
– beskriva slöjdprocessen och motivera de val som har gjorts under arbetets gång från idé till 

färdig produkt samt kunna värdera arbetsinsatsen och hur den påverkat slöjdarbetets resultat. 
(Skolverket 2000, s. 5) 

Dessa mål beskriver miniminivån på de kunskaper elever ska uppnå för betyget godkänd, men 
de sätter inte gränser för vad elever kan lära sig i skolan.  

2.3 Slöjdämnet 
Undervisning i slöjdämnet i Sverige skiljer sig på avgörande punkter från hur det ser ut i 
andra länder ”Att ha verktyg och maskiner i skolan, och lärare kunniga i hantverk, är ovanligt 
i många delar av världen” (Säljö 2008, s. 11). Genom sin kombination av intellektuella och 
manuella färdigheter passar ämnet utmärkt som introduktion till den svenska skolans arbets-
sätt. I avsnittet redovisas hur ämnet kommit att få denna ställning samt hur den unika kombi-
nationen av färdighetskrav kan utnyttjas. 
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I NU-03 :”Elevernas arbete från egen idé till färdig produkt genom hela produktionskedjan är 
kännetecknande för slöjdämnet.” (Skolverket, 2005, s. 87) Produktionskedjan av färdig upp-
gift i slöjden ska omfatta idé och planering, genomförande och värdering. Den unika ställning 
som slöjden har i svensk skola speglas tydligt i denna utvärdering. Undersökningen som 
genomfördes är troligen en av de största hittills som gjorts i svensk skolans historia. Bearbet-
ning av fakta som samlats in i undersökning var omfattande. Som lärare i svensk skola bör 
man inte missa informationen i utvärderingen. Analys av insamlade data samt rapportering av 
ämnesstudier som gjorts i samband med utvärderingen har lagts ut som särskilda uppdrag på 
forskargrupper vid universitet och högskolor runt om i landet. (Skolverket 2005, s. 4)  

Utgångspunkten i utvärderingen av slöjden var kursplanens strävansmål. Uppdraget för slöjd 
var att utforma utvärderingen på ett sätt som möjliggjorde jämförelser med NU-92. I ämnes-
rapporten skriver man:” Eleverna gav entydigt uttryck för att de lärt sig arbeta självständigt, 
lärt sig lösa uppkommande problem, använda sina initiativ- och skapande förmågor. Eleverna 
utrycker att de fått känna glädje över något de gjort.” I rapporten konstateras att slöjden intar 
en särställning i grundskolan när det gäller elevinflytande; 59 % av eleverna uppfattar ämnet 
som ett de kan påverka mycket. I NU-92 framkom att elever upplevde att i ämnet slöjd har de 
störst inflytande och det gäller i ännu större utsträckning i NU-03 (Skolverket 2005, s. 48). 
När det gäller elevernas intresse för slöjd ligger det bland de främsta i skolan (Skolverket 
2005, s. 34).  

I ämnesrapporten pekar man på slöjdens unika möjligheter genom ämnets arbetssätt med pro-
cessen i centrum. Arbeten utförda i slöjden upplevs som verkliga och meningsfyllda till skill-
nad från att hitta rätt svar på konstruerade uppgifter. Handlingsberedskapen som utvecklas där 
utrustar eleverna med många kunskaper som de kommer att nyttja i livet, även när eleverna 
inte inser det. (Skolverket 2005, s 87)  
I båda utvärderingarna NU-92 och NU-03 framkommer att det finns stor interaktion elever 
emellan samt mellan lärare och elever under slöjdlektionerna. Verksamheten präglas av kom-
munikation mellan elever trots att de arbetar med sina egna alster. 

2.3.1 Individuellt anpassad undervisning 
Lärarna anser att deras undervisning överensstämmer med samtliga strävansmål i kursplanen, 
medan bilden man får från eleverna om kunskaper de skaffar sig i slöjden ar mer spridd. Lära-
re uppger samstämmigt att de inriktar sig på personliga kvalitéer och egenskaper (Skolverket 
2005, s 72) samtidigt som mer än hälften av eleverna talar om självkänslan de byggt upp och 
arbetsglädje de upplevt i slöjden. Däremot ligger lärare och elever närmare varandra beträf-
fande elevinflytande och eget ansvar. Båda grupperna är överens om att eleverna verkligen 
utvecklas i att ta eget ansvar under slöjdlektionerna. (Skolverket 2005, s. 78) 

Utvärderingen identifierat tre vanligen förekommande arbetsformer: 
– Elev - elev – eleven står för idé och arbetsområde. Eleven bestämmer också vad 

han/hon skall göra. Denna arbetsform visade bästa resultaten när det gäller kun-
skaps- och attitydfrågor. 

– Lärare - lärare- läraren står för idé och arbetsområde. Läraren bestämmer också vad 
eleven skall göra. Denna arbetsform visade sämsta resultaten. 

– Lärare - elev- läraren står för idé och arbetsområde men eleven bestämmer vad 
han/hon skall göra, en mellan variant. 

Båda utvärderingarna visade att mellanvarianten tillsammans med lärare – lärare - arbets-
formen hade förödande effekter såväl på utveckling som på kunskapsinhämtande. (Skolverket 
2005, s. 49) 
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Utvärderingen konstaterar att eleverna i förväg får veta vad kursplaner föreskriver att de skall 
lära sig och vad som krävs för de olika betygsstegen. Samtidigt anmärks att lärare och elever 
sällan samtalar om hur det går för eleven i slöjden. Av rapporten framgår också att det brister 
i lärarnas tolkning av de nationella målen och i kommunikation av dessa till eleverna, samti-
dig som slöjdundervisning sker i överensstämmelse med läroplanens övergripande mål. För-
mågan att stärka självförtroende, trivsel och välbefinnande som element vilka bidrar till ele-
vens lärande och utveckling har uppmärksammats. Däremot uttalar sig varken eleverna eller 
lärarna om handlingsberedskap och andra kunskaper för det dagliga livet. (Skolverket 2005, s. 
78 - 84) 

Utvärderingen visat att en stor del av den potential och de kunskapskvaliteter som är möjliga i 
slöjden utnyttjas, samtidigt som andra är outtalade och outnyttjade. (Skolverket 2005, s. 10) 
Man konstaterar att lärare och elever behöver sätta ord på det man lär sig i slöjden och att det 
krävs mer samtal i slöjdsalarna om detta (Skolverket 2005, s. 84). Rapporten kommer fram till 
att slöjden kan bli en uppmärksammad resurs i skolans gemensamma arbete först när slöjdens 
kunskapskvaliteter blir kända i skolan och hos allmänheten. (Skolverket 2005, s. 86) 

I Lpo 94 i avsnitt En likvärdig utbildning skriver man att likvärdig utbildning inte betyder att 
den ska utformas på samma sätt överallt.” Undervisningen skall anpassas till varje elevs förut-
sättningar och behov./---/ Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som av olika an-
ledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.” 

Prashnig (1999 s 93-95) citerar i sin bok Kraften i mångfalden ”Det finns inga inlärningssvå-
righeter bara undervisningssvårigheter”. Detta provokativa påstående, som hon hörde för näs-
tan tre decennier sen, är aktuellt än i dag. Påståendet både provocerade och förolämpade hen-
ne. Ju längre hon tänkte på detta påstående, som i början provocerat henne, desto sannare blev 
det. Det tvingade henne att ifrågasätta allmänna uppfattningar om utbildning och inlärning. 
Hon blev övertygad att det fungerar bra att instruera individuellt och att det inte finns någon 
som är oduglig på att lära sig saker och ting. 
Begreppet lärstilar myntades relativt nyligen, kanske beroende på att mycket vi vet om den 
mänskliga hjärnan kom fram först för 20-30 år sedan och senare än så. Denna forskning har i 
det tysta revolutionerat undervisningen. Nyaste hjärnforskningen visar att den mest omfattan-
de inlärningen sker när det inte finns hot och när utbildning sker med mångsidiga undervis-
ningsmetoder och strategier. Prashnig (1999, s. 23) menar att duktiga lärare kan hjälpa eleven 
att hitta sin egen individuella stil för lärande och kan därmed öppna vägen till självförtroende, 
produktivitet och ökad motivation. 

Faktorer som är relevanta för undervisning och inlärning är 
– inlärning berör hela kroppen 
– vi utnyttjar många funktioner samtidigt 
– att använda våra erfarenheter är medfött behov 
– vi lär oss av våra erfarenheter och från det vi hör 
– när vi tänker kopplas känslorna på och de påverkar också minnet 
– vi tar till oss såväl långsökt som direkt information 
– vi lär oss bättre om vi får en utmaning men den får inte vara hotfull 
– alla sinnen och grundläggande känslor kan integreras på olika sätt - vi är alla unika. 

”Dessa insikter håller på att bli allmän egendom.” Kommer inlärningen i skolan någonsin att 
bli som den skulle kunna vara om man bygger upp den på lärstilar? (Prashnig, 1999, s. 47-49) 

Hemligheten med framgångsrik undervisning är 
– att anpassa undervisningsstilen till elevernas olika lärstilar 
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– stor flexibilitet baserad på kunskap 
– lärare som är beredd att pröva nya metoder.  

För att vi ska lyckas att leda våra ungdomar i nya tider och skapa ”… elever som lär för hela 
livet.” bör vi acceptera skillnader i våra klassrum och att det finns kulturella, sociala och et-
niska olikheter bland elever. (Prashnig, 1999) 

2.3.2 Slöjden som en del av förberedelseundervisningen 
Slöjden kan hjälpa sent anlända elever att introduceras i svensk skola. Den kan vara ett ställe 
där dessa barn kan tillvarata och bygga vidare på tidigare kunskaper och färdigheter. De får 
möjlighet att anpassa sig, lära sig nya färdigheter och skaffa sig ny identitet. I slöjden kan de 
interagera med nya vänner som kan se deras skicklighet och uthållighet. Trots språksvårighe-
ter kan de delta i slöjdarbetet med bra resultat. 
Elever lär sig slöjda i första hand genom att iaktta, genom att försöka göra som de blir förevi-
sade och genom egna erfarenheter. Detta skiljer sig från hur inlärning sker i många andra 
skolämnen där eleverna lär sig genom att läsa texter eller lyssna på lärarens föreläsning. I 
slöjdundervisning används det talande språket snarast som komplement till gester och kropps-
språk. Eleverna lär sig framför allt av vad de ser och känner i kroppen. Detta kan också vara 
orsaken till att elever kan en hel del om slöjd men kan ha svårt berätta om vad de egentligen 
kan. (Borg, 2008, s. 201)    

Sent anlända elever kan känna av skolans positiva anda som påverkar självärdering och attity-
der i positiv riktning. Elmeroth (1997, s. 243) pekar på lärarnas betydelse för dessa barn. De 
lärare som kan anpassa arbetssättet till eleverna och som förstår dem kan få dem att känna den 
positiva skolandan.  

Mathias Blob (2004, s. 25) framhåller i Skolintroduktion för nyanlända flykting- och invand-
rarbarn att tiden i förberedelseklasser (se nedan avsnitt 2.5) bör ägnas mest åt att undervisa 
svenska som andraspråk men kan senare kombineras med ämnesförberedande studier som 
t.ex. slöjd och idrott med ordinarie ämneslärare som en del i övergången till ordinarie klass. 

Slöjdsalen är en plats där elever har möjlighet att prata med varandra och visa ”så ska du 
göra.” Samarbete sker på ett naturligt sätt och nya kontakter knyts. Att så är fallet konstateras 
i Skolverkets ämnesrapport  

Forskningsresultat har däremot visat att slöjdarbete inte är något ensamarbete, tvärt-
om; slöjd är ett utpräglat kommunikativt ämne!/---/ Eleverna lär sig tänka och arbeta 
med redskap och material. Eleverna växlar mellan att vara den som ”hjälper till” och 
de som ”får hjälp” under arbetet. (Skolverket 2007, s. 19). 

2.4 Invandring - integration 
Elisabeth Elmeroth (1997) påpekar att utländska studier visar att elever med invandrarbak-
grund ofta har lägre självuppfattning och att detta spelar stor roll för elevernas resultat. Efter-
som studierna inte är gjorda under svenska förhållanden kan de inte utan vidare implemente-
ras här. I svenska undersökningar kan man ändå hitta paralleller till resultaten från andra län-
der. 

Undervisningen i svenska skola ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov 
för att få till stånd likvärdig utbildning. Det innebär att elever med annat hemspråk än 
svenska också ska få möjlighet att utveckla sin identitet och självkänsla trots andra 
premisser.  

Lärarnas uppgift är inte att tvinga in eleverna i den svenska kulturen. Lärarna har 
emellertid en stor uppgift, då de för många elever och föräldrar är en viktig 
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länk till det svenska. Kunniga lärare med positiva attityder kan bli lotsar i anpass-
ningsprocessen. (Elmeroth, 1997, s. 242) 

Invandringen har ändrat karaktär från 1960-talet, från arbetskrafts- till flyktinginvandring. De 
invandrare som idag anländer till Sverige kommer främst från Somalia, Irak och Afghanistan 
(Migrationsverket, 2010). Detta är länder där kulturen väsentligt skiljer sig från den svenska, 
vilket gör att anpassningen för eleverna innebär många svårigheter utöver de rent språkliga. 

Dessa elever representerar en heterogen grupp. Studieresultat varierar mycket bland annat 
beroende på hur länge de vistats i landet, hur länge har de gått i svensk skola och från vilka 
delar av världen de kommer. Störst svårigheter har elever som ryms i statistiska kategorin 
”Övriga världen” vilken omfattar länder som Somalia, Irak, Afghanistan m.fl. (Myndigheten 
för skolutveckling 2005, s. 14). Behoven hos dessa elever skiljer sig mycket. I samma skola 
kan finnas elever vilkas föräldrar har kommit hit för att studera, forska eller arbeta och elever 
till föräldrar som kommit som anhöriga eller flyktingar. Elevernas skolbakgrund varierar ock-
så från elever med kunskaper som motsvarar den svenska skolans, till elever som aldrig fått 
möjlighet att gå i skolan i sina hemländer och som därför varken kan läsa eller skriva på sitt 
modersmål. (Skolverket 2007, s. 30-31) 

Senaste åren har tendenserna fortsatt. Sverige har fått ta emot stora flyktingströmmar som 
sökt sig till Europa. Under 2009 invandrade 45 715 utländska medborgare. 6 577 barn sökte 
asyl 2009. Den största gruppen är anhöriginvandrare, där en stor andel är barn. (Migrations-
verket, 2010). Det är alltså ett relativt stort antal barn som varje år skall slussas in i den svens-
ka skolan. 
Detta ställer stora krav på utbildningskvaliteten som kommuner erbjuder i skolor där man 
bedriver undervisning för dessa barn och ungdomar. Svenska undersökningar som berör dessa 
elever indikerar att verksamhetens kvalitet har stor inverkan på elevernas resultat i grundsko-
lan. Kvalité handlar inte bara om organisation utan också om kompetens hos alla inblandade 
pedagoger. För att introduktionen av dessa elever i svensk skola och svenskt samhälle skall 
lyckas krävs flexibilitet och engagemang hos lärare och skolledning. (Myndigheten för 
skolutveckling 2005, s. 25-35) 

2.5 Förberedelseklasser 
Skolverket har angett nya mål och riktlinjer för nyanlända, sent anlända elever1. Eftersom sent 
anlända elever inte behärskar det svenska språket kan de inte direkt tillgodogöra sig skolans 
undervisning. Många av dessa elever och deras familjer hade varit med om något slags upp-
brott och har svåra upplevelser bakom sig. Eleverna och deras vårdnadshavare möter i Sverige 
en skola med obekant arbetssätt, ny kunskapssyn och lärare och elever i annorlunda roller än 
de har erfarenheter av. De kan ha svårigheter att förstå hur hela systemet fungerar. Många sent 
anlända elever och deras anhöriga saknar nätverk och goda kontakter i samhället. De har stort 
behov av särskilda stödåtgärder, främst språkundervisning, som gör att de så snabbt som möj-
ligt kan lära sig svenska och därefter kan fortsätta sitt lärande i olika ämnen. (Skolverket, 
2007) 

Det förekommer stor variation i organisering och utförande av skolintroduktionen i olika 
kommuner men även inom samma kommun. Största problemet kan vara att till och med stor-
stadsområden som Göteborg och Stockholm saknar kommunövergripande policy eller plan 
för hur arbetet i förberedelseklasser ska organiseras och utföras. Även om det finns en kom-
munalt antagen riktlinje för verksamheten är den vag och oprecis. Mathias Blob (2004, s 33- 
34)  

                                                
1 som sent anlända betecknas elever som påbörjar något av grundskolans fyra sista år eller gymnasieskolan 



 

 11 

De särskilda stödåtgärderna ges ofta i grundskolan i form av små undervisningsgrupper i så-
kallade förberedelseklasser. Ofta erbjuds en nyanländ elev det som skolan eller kommunens 
organisation redan har uppbyggt. I kommuner med förberedelseklasser används dessa klasser 
ibland rutinmässigt till alla nyanlända elever som inte behärskar svenska. Elevens individuella 
behov, önskemål och förutsättningar, beaktas endast såtillvida att verksamheten i förberedel-
seklassen i viss mån anpassas vad gäller studietakt och tidsperiod som eleven vistas i förbere-
delseklassen. I dessa skolor provar och utvärderar man inte andra lösningar för eleverna. 
(Skolverket, 2007) 
Utgångspunkten i skollagen är att alla elever ska ha gemensam skolgång. För att detta ska 
vara möjligt ges skolintroduktion och inslussning till ordinarie klassundervisning i förberedel-
seklasser. Förberedelseklasser ska förse eleven med grundläggande kunskaper i svenska och 
förbereda barnet för studier i svensk skola med dess arbetsmetoder. En viktig del i detta är att 
skolans personal samarbetar kring förberedelseklasserna för att eleverna inte ska isoleras från 
övriga skolan. 
De sent anlända eleverna behöver vara tillsammans med de svenska klasserna för att snabbare 
lära sig svenska. Ofta förekommer detta först på gymnastiken, i musiken och i slöjden. (Skol-
verket, 2007) 

I Riktlinjer för förberedelsegrupp Grundskola (Malmö Stad, 2009) framhålls att eleven inte 
rutinmässigt ska placeras i en förberedelsegrupp. Individuell bedömning görs av vad som är 
bra för eleven utifrån individuella förkunskaper och behov. Malmö stad har en samordnare för 
mottagning och skolregistrering. Samordnaren kontaktar den skola som bedöms som lämpli-
gast. Skolan ska ha utarbetade rutiner för mottagandet av nyanlända elever. Dessa lokala ruti-
ner och regler ska stå i överensstämmelse med de kommunala och de nationella övergripande 
riktlinjerna. Man skriver också att pedagogerna i förberedelsegruppen ska göra ”en kartlägg-
ning av elevens läs- och skrivförmåga samt elevens kunskaper i olika ämnen beträffande be-
grepp, förståelse och förmåga till problemlösning”. 
Varje elevs individuella planering utöver ovan nämnda kartläggning ska innehålla  

– en plan för integrering i elevens ordinarie klass i vissa ämnen 
– en preliminär plan för hur lång tid eleven ska gå i förberedelsegruppen 

– en plan för hur skolhälsovården involveras i samarbetet med eleven 
I planen för integrering ska finnas en plan som utifrån elevens individuella förutsättningar 
också omfattar ämnesintegrering. Integreringen inleds ofta med den praktiska delen av under-
visningen t.ex. idrott och hälsa, slöjd, hem- och konsumentkunskap, bild och musik. Integre-
ringen kan också gälla exempelvis engelska för de eleverna som redan kan eller tidigare läst 
detta språk. (Malmö Stad 2009, s. 9) 

2.6 Kunskapsutveckling och självkänsla 
Skolverket skriver i NU-03 att kunskaper som utvecklar arbetet i slöjden omfattar såväl äm-
neskunskaper som en handlingsberedskap. Det handlar om många kvalitéer, inte bara ämnes-
specifika. Till skillnad från tidigare kursplaner för slöjdämnet där slöjdrelaterade förmågor 
hade stor betydelse betonas i kursplan 2000 elevernas personlighetsutveckling och andra 
kompetensområde som inte är specifika för slöjdämnet, till exempel självkänsla. 

Enligt Apter (1997) har alla barn medfött behov av att ha höga tankar om sig själva. De behö-
ver självakning. För att hjälpa till att upprätthålla självförtroendet hos barn och motivera dem 
och fylla dem med hopp om framtiden måste man förstå att självaktning är en ”nyckel till en 
ljus framtid.” Självaktning väger tyngre än intelligens eller medfödda anlag. Barn som är 
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övertygade om sitt värde och sin duglighet har större förväntningar på framtida möjligheter, är 
uthålligare och duktigare än barn som är lika begåvade men har mindre självförtroende. Bar-
nens känslomässiga intelligens är en oumbärlig del av deras självakning och hjälper att uthär-
da motgångar utan ge upp. I denna speciella form av intelligens ingår också att de blir med-
vetna om att de påverkar andra med sina handlingar. Detta kan ge upphov till omsorg om 
andra och ansvar för egna handlingar. Apter (1997, s. 13) 
Apter är möjligen väl kategorisk, men sambandet mellan självaktning och prestation har be-
lysts i flera sammanhang. Skolan bör därför hjälpa eleverna att skapa ett självförtroende som 
hjälper dem att bygga sin framtid i skolan och i och samhället. 

I Skolverkets (2007, s. 39) rapport beskrivs de olika kunskaper som eleven bär med sig. Om 
dessa kunskaper ska utvecklas i ett allsidigt lärande ska det ske så tidigt som möjligt. Kunska-
per som har utvecklats på elevernas modersmål eller ”skolspråk” ska dokumenteras för att 
hjälpa ämneslärarna att möta elevens individuella behov på rätt nivå. Kunskaper i läsning och 
skrivning samt teoretiska kunskaper är generaliserbara. De olika ämneskunskaper som eleven 
har med sig ska synliggöras för att vara en tillgång i fortsatta studier. Det är också viktigt att 
veta hur eleven lärt sig, eftersom den skola eleven gått i tidigare kanske inte har lagt vikten 
vid kunskapstillämpning i samma utsträckning man gör i Sverige. Vissa skolsystem lägger 
ibland stor vikt på teoretiska kunskaper och faktakunskaper. Det är stor skillnad på om eleven 
måste lära sig nya fakta, t.ex. hur en hyvel ser ut och används, eller endast lära sig det svenska 
namnet för detta verktyg. Skolverket (2007 , s. 40) 
 
Som nämnts i avsnittet om integration konstaterar skolverket att elever med invandrarbak-
grund är en heterogen grupp med varierande skolbakgrund. Man kan anta att svenska språket 
och svenska kulturen inte är den enda de präglats av. Många elever har goda resultat samtidigt 
som andra uppvisar stora svårigheter. Tidigare forskning visar att låg värdering hos vissa ele-
ver troligen beror mera på språk och sociokulturella faktorer än på minoritets- eller majori-
tetsställning i skolan. Förhållandena i undervisningen är viktiga för alla elever oavsett bak-
grund. Faktorer som i undervisningen och hjälper barnen att uppnå bra skolresultat är skolor 
med struktur och flexibilitet. Skolor med stor andel invandrarbarn har ofta stor läraromsätt-
ning, fler elevkonflikter, sämre resultat i naturorienterande ämnen och hög andel elever med 
ofullständiga betyg, även om variationen är stor mellan olika skolor. Elmeroth (1997) pekar 
på genomgående tendenser som visar att skolans anda påverkar självärdering och attityder hos 
elever i positiv riktning.  
 
Det kräver stor kunskap och inlevelse hos lärare för att kunna förstå elever och deras särskilda 
behov. Många lärare som arbetar i invandrartäta områden skapar sig den kompetens som be-
hövs genom dagliga erfarenheter. Lärarna behöver bl.a. förståelse för och kunskap om skill-
nader mellan kulturer. Elmeroth (1997)Elevernas svårigheter förklaras ofta med kulturskillna-
der. Men eleverna befinner sig i en anpassningsprocess som inte bara handlar om olika kultu-
rer. Själva processen innebär stora påfrestningar. Utformningen av ungdomars identitet i ton-
åren påverkas också av acklimatiseringsprocessen. Genom anpassning till den nya kulturen 
möjliggörs deras integrering i det nya samhället. (Elmeroth 1997, s. 242) 
 
Att inpassas in i en ny kultur tar tid. Kunniga lärare är en viktig länk till den svenska samhäl-
let. De attityder som dessa ungdomar möter från omgivningen påverkar deras identitetsut-
veckling och självuppfattning. Alla kulturmöten utgör betydelsefulla faktorer för dessa ung-
domars harmoniska utveckling, som i sin tur är en förutsättning för goda skolresultat. Duktiga 
lärare och andra vuxna som visar respekt för deras ursprung och föräldrarnas kultur kan hjälpa 
dessa elever att se sin kultur som tillgång i den nya identiteten. Elmeroth (1997) 
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2.7 Språkutveckling och social anpassning  
Enligt Gibbons (2002, s 162-164) anser man sedan länge att språkdidaktiken och språkunder-
visning blir mer effektiv när elever möter ett meningsfullt språk i ett naturligt sammanhang. 
Flera är argumenten talar för detta: 
 

– Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt stämmer med tanken att språk lärs in 
bäst när det använts i naturliga sammanhang. Med integrerat arbetssätt i ordinarie 
klass har man en funktionell syn på språk och undervisningsfokus på språket som in-
lärningsverktyg, utan att skilja på språk och innehåll 

– Att lära sig kunskapsrelaterat språk parallellt med undervisning i språket kan vara ett 
sätt för andraspråkselever att komma i kapp infödda elever 

– Att lära sig språket i icke-integrerat arbetssätt är ofta otillräckligt för att elever ska 
lyckas eftersom den bästa miljön är ordinarie klassrum där språket behövs för en an-
nan inlärning 

– I integrerat arbetssätt gynnas både andraspråksinlärning och tillägnande av kun-
skapsstoffet 

– Det är också viktigt att andraspråkselever tillför ordinarie elever något som annars 
skulle utarma de ordinarie elevernas syn på den mångkulturella verkligheten de be-
finner sig mitt i. I dagens värld behöver alla ungdomar allt större kunskap för att hit-
ta vägen i olikheterna. 
 

Elmeroth (1997) skriver i sin utförliga redovisning av tidigare studier att dessa visar att an-
passning till en ny kultur kan delas i olika faser men alla invandrare genomgår inte alla. Ge-
nom de olika faserna måste minoritetsgruppens individer lära sig bland annat språket för att 
lättare sätta sig i t.ex. institutioners och myndigheters funktioner. Elmeroth menar att 
 
– Den första ackulturationsfasen utrycker sig ofta i segregation, en tendens att hålla sig till 

medlemmar av den egna gruppen. Gruppen som i det nya landet utgör minoritetskultur 
bland den dominerande majoritetskulturen med dess organisationer, regler, värderingar. 
I denna fas kan individen dra nytta av de fördelar som majoritetssamhället erbjuder. 
Denna fas utgör inget hot mot individens etniska identitet. 

– I integrationsfasen börjar många mönster som gäller för familjeliv, rekreation, religion, 
uppfostran o.s.v. bytas mot det nya landets mönster. Vissa författare anser att i denna fas 
sker tillägg från majoritetskulturens värderingar till de egna normerna och uppfattning-
arna. Detta i sin tur kan leda till att bilda en tredje kultur med element från den gamla 
och den nya kulturen. 

– I den sista assimilationsfasen ingår ett identitetsbyte där individen ersätter den tidigare 
inlärda kulturen med den nya. Visa forskare menar att assimilering av individer i första 
generationen av etnisk minoritet utgör undantag. 

Alla dessa faser behöver inte alltid gå smärtfritt. Gemensamt för alla individer är att deras 
gamla kultur inte är relevant i alla sammanhang. Anpassningen varierar kraftig från individ 
till individ. Elmeroth (1997) påpekar att det föreligger en rad avgörande faktorer som påver-
kar anpassning. 
– Många forskare menar att anpassning sker annorlunda i ett öppet flerkulturellt samhälle 

där trycket att förkasta de gamla värderingarna är mindre, där mångfald och tolerans 
uppmuntras. 

– Omständigheter kring invandringen spelar en avgörande roll. Invandring som är frivillig 
och planerad innebär mindre stress för individer. 
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– Till individfaktorer som minskar anpassningsstressen är hälsa, energi, positiva attityder, 
skicklighet i problemlösning, social kompetens, socialt stöd och materiella resurser. 

 
Elmeroth (1997) menar vidare att identiteten fortfarande formas i tonåren. Sent anlända elever 
befinner sig i annorlunda situation än vuxna. I övergångsperioden mellan att vara ett barn och 
att vara vuxen vill sent anlända elever bli av sitt stigma att inte tillhöra den dominerande grup-
pen. De måste ofta förkasta sin barndomsidentitet liksom familjens krav på samhörighet om 
de skall kunna utveckla svensk identitet. Denna kraftmätning är inte lätt, de behöver trygghet 
genom bekräftelse och acceptans. Många ungdomar med invandrarbakgrund befinner sig i en 
situation där de måste lära sig att leva i den dubbla kulturtillhörigheten. I denna situation är 
det viktigt för dem att bli accepterade i den dominerande gruppen, elever i de svenska skolor-
na. Eleverna får ofta kämpa på två fronter: i skolan bland jämnåriga för att betraktas som 
svenskar och hemma mot omgivningens motstånd mot deras svenskhet. 
Enligt Elmeroth (1997) anser elever med skolgång i annat land och kort vistelsetid i Sverige 
att de får bestämma i hög grad i skolan och får använda elevaktiva arbetssätt. De har positiv 
inställning till sina lärare och mer positiv syn på skolan än jämnåriga svenska ungdomar.  
 
3 Intervjuundersökning 
För att studera hur introduktionen fungerar i praktiken genomfördes en undersökning vid två 
skolor i Malmö, som båda har en stor andel invandrade elever, många sent anlända. Under-
sökningen består av intervjuer med ett mindre urval av lärare och elever vid skolorna, samt en 
observation enligt ”kritiska händelser - metoden” (se nedan avsnitt 3.2) i vid av de studerade 
skolorna. 

Som metod för intervjuerna har valts kvalitativa intervjuer, eftersom syftet är att få förståelse 
för ett skeende och om möjligt hitta ett mönster för elevernas beteende och utveckling. (Trost 
2009 s. 14). 
Genom intervjuer med såväl elever som lärare belyses elevernas kunskapsutveckling dels ur 
elevernas eget perspektiv, dels ur de vuxna handledarnas. Elevernas subjektiva uppfattning 
kan då jämföras med lärarnas mera objektiva iakttagelser. Det var viktigt att intervjua både 
förberedelseklasslärare och ”ämneslärare” för att få svar på deras erfarenhet av sent anlända 
elever och deras framgångar i skolan. Observationen syftade till att ge intervjuaren möjlighet 
att genom iakttagelser studera lärarens och elevernas agerande för att verifiera och eventuellt 
komplettera vad som framkommit i intervjuerna.  

3.1 Urval 
I undersökningen har två skolor i Malmö valts ut. De valda skolorna har stor erfarenhet av att 
ta emot sent anlända elever. De är belägna i två invandrartäta stadsdelar, där bakgrund och 
ekonomiska villkor skiljer sig markant. Malmö kommun har – i likhet med andra storstadsom-
råden - gjort stora satsningar på förberedelseklasser och undervisning för sent anlända barn. 
Individuella åtgärdsprogram upprättas för att underlätta integrering i ordinarie klass. Som 
tidigare nämnts (avsnitt 2.5) har kommunen antagit en övergripande policy för undervisning i 
förberedelseklasser. (Blob, 2004 s. 30). Eftersom alla skolor i Malmö arbetar enligt likartade 
metoder och då svaren vid intervjuerna visar god samstämmighet har det inte bedömts vara 
meningsfullt att studera ytterligare skolor.  
”... man skall eller behöver inte presentera antal vid redovisning av en kvalitativ studie.  I kva-
litativa sammanhang är det inte intressant hur många personer som uppvisade mönstret. /---
/Att mönstret eller varianten finns är det intressanta.” (Trost, 2009 s. 121) 
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Detta är en relativt liten studie med endast sex elever, tre från varje skola, som samtliga gått i 
förberedelseklasser och deltagit i slöjdundervisning vid sin introduktion i svensk skola. Ett 
problem inför intervjuerna var att sent anlända elever i förberedelseklasser oftast inte kan så 
bra svenska. För att kunna intervjua dem skulle man behövt ha tillgång till flera tolkar, vilket 
av ekonomiska och praktiska skäl inte varit möjligt. I urvalet ingår därför endast elever som 
gått i förberedelseklasser och som kan så pass bra svenska ett en intervju kunde genomföras 
utan tolk. 

Urvalet av elever gjordes i samarbete med respektive förberedelseklasslärare, som också för-
medlade kontakten. Alla elever i studien hade blivit introducerade i svensk skola genom att 
börja i sin ordinarie klass i ett praktisk estetiska ämne.  
För att garantera variation i urvalet kan man använda sig av så kallat strategiskt urval som är 
motsatsen till representativt (Trost, 2009 s. 117). I linje med strategiskt urval valdes lätt iakt-
tagna kategorier: flickor och pojkar, yngre och äldre, varierande ålder när de introducerades i 
svensk skola. Samtliga elever har gått eller går i förberedelseklasser, åk 6-9, alltså i åldern 13-
16 år. Eleverna har börjat med slöjd i ett tidigt skede av undervisningen. Av de intervjuade är 
2 flickor och 4 pojkar. 3 elever har valt träslöjd och 3 textilslöjd. En del har anlänt till Sverige 
så sent som för ett halvår sedan, medan en varit i landet i 5 år. När man började i slöjden vari-
erade stort mellan skolorna. Vissa elever började mycket snabbt efter ankomsten. I en av sko-
lorna till och med omedelbart, medan eleverna i den andra skola började efter ungefär en ter-
min i förberedelseklassen. 
Utöver eleverna intervjuades deras slöjd- respektive klasslärare, för att utröna hur dessa upp-
fattar slöjdens betydelse för barnens utveckling under introduktionen i den svenska skolan. 
Samtliga pedagoger har ganska lång arbetserfarenhet inom sina respektive områden. En av 
slöjdlärarna har länge arbetat med sent anlända elever medan den andra slöjdläraren har rela-
tivt kort erfarenhet av dessa elever.  

Frågorna vid intervjuerna har grupperats i tre huvudområden: Bakgrund, Slöjden och Sociala 
relationer. 

3.2 Datainsamlingsmetoder 
Intervjuerna utfördes under vårterminen 2010, veckorna 18, 19 och 20. I resultatet redovisas 
först intervjuerna med lärarna och därefter med eleverna. Alla intervjuer utom en har spelats in 
på en mp3-spelare, eftersom den är liten och därmed lätt för de intervjuade att glömma bort. 

Slutligen redovisas intrycken från observationen av en lektion. I en skola genomfördes en 
observation av ett slöjdtillfälle där förberedelseklasselever deltog. Det finns ett stort antal ob-
servationsmetoder, som i likhet med intervjuer kan delas in i kvantitativa och kvalitativa. Ob-
servationen gjordes enligt metoden ”kritiska händelser” i vilken … ”man utifrån sin fråge-
ställning definierar de skeenden man skall observera”… Med några väldefinierade händelser 
som är lätta att avgränsa är det möjligt att observera hela klassen och hinna med en fyllig be-
skrivning. Vid denna metod utgör en kritisk händelse en helhet och därmed en analysenhet 
som ska observeras. Man observerar inte person efter person i bestämd turordning utan den 
kritiska händelsen står i centrum. (Johansson & Sveder, 2006, s 55-58) 
Under en pågående kritisk händelse kan olika aspekter observeras t.ex. sociala relationer i en 
grupp. I undersökningen definierades och observerades två kritiska händelser: 

– varje tillfälle där förberedelseklasselever behövde hjälp.  

– när en förberedelseklasselev interagerade med andra elever eller läraren.  
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Observationen var en icke deltagande observation. Vid genomförandet noterades de definie-
rade kritiska händelserna på en förberedd observationsblankett. 

3.3 Procedur 
Då intervjuer används är det av stor betydelse att forskaren följer grundreglerna för undersök-
ning. Samtliga intervjuer har utförts och redovisats så att de uppfyller de krav och etiska rikt-
linjer som anges i Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning, principer som kan sammanfattas i fyra allmänna huvudkrav 
på forskningen: 

– Informationskravet 
– Samtyckeskravet 
– Konfidentialitetskravet 
– Nyttjandekravet 

Vart och ett av dessa krav specificeras ytterligare i ett antal regler, råd och rekommendationer. 
De forskningsetiska principerna har till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare 
och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare så att vid eventuell konflikt en god avvägning 
kan ske mellan forskningskravet och individskyddskravet. Vetenskapsrådet (2002) 

När intervjuer används är det av stor betydelse att intervjupersonen känner förtroende för in-
tervjuaren och respekterar syftet med intervjun. En del i detta är att den intervjuade känner till 
och förstår syftet med intervjun. Det är också viktigt att forskaren kan försäkra den intervjua-
de att resultaten presenteras på sådant sätt att det inte skall gå att identifiera vem som sagt 
vad. (Johansson, Sveder 2006, s. 44) De intervjuade kommer att lämna personliga ståndpunk-
ter och det är viktigt att dessa är sanningsenliga. Materialet redovisas på sådant sätt att ingen 
av de intervjuade eleverna kan identifieras. I den mån lärare citeras eller kan identifieras har 
de getts tillfälle att kontrollera att de blivit korrekt citerade. Före projektstart skaffades god-
kännande från rektor vid respektive skola och samtycke från förälder/vårdnadshavare. 
De intervjuade blev informerade om syftet med undersökningen och att deras deltagande var 
helt frivilligt. Samtliga elever träffades före undersökningen och tillfrågades om de vill delta. 
Elever under 15 år var tvungna att ha förälder/vårdnadshavares samtycke. De blev också in-
formerade om att de när som helst kunde avbryta undersökningen utan några följder, och att 
ingen skulle försöka påverka dem att delta eller avbryta undersökningen. 

3.4 Databearbetning 
Svaren från de båda skolorna samt resultaten från observationen är ganska samstämmiga. De 
har därför grupperats så att frågor som rör elevernas kunskapsutveckling redovisas för sig och 
frågor som rör den sociala utvecklingen redovisas för sig. Elevernas svar redovisas skilt från 
lärarnas. De fullständiga svaren återfinns i bilaga 5. 

4 Resultat 
I rapporten undersöks vilken betydelse framgång i slöjd kan ha på elevens utveckling och hur 
ämnet slöjd kan hjälpa och stödja elever med språksvårigheter och främja deras acceptans i 
gruppen. 
I förberedelseklasserna, som är ganska små, undervisar man framförallt i svenska och mate-
matik. Att börja i en ordinarie klass i praktisk - estetiska ämne är elevernas första steg i den 
svenska skolan i linje med Skolverkets mål att nyanlända elever så snabbt som möjligt skall 
inplaceras i den ordinarie undervisningen. Skolverket (2007, s. 9).  
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I intervjuerna med elever från förberedelseklasser framkom detta tydligt. Alla började med att 
läsa svenska. De flesta läste också matematik, ibland även engelska. En elev speglar hur det 
går till i förberedelseklasser: ”Först i början var det bara svenska och sen andra terminen bör-
jade jag med hemkunskap, bild, musik och sådana lätta ämne.” 
Båda klasslärarna är överens om att det är viktigt att eleverna snabbt kommer in i den ordina-
rie undervisningen. I en av dessa skolor sker introduktionen vanligen i vanlig klass efter en 
termin i förberedelseklass: ”Kriterierna är att de är hos mig en termin sen vill jag ha in dem i 
slöjden så fort som möjligt så de ska kunna visa med sitt hantverk att de är duktiga på någon-
ting. Även om de inte kan språket så kan de kanske utrycka sig genom slöjden.”. (klasslärare 
2).  
I den andra skola varierar tiden vilken sent anlända elever tillbringar i förberedelseklassen 
innan de börjar inslussning i ordinarie klass. Förberedelseklasslärarna tycker att sent anlända 
elever, även om de inte kan språket, genom hantverk kan visa att de klarar av de förelagda 
uppgifterna. Praktisk-estetiska ämnen passar bra för introduktion eftersom det är mycket lära-
ren kan demonstrera handgripligt: ritningar, verktyg och handgrepp. Därför kan även elever 
utan stora språkkunskaper klara sig, samtidigt som de får tillfälle att lära sig nya ord och an-
vända dem praktiskt sammanhang. Klassläraren har kunskapen om förberedelseklasseleverna 
och kan därför lättare bedöma när de är redo att börja i slöjden. I praktiken är det därför klass-
läraren som beslutar när eleverna ska börja, även om man har en dialog med respektive slöjd-
lärare. I den ena av skolorna anmäler dock klassläraren bara att hon har en elev som är redo 
att börja med slöjd. Efter det får textil- eller trä- och metallslöjdsläraren ta hand om eleven. 

4.1 Kunskapsutveckling och självkänsla 
Ingen av slöjdlärarna hänvisar till något styrdokument, läroplan eller policydokument, men 
båda uppfyller i sin undervisning Skolverkets målsättning. En av lärarna påpekar att slöjd är 
mer än bara ett arbete med händerna och den andra tar upp eget ansvar som viktigt för under-
visningen. Stor vikt läggs vid att eleverna planerar sitt arbete och tar nytta av sina kunskaper 
när de använder sig av verktyg och att de lär sig av sina misstag och inte gör om dem. Lektio-
nerna innebär också att man testar elevernas kunskaper när det gäller verktyg, tekniker och 
material. På så sätt stimuleras såväl det praktiska som det teoretiska lärandet. 

Båda slöjdlärarna tycker att det är en utmaning att undervisa sent anlända elever. Det är över-
ens om att eleverna kräver mer tid än övriga elever, och oftast saknar de förkunskaper som 
andra elever har. Skillnaderna i elevernas tidigare erfarenheter av slöjd är dock stora. Vissa 
elever har gått i slöjd i skolan tidigare, andra har bara sytt något hemma. Någon elev som gått 
i träslöjd kunde jämföra med det han gjorde i den första skolan och ansåg att han gjort större 
saker där. 

Självständighet och grupparbete uppmuntras. Självständighet uppmuntras också genom att 
eleverna får vara med och bestämma så långt som möjligt med vad de vill arbeta med. När det 
gäller idén till slöjdarbetet svarade samtliga elever att de fick välja själva vad de skulle göra. 
Flera av eleverna visade självinsikt vad gäller den egna förmågan att klara av en uppgift: ”Det 
var första gången jag gjorde någonting så jag valde något lätt” svarar en elev. Samtliga elever 
hade planerat sitt arbete med en skiss eller liknande. Några nämnde också att de fått hjälp med 
planeringen. 
Under arbetets utförande får eleverna anpassad hjälp efter situationen i form av att läraren 
visar, skriver instruktioner eller har allmänna genomgångar. Lärarna försöker stötta genom att 
få sent anlända att hinna i kapp ordinarie elever i slöjdundervisningen, trots att deras premis-
ser inte är samma. Man gör medvetna insatser för att stärka barnens självkänsla genom att 
lägga stor vikt vid självständighet i arbetet. 
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Bägge slöjdlärarna lägger upp arbetet så att eleverna börjar med bestämda, enkla föremål och 
trappar upp svårighetsgraden i takt med att kunskaperna ökar. Elever får hjälp om de behöver 
i alla stadier av planeringen och under arbetets gång allt efter individuella behov. Även om 
hjälpen är avsedd för alla elever i form av skisser och skriftliga instruktioner som kan vara 
svårare för sent anlända, kan den kompletteras genom att läraren visar hur de ska göra. En av 
slöjdlärarna visar medvetet bara elever hur man gör, utan att utföra något arbete åt dem. Han 
anser att förmågan att skapa någonting alldeles själv ger tillfredsställelse när man lyckas och 
därför stärker barnets självkänsla. 
Trots de redovisade problemen tycker lärarna att förberedelseklasseleverna växer och lär sig 
ta konsekvenserna och att det egentligen inte är så stor skillnad att undervisa dem och ordina-
rie elever. Genom att visa och benämna nya verktyg kan läraren hjälpa eleven att lära sig nya 
ord. Ritningar eller enkla skissar kan vara utmärkt tillfälle att kommunicera och möjliggöra 
arbete med uppgifter trots brister i språket. Man lägger mycket tid på ritteknik i planeringen 
innan man börjar med det praktiska arbetet. De flesta elever följer i stort sett sin planering, 
medan någon lät arbetet växa fram under hand: ”Först valde jag tyget och sen sydde jag få-
geln” berättar en flicka. ”När jag blev klar med fågeln bestämde jag mig för att sätta den på en 
kudde så jag gjorde kudden och sen satte jag på fågeln på den.” Denna elev ser att hon snabbt 
klarat själva fågeln och kommer på att hon klarar detta och har tid till att göra mera. Det inne-
bär att hon konstaterat att hon klarat en mindre uppgift och bestämmer sig för att utöka den till 
en kudde som så småningom kunde prydas med den först gjorda uppgiften: fågeln. Utveck-
lingen tyder på att hennes självförtroende har stärkts under arbetets gång. Exemplet visar ock-
så att i slöjden behöver man inte slaviskt följa planeringen utan kan ändra den och självstän-
digt påverka resultatet. 

Båda lärarna lägger större vikt vid själva arbetsprocessen än vid hantverket. På båda skolorna 
läggs mycket arbete ned på planering av slöjdföremålen, ritteknik och genomförande. Efter 
arbetet förekommer det även reflektion och utvärdering av det man gjort. I slöjden reflekterar 
man mycket efteråt vad man har gjort och varför man använt ett visst arbetssätt. Misstag gjor-
da i slöjden behöver inte vara ett misslyckande, utan utgör ett led i lärandeprocessen. Ofta kan 
man jämföra med andras arbete. En av slöjdlärarna säger att elever i slöjden gör misstag och 
det kan hjälpa dem att lära sig av dessa. Förhoppningsvis kommer man ihåg sina misstag och 
kan undvika dem i framtiden. Det kan vara en kunskap inte bara för slöjdlektioner. Processen 
kan hjälpa eleverna mycket med tilltron till den egna begåvningen och möjligheten att utveck-
las i framtiden. En succé kan ändra deras tillvaro och skapa motivation att lära sig mer. 

Lärarna betonar i sina svar elevernas utveckling liksom förmågan att planera och ta ansvar. 
Dessa förmågor har eleverna inte uppfattat som kunskap. Textilslöjdelever uttryckte att de 
lärde sig sy och att använda en symaskin. Träslöjdeleverna kunde inte uttrycka i ord vad de 
lärt sig i slöjden.  

Eleverna var överens om att de fått tillräckligt med hjälp, en av eleverna utrycker att han till 
och med fick mer hjälp en han behövde. Däremot tycks det vara sämre med feedback. Elever-
na trodde att läraren var nöjd med deras arbeten, däremot fick ingen av dem veta vad som var 
bra. ”Han tyckte det var bra, i mitt omdöme stod det alltid att jag nått målet.” Inte heller visste 
eleverna vad läraren hade förväntat sig av dem i slöjden. 
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4.2 Språkutveckling och social anpassning 
Att förberedelseklasslärarna väljer att låta eleverna börja med slöjd tidigt beror på att ämnet 
innehåller så många praktiska moment. Genom att visa nya verktyg kan läraren hjälpa eleven 
att lära sig nya ord. Ritningar eller enkla skisser kan vara ett utmärkt sätt att kommunicera. De 
kräver inte så mycket språkkunskaper, men kan vara mycket effektiva när det gäller att få sent 
anlända att förstå och genomföra uppgiften. 
Som en elev uttrycker det: ”Jag ritade först vad jag skulle göra sen måttsatte jag allting, sen 
fick jag materialet och började.” Bakom det korta svaret döljer sig hela processen. Det innebär 
att eleven hade en idé som han framställde på en ritning och därigenom var språkbarriären 
bruten. Han kunde gå vidare och måttsätta sin ritning, planera sitt arbete och därefter kunde 
han börja. Elever kan på det viset börja arbeta självständigt med sina alster, framställa doku-
mentation och få bra resultat. Eleverna tycker att introduktionen i den vanliga klasen via slöj-
den fungerar bra, för ”man lärde sig mer när man t.ex. pratade med andra kompisar.” 

Eleverna anser också att deras språkkunskaper förbättrats genom att de diskuterat med kompi-
sar i slöjden. De tillägnar sig inte bara fackord. Nya ord som är nödvändiga t.ex. vid redovis-
ning, kan komplettera deras framgång i slöjden. Även om det tar längre tid för dem, får de 
chans att lära sig nya ord i praktiska sammanhang i umgänge med sina svenska klasskamrater. 
Engagemang och deltagande i vanliga klassers arbeten under slöjdlektioner hjälper på detta 
sätt eleverna att hitta sin plats i den svenska skolan.  

Slöjden kan vara första steget in i skolan där eleverna kan klara av något på egen hand påpe-
kar båda klasslärarna. De båda slöjdlärarna använder sig delvis av olika taktiker i sin under-
visning. Den ena låter eleverna hjälpa varandra med språket och förklaringar, medan den and-
re mer fokuserar på slöjden än på ritningarna. Att andra elever hjälper till med språk och för-
klaringar skapar på naturligt sätt förutsättningar för acceptans i gruppen. Det kan vara chansen 
att bli upptäckt och uppskattad i gruppen. Interaktion med andra elever i klassen skapar nya 
relationer och utvecklar deras språkkunskaper. Nya relationer ”fått kompisar” kan vara grun-
den för allmän acceptans. Andras hjälp på svenska ger dem tillfälle att öva språket. Även om 
de får hjälp av elever som kan deras modersmål i klassen innebär det acceptans i gruppen. Vid 
observationen noterades att under en pågående slöjdlektion kunde en förberedelseklasselev 
inte få hjälp av läraren, som var sysselsatt med att hjälpa en annan elev. Eleven fick istället 
hjälp av en klasskamrat som kunde arabiska. Klasskamraten dels visade hur han skulle göra 
och dels förklarade muntligt. Tack vare denna hjälp kunde eleven fortsätta arbeta självständigt 
och så småningom glatt tacka nej till lärarens hjälp. Senare under lektionen gick samma elev 
fram till en flicka i klassen som behövde hjälp med samma moment och kunde hjälpa henne 
genom att ta fram verktyg och visa hur hon skulle göra. Innan lektionens slut gick eleven fram 
till en klasskompis och visade stolt upp sitt alster. 
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5 Diskussion och slutsats 
Syfte med uppsatsen var att belysa hur ämnet slöjd kan stödja och hjälpa elever med språksvå-
righeter samt vilken betydelse framgång i slöjd kan ha på elevernas utveckling och acceptans i 
gruppen. Svaren på frågeställningarna är delvis sammanflätade med varandra, varför resulta-
ten har samlats kring självkänsla och självständighet respektive språkutveckling och social 
anpassning. Elevernas språkutveckling och sociala anpassning är beroende av acceptans i den 
nya gruppen. De aktuella elevernas kunskapsutveckling har stark anknytning till deras själv-
känsla. Stärkt självkänsla kan i sin tur hjälpa eleverna att bygga upp ett självförtroende som 
många av dem saknar. 
Resultat visade också att framgång med uppgifterna var beroende av att eleverna kunde få 
individuell hjälp, dels av lärare dels av klasskamrater de interagerade med under slöjd lektio-
nen. Undervisningen var individuellt anpassad genom att lärarna lät eleverna välja uppgifter 
och sedan anpassade hjälpen efter respektive elevs kunskapsnivå och behov. Båda slöjdlärar-
na använde huvudsakligen elev – elev metoden (avsnitt 3.1) för att uppnå bästa resultat i un-
dervisningen. Metoden främjar också individuellt anpassad hjälp för elever som arbetar med 
individuella uppgifter.  

Som tidigare nämns (avsnitt 2.5) blir språk utveckling mer effektiv när elever möter språk i 
naturliga sammanhang. Hjälpen de fick av sina nya kamrater var nära anknuten till deras 
språkutveckling. Den hjälp andra elever kunde ge under slöjdarbetet var ett naturligt social 
umgänge med den nya gruppen, som ledde till att eleverna upplevde att de ”fått kompisar”.  

Det redovisade resultatet grundar sig på ett förhållandevis litet material. Man måste därför 
vara försiktig när man drar slutsatser. De båda skolorna är belägna i två mycket olika områ-
den: den ena i en välbärgade del av Malmö och den andra i ett socialt utsatt område. Trots 
detta pekar samtliga intervjuer åt samma håll. Arbetssättet i de båda skolorna är som tidigare 
nämns likartat (avsnitt 2.5). Malmö stads skolor arbetar enligt gemensamma riktlinjer när det 
gäller nyanlända elever. Alla intervjuade är nöjda med hur systemet fungerar. I båda skolorna 
var eleverna nöjda med sina resultat i slöjden. De visade glädje och stolthet över sina alster. 
De uppgav också att de fått nya kamrater genom slöjden. Även lärarna var nöjda med arbetet 
med förberedelseklasseleverna. En försiktig slutsats är därför att systemet med slöjdämnet 
som introduktion till den ”vanliga” skolan fungerar som det är tänkt. 

Elevernas och lärarnas svar stämmer i det stora hela väl överens. Vissa skillnader förekom-
mer, främst vad gäller uppfattningen om vilka kunskaper man egentligen tillägnar sig i slöj-
den. Detta diskuteras i det följande. 

Slöjdens betydelse för förberedelseklasselevers självkänsla och självständighet 
I elev - elev - arbetsformen kan man hitta möjligheter att på ett naturligt sätt individanpassa 
slöjdundervisning för sent anlända elever. Speciellt om hans/hennes idé dessutom kanske lig-
ger nära elevens förkunskaper och intresse. I slöjdämnet är man inte bunden på samma sätt 
som t.ex. i engelska där eleverna skall klara nationella prov, lika för alla. 
I båda skolorna kunde man se att lärarna tillämpar elev - elev - arbetsformen där elever står för 
idé och arbetsområde och bestämmer vad han/hon ska göra. Som tidigare angivits (avsnitt 
2.3.1) är detta den mest effektiva arbetsformen för att få bästa resultaten när det gäller kun-
skaps- och attitydfrågor. 
I något fall användes lärare - elev – metoden. I detta fall fick eleven förslag till idé och ar-
betsområde men fick bestämma själv vad han/hon skall göra. Där fick eleven mera hjälp men 
fick bestämma själv vad som ska göras. 
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I undersökningen framkom att eleverna inte kunde uttrycka vad de lärde sig slöjdkursen. I 
skolverkets utvärdering, som redovisas i avsnitt 2.3, konstaterar man att elever ger ”… enty-
digt uttryck för att de lärt sig arbeta självständigt, lärt sig lösa uppkommande problem, använ-
da sina initiativ- och skapande förmågor.” Många av de intervjuade eleverna hade uppenbarli-
gen tillägnat sig mycket kunskap och färdigheter i slöjden och de kunde genomföra sitt arbete 
med bra resultat, vilket pedagogerna också vittnar om. Trots detta kunde eleverna inte utrycka 
något mera än att någon av dem sa ”Att man fick lära sig hur man syr och hur man använder 
en symaskin.” Denna avvikelse från det som framkom i NU-03 kan bero på deras språk svå-
righeter. Eftersom studien inte innefattar ”vanliga” elever går det inte att jämföra dessas upp-
fattning med förberedelseklasselevernas.  
Skolverket har i sin instruktion framhållit vikten av att eleverna så snart som möjligt integre-
ras i den ordinarie undervisningen, se ovan avsnitt 2.5 förberedelseklass. Som framhållits 
ovan ger slöjdämnet goda möjligheter till introduktion i det ordinarie skolsystemet, men det 
ställer också stora krav på lärarna (avsnitt 2.3.2). Sent anlända elever har behov av att stärka 
sin självkänsla. Slöjden erbjuder en möjlighet att bidrar till dessa elevers mångsidiga utveck-
ling. De behöver lyckas någonstans för att kunna arbeta som andra ordinarie elever och med 
litet hjälp kunna klara av självständigt arbete. Slöjdlektionerna är en plats där många sent an-
lända lyckas med sina insatser och får bra resultat. Lektionerna fyller dessa barn med självför-
troende, stärker deras egna tankar om sig själva (avsnitt 2.6), skapar hopp om framtiden och 
ger dem nyckel till en ljus framtid. 
Resultatet av undersökningen bekräftar att så är fallet. Det bekräftar också att slöjdlärarna är 
väl medvetna om sitt ansvar. Lärarnas sätt att arbeta visar att de hela tiden försöker stärka 
elevens självkänsla genom att lotsa dem i valet av arbetsuppgift som de klarar. Trots att lärar-
na uppenbarligen styr elevernas val upplever eleverna att de själva fått välja uppgift fritt. Har 
de gjort slöjdarbete i tidigare skola kan de välja mer avancerade arbeten, har de inte stora erfa-
renheter väljer de något enklare. I denna situation tvingas de att självständigt bedöma sin egen 
förmåga och sina kunskaper inom slöjd och bestämma vad de skall göra. Sådana situationer 
kan skapa självinsikt hos elever. Självinsikt kan hjälpa eleverna att stärka sitt självförtroende 
speciellt om enkla uppgifter så småningom växer till mer avancerade arbeten som de klarar.  

Resultatet visar att lärarna i planeringen av arbetena på båda skolorna i stor utsträckning an-
vänder sig av ritningar eller skisser. På detta sätt introduceras eleverna i ritteknik som i vår 
moderna tillvaro påträffas överallt; i IKEAS monteringsanvisningar eller vid nyinköp av cy-
kel. Att lära sig tolka ritningar blir ett sätt för eleverna att skaffa kunskaper som är nödvändi-
ga i det dagliga livet. Speciellt kan dessa kunskaper ha betydelse för de sent anlända som 
kommer från icke europeiska länder och som ska introduceras i vår skola och vårt samhälle. 

Lärarnas svar överensstämmer alltså ganska väl och elevernas delvis med det man funnit i 
NU-03 (avsnitt 2.3.1) ”… där lärare uppger samstämmigt att de inriktar sig på personliga kva-
litéer och egenskaper…”, där vittnar elever också om att de upplever arbetsglädje i slöjden. I 
de undersökta skolorna satsade lärarna på, och kunde se, hur elevernas kunskaper utvecklades 
och hur eleverna visade av de var stolta och glada över framställningen av sina alster. Under-
visningen överensstämmer med de nationella målen. Lärarnas tolkning av målen och kommu-
nikation av dessa till eleverna har uppenbarligen inte fungerat, möjligen beroende på språk-
svårigheter. Det borde vara möjligt att sätta ord även på detta och samtala om vad man lär sig 
i skolan.  

Lärarnas svar visar att elevernas kunskaper inom många områden har ökat när de arbetat med 
sina uppgifter. Eleverna har lärt sig att på egen hand planera sitt arbete och de har arbetat med 
nya verktyg och nya material. Liksom alla andra i klassen har förberedelseklasselever använt 
matematik i enkla praktiska tillämpningar. De har lärt sig måttbegrepp, kanske omvandlat 
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meter till millimeter i måttsättning. Den kunskapen kan sedan tillämpas under matematiklek-
tioner men också när eleverna t.ex. ska handla möbler eller inredning till bostaden. Slöjden är 
ett ämne som förenar många kunskaper och lärande i skolorna. 

I slöjden behöver man inte slaviskt följa planeringen utan kan ändra den och självständigt 
påverka hela arbetsprocessen. Den ger eleverna ett utmärkt tillfälle att inse sina egna förmå-
gor och befästa självförtroendet. Sent anlända tar eget ansvar för sitt handlande. När de gör 
misstag kan de se resultat ganska snart och på detta viset kan de i framtiden förhoppningsvis 
undvika dessa. Samtliga informanter var väldigt nöjda med slöjdlektionerna.  
Som tidigare framhållits konstaterar Skolverket att slöjd förenar manuellt och intellektuellt 
arbete. Nyfikenhet, ansvarstagande, självständighet och problemlösning skall främjas (avsnitt 
2.2). Vid intervjuerna framkom att ingen av lärarna direkt hänvisade till läroplanens mål. Un-
der intervjuerna om arbetssätt och i samtalen med eleverna framkom emellertid att man väl 
uppfyller läroplanens mål. Båda lärarna har förmått att sätta eleverna i planering, låtit dem 
arbeta självständigt med sina uppgifter, vid behov hjälpt dem eller låtit andra i klassen hjälpa 
och det har fungerat bra. Undervisningen hade individanpassats genom att eleverna fick dis-
kret vägledning när de skulle välja olika uppgifter efter egna förmågor, men även senare, un-
der arbetets gång. Individuell hjälp riktad till förberedelseklasselever som resulterar i lyckade 
slöjdprojekt kan inte underskattas i deras första steg i den svenska skolan. 

Språkutveckling och social anpassning 
Lärarnas individuella hjälp kompletteras ofta med spontan hjälp från andra elever i gruppen. 
Som nämnts i avsnitten 2.3.2  och 2.7 blir språkutvecklingen mer effektiv när eleverna möter 
ett meningsfullt språk i naturligt sammanhang. Borg(2008) påpekar att elever lär sig slöjda i 
första hand genom att iaktta och framför allt lär de sig av vad de ser och känner i kroppen och 
det kan också hjälpa att klara uppgiften som tidigare ritning och skiss genom att bryta språk-
barriären. Med integrerat arbetssätt i ordinarie klass blir synen på språket funktionell. Man 
skiljer inte på själva språket och innehållet. Om instruktionerna är skriftliga eller i form av 
allmän genomgång klarar många elever sig själva. De intervjuade lärarna utnyttjade detta, och 
använde också klasskamrater som hjälp, vilket kunde iakttas vid observationen. Denna hjälp 
ledde till att eleven som blivit hjälpt i sin tur kunde hjälpa andra elever. De nyanlända elever-
na befinner sig i olika anpassningsfaser till det samhälle de skall integreras i. Nya kompisar 
och kontakter de knyter under slöjdlektionen hjälper till med integrering i vanlig klass. An-
passning sker effektivare i ett öppet flerkulturellt sammanhang där de kan hitta trygghet och 
acceptans. Många ungdomar med invandrarbakgrund befinner sig i en situation där de måste 
lära sig att leva i den dubbla kulturtillhörigheten. Som tidigare (avsnitt 2.7) påpekats är det 
viktigt för elever med invandrarbakgrund att bli accepterade i den dominerande gruppen, 
d.v.s. ”vanliga” elever i den svenska skolan. Exempel på sådant beteende iakttogs under ob-
servationen av en slöjdlektion. En elev som inte kunde så bra svenska hjälpte en annan elev. 
Hjälpen föreföll att vara uppskattad. Genom sådana små vardagshändelser kommer förbere-
delseklasseleverna naturligt i kontakt med sina blivande klasskamrater och deras sociala ut-
veckling stärks. De får nya kompisar. I umgänge med ordinarie klasskamrater kommunicerar 
eleverna på naturligt sätt, där inte frågor ställts av förberedelseklaslärare och ska besvaras. 
Eleverna kommunicerar med andra elever under pågående slöjdlektion. Dessa samtal kan vara 
förknippade med själva slöjdlektionen men också utgöra umgänge med nya klasskompisar. 
Att detta bidragit till deras språkutveckling var båda klasslärarna överens om. Lärarna bör 
uppmuntra samarbete under slöjdlektionerna för att skapa umgänge bland elever och på det 
viset få en allmän acceptans för sent anlända i gruppen. Undersökningen visar också att lärar-
na på olika sätt uppmuntrar samarbete. Av elevernas svar framgår att detta lett till att de fått 
nya kompisar och att de uppskattar att på detta sätt introduceras vanligt klass.  
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Möjliga förbättringar 
De intervjuade lärarna lägger stor vikt läggs vid arbetsprocessen, helt i linje med Skolverkets 
anvisningar. Som nämnts i avsnitt 2.2 är en väsentlig del i undervisningen att målen skall vara 
tydliga för eleverna och att eleverna skall kunna följa i vilken utsträckning de lyckas uppnå 
dessa mål. Det är därför förvånande att inte en enda av de intervjuade eleverna visste vad som 
förväntades av dem i slöjden. Detta kan eventuellt vara en följd av bristande språkkunskaper. 
Ingen av eleverna kunde heller precisera vad som var bra med deras arbete. De lär sig mycket 
i slöjden fast de inte själva är medvetna om detta. Lärarna är medvetna om att eleverna lär sig 
självständighet, skapar sig många kunskaper, lär sig planera och ta ansvar. Men även om någ-
ra textilslöjdselever kunde säga att de lärt sig att sy och använda en symaskin, kunde ingen av 
träslöjdseleverna uttrycka vad man hade lärt sig i slöjden. Det innebär att eleverna inte är 
medvetna vad de lär sig i slöjden och hur kunskaperna kan tillämpas. Den kunskaps- och fär-
dighetsutveckling som lärarna säger sig ha iakttagit har man inte lyckats förmedla verbalt till 
eleverna. Därigenom har man missat en möjlighet att ytterligare stärka elevernas självkänsla, 
eftersom eleverna uppenbarligen inte heller uppfattar att de har tillägnat sig färdigheter som 
planeringsförmåga och ansvarstagande. Inte heller har man lyckats förmedla hur kunskaperna 
skapar handlingsberedskap för framtida lärande och för livet, t.ex. ger dem möjlighet att väga 
in ekonomiska och miljömässiga aspekter, kulturella och etiska värden. Ökad kommunikation 
i detta avseende skulle kunna hjälpa elever förstå vad det de lärt sig i slöjden och vad det kan 
vara bra för. 
Man trycker i läroplanen på att elevens lärande skall ses holistiskt. Slöjden skall samverka 
med andra ämnen. Kunskaper förvärvade i slöjden kan tillämpas i andra skolämnen som 
svenska, matematik och naturorienterande ämnen. Tillämpning av dessa aspekter i andra äm-
nen skulle kunna hjälpa elever bättre förstå det de lärt sig i slöjden och hur de kunskaperna 
kan användas i andra sammanhang.  

Av intervjuerna med lärarna framgår att samarbetet mellan lärarna visserligen upplevs som 
gott, men det framgår inte att man tar vara på möjligheterna till kunskapsöverföring mellan de 
olika ämnena i någon större utsträckning. Ett närmare samarbete mellan klasslärare och slöjd-
lärare skulle kunna skynda på elevernas lärande och deras integrering i den vanliga klassen. 
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Bilaga 1 Frågor till eleverna 
Bakgrund 
När kom du till Sverige? När började du i skolan (hur långt efter ankomsten) 
Hur gammal var du då? 
Vilken klass började du i? 
Vilka ämnen läste du? 
När började du med slöjd? 

Slöjden 
Hade du slöjdat tidigare? (i skolan eller hemma) vad? 
Vad var det första du gjorde i slöjden i Sverige? 
Hur gick det till när du bestämde dig för att göra ett arbete?(skiss, valet av materialet och 
verktyg etc.) följdfrågor: varför valde du som du gjorde? Var idéerna från skolans material 
eller du hade idéer från ditt hemland?  

Alt hur hade du valt om du fått välja själv?; frågor om de funderade på hur svårt arbetet var, 
att de skulle klara av det?  

Hur planerade du ditt arbete? följdfrågor: vad gjorde du själv? hur ofta behövde du lärarens 
hjälp? När behövde du den? Kan du berätta konkret vad?  

Kan du berätta hur gjorde ditt arbete? Vilka ändringar kom till under arbetsgång? Vad berod-
de de på? 

Hur hjälpte läraren dig? 
följdfråga: Kunde du förklara för läraren vad du behövde hjälp med? Fick du den hjälp du 
behövde? Om inte: vad tror du det berodde på? (t.ex. språksvårigheter) 
Hur skulle du göra om du fick göra samma föremål en gång till? 

Vad tyckte läraren om ditt arbete? 
Berättade läraren vad han/hon förväntade sig att du skulle lära dig? 

Vad tycker du att du lärde dig i slöjden? 
Vad tycker du är viktigast att lära sig slöjd? 

Sociala relationer 
Lärde du känna kamraterna i gruppen under slöjdlektionerna? Om ja: minns du hur det gick 
till när ni lärde känna varandra? 
Hur hjälpte du eller hur fick du hjälpt av kompisar? 
På vilket sätt brukar ni hjälpa varandra på andra lektioner? 
Vad lärde du dig mer än att slöjda?(t.ex. tränade svenska, matte, hur man uppträder i skolan) 
Hur tycker du det var att börja med slöjd tillsammans med elever från din ordinarie klass? 
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Bilaga 2 Frågor till slöjdlärare 
Bakgrund 
Hur länge har du arbetat som slöjdlärare? 

När och vad brukar ni bestämma med klasslärare (förberedelselärare) innan en elev börjar 
med slöjd? 

Hur länge har du undervisat förberedelseklasser elever? 
Vilka förutsättningar har relativt sent anlända elever för bra resultat hos dig? 

Vilka styrdokument är viktiga din undervisning? 
 

Slöjden 
 

Vad är din målsättning med undervisningen av eleverna från förberedelseklasser? 
Kan du berätta om dina erfarenheter av sent anlända elever i slöjden? följdfrågor: hur går det 
för dem i slöjden? Vad för sorts hjälp behöver de? Vad har det för betydelse om de har tidiga-
re erfarenhet av att slöjda? 

Brukar du låta alla eleverna i gruppen göra samma sak eller försöker du anpassa individuellt? 
Får eleverna välja helt eller delvis? (t.ex. typ av hylla, pall eller vad de nu gör) 

Hur går det till när elever planerar sitt arbete? följdfrågor: Vad gör du själv? Hur ofta behöver 
de lärarens hjälp? Vilket/vilka moment är svårast för dem? Kan du berätta konkret vad de 
oftast behöver hjälpa med?  
Hur går det till när elever genomför sina arbeten? följdfrågor: hur hjälper du dem? 
Skiljer sig undervisningen av dessa elever från undervisningen av ”vanliga elever”? följdfrå-
gor: Hur arbetar du för att överbrygga språksvårigheter? 
 

Sociala relationer 
Hur arbetar du för att stärka barnens självkänsla? 
Samarbetar du med klassläraren för att stärka elevernas självkänsla? 
Brukar eleverna fråga varandra/ hjälpa varandra/ samarbeta? 

Är det något du uppmuntrar? 
Hur tycker du att slöjden påverkar elevernas utveckling? 
Finns det skillnad mellan dessa elevers utveckling och ”vanliga” elever? 
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Bilaga 3 Frågor till klasslärare 
Bakgrund 
Hur länge har du undervisat förberedelseklasser elever? 

Vilket/vilka ämnen undervisar du i? 
Vilka styrdokument är viktiga din undervisning vilken är målsättning? 

Slöjden 
Vilka kriterier använder du för att avgöra när ett barn kan börja med slöjd? 

Brukar du rådgöra med slöjdläraren innan en elev börjar med slöjd? Följdfrågor: Hur går det 
till? Är det vanligt att börja med slöjd relativt snart efter ankomsten? 

Anser du slöjd vara ett lämpligt ämne för relativt sent anlända elever? Om ja: Varför? Om nej: 
varför inte? 

Sociala relationer 
Samarbetar du med slöjdläraren för att stärka elevernas självkänsla? 
Hur tycker du att slöjden påverkar barnens utveckling? 

Kan du se att slöjden utvecklar barnens färdigheter även inom andra områden än slöjd? 
Uppträder eleverna annorlunda mot de elever som deltar i slöjd än mot resten av klassen? (fått 
kompisar?) 
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Bilaga 4 Observationer 
 
Slöjdsal Skola 1  Slöjdlärare och elever 
Tidpunkt och verksamhet Elevagerande Läraragerande 
Elever arbetar individuellt med 
sina alster på en slöjdlektion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En bit senare in på lektionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
I slutet av slöjdlektionen 

En förberedelseklasselev behöver 
hjälp med att såga flygplanets 
kropp 
 
 
 
En annan förberedelseklasselev 
räcker upp en hand och behöver 
hjälp 
 
 
 
 
En annan elev kommer fram och 
visar förberedelseklasseleven hur 
han ska gå vidare med sitt arbete 
på flygplanet och han fortsätter att 
jobba flitigt 
 
 
 
 
Förberedelseklasseleven svarar 
med glädje och ett leende på läp-
parna att han inte längre behöver 
någon hjälp 
 
En flicka i klassen behöver hjälp 
med samma problem som förbere-
delseklasseleven lärde sig tidigare 
på lektionen (forma en grov sågad 
flygplanskropp med en rasp och 
fil) Han tog fram verktyg åt henne 
och visade hur man gör 
 
Samma förberedelseklasselev som 
innan fick hjälp av en vanlig elev 
interagerar med en elev på sitt 
modersmåls språk och visar upp 
sin halv färdiga, välarbetade flyg-
planskropp med stor glädje 

 
 
 
Läraren hjälper eleven med att 
såga ut flygplanet på bandsågen 
 
 
 
 
Läraren uppfattar att eleven behö-
ver hjälp men fortsätter att såga 
 
 
 
 
 
 
 
Läraren frågar vad förberedelse-
klasseleven behöver hjälp med 
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Bilaga 5 Intervjusvar 
Slöjdlärare 
Den ena skola benämns skola 1 och den andra skola 2. Med 1 markeras svaren från slöjd-/ 
klassläraren iskola 1 respektive 2. 

1-slöjdlärare, klasslärare i skola 1 
2-slöjdlärare, klasslärare i skola 2 

Elevers svar på skola 1 markeras 1, 2, 3 
Elevers svar på skola 2 markeras 4, 5, 6 

 

Bakgrund 
Hur länge har du arbetat som slöjdlärare? 

1 Jag har jobbat tio år som slöjlärare. 
2 Jag har jobbat i 3 år som slöjdlärare. 

 
Hur länge har du undervisat förberedelseklasser elever? 

1 Jag har undervisat dem i åtta år. 
2 Jag har undervisat enstaka förberedelseklasselever i ett halvår nu.  

När och vad brukar ni bestämma med klasslärare (förberedelselärare) innan en elev börjar 
med slöjd? 

1 Förberedelselärare brukar bestämma när elever ska komma. De bara frågar 
slöjdlärare om det ar lämplig och det är plats för dem i slöjden. Elever måste kunna svenska 
för att förstå läraren.  

2Klassföreståndaren tar kontakt med mig sen får vi ju se hur det är med grup-
perna var det finns plats för eleven, hur mycket svenska de kan och kan ta in sen får man göra 
ett schema där ut efter. 

Vilka förutsättningar har relativt sent anlända elever för bra resultat hos dig? 
1 I många länder uppskattar man inte snickare. Därför bör man skilja på snickeri 

och slöjd.  
2 Om man sätter in en förberedelseklasselev i en stor klass på 16 elever st. så 

kan man ju inte ägna den tiden till eleven på samma sätt man får när det finns tid hjälpa ele-
ven lite extra men möjligheterna är ju ganska normala, beror ju på lite på hur de kan svenska, 
sen finns det ju elever som inte kan någon svenska då kan man ju inte lägga lika mycket re-
surser som man hoppats på, på den eleven. 
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Vilka styrdokument är viktiga din undervisning? 
1 Jag går efter mina egna idéer. Börjar med de enkla saker och trappar upp till 

mer avancerade. Jag gör tester och prov med elever i kunskapen runt slöjd: verktygs namn, 
tekniker och material man använder. 

2 Eget ansvar tycker jag är viktigt, att man planerar och tar nytta av sina kun-
skaper när man använder sig av verktyg och att man lär sig av sina misstag och inte gör dem 
en gång till. 
 

Slöjden 
Vad är din målsättning med undervisningen av eleverna från förberedelseklasser? 

1 Min målsättning ar att elever från förberedelseklasser ska uppnå samma nivå 
som andra i klassen. De ska hinna i kapp andra elever. 

2 Det är att ge så mycket grundläggande som möjligt att de får så mycket kun-
skap som möjligt med sig som de kan ha nytta för i framtiden. Det är lite upp till skolan också 
tycker jag, om man sätter in en förberedelseklasselev att han kan mycket svenska. Jag kan ju 
bara göra det jag kan sen är det upp till skolan att ta ansvar för det.  
Kan du berätta om dina erfarenheter av sent anlända elever i slöjden? följdfrågor: hur går det 
för dem i slöjden? Vad för sorts hjälp behöver de? Vad har det för betydelse om de har tidiga-
re erfarenhet av att slöjda? 

 1 Det är lite svårare jobba med dessa elever. De har ofta luckor i utbildning. Jag 
skulle gärna ha mer tid med dem utöver vanlig tid. Det finns alltid duktiga elever som klarar 
sig jättebra. 
 2 Min erfarenhet av de eleverna är att de behöver mycket hjälp, mycket hjälp 
med svenskan fortfarande och verktygen och just det praktiska. Verktygens namn och sådana 
grunder som vi lär dem från början som de missar för att de hoppar in i en högstadieklass, de 
har svårt att hänga med i vanliga elevers tempo. 
Brukar  du låta alla eleverna i gruppen göra samma sak eller försöker  du anpassa individu-
ellt? 

1 Jobbar med tema ex. pennhållare. Börjar med enkla föremål, sedan trappar 
man upp. Jag inspirerar ofta elever med en färdig produkt. Visar upp en färdig produkt vid 
slutet av planering för annars kopierar många samma formgivning. 

2 Jag brukar börja terminen med bestämda saker och sen lite med grupparebete 
så att dem lär känna varandra i gruppen och sen får man jobba fritt. 

Får eleverna välja helt eller delvis? (t.ex. typ av hylla, pall eller vad de nu gör) 
2 Delvis får dem ju bestämma, ibland vill folk bygga en skateboard ramp och 

det går ju inte så då får man ju kompromissa. Men dem är ändå med ganska mycket och be-
stämmer. 
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Hur går det till när elever planerar sitt arbete? följdfrågor: Vad gör du själv? Hur ofta behöver 
de lärarens hjälp? Vilket/vilka moment är svårast för dem? Kan du berätta konkret vad de 
oftast behöver hjälpa med?  

1 Eleverna skissar, skriver, sätter mått på sina alster. Jag uppmuntrar att inte 
göra för komplicerade projekt. Ibland frågar de alldeles för mycket. Förberedelseklasselever 
klarar sig ändå relativ bra i jämförelse med resten av klassen.  

2 Vi jobbar mycket med ritteknik och planering innan vi börjar med det praktis-
ka arbetet sen efteråt har vi reflektering och vi pratar mycket om vad vi har lärt oss och varför 
vi har gjort just detta. Jag hjälper dem med planering om de behöver och sen med instruktio-
ner om hur de ska gå till väga med det de gör. 

 
Hur går det till när elever genomför sina arbeten? följdfrågor: hur hjälper du dem? 

2 Vi utför arbetet tillsammans, jag visar moment för moment eller så gör jag 
skriftliga instruktioner så att de får läsa sig till hur de ska göra och sen får de jobba fritt. Om 
det är något viktigt som resten av klassen också har nytta av så brukar jag visa det för hela 
klassen så att de andra också lär sig det.  

 
Skiljer sig undervisningen av dessa elever från undervisningen av ”vanliga elever”? följdfrå-
gor: Hur arbetar du för att överbrygga språksvårigheter? 

1 Skillnader är inte så stora mellan dessa elever. De hjälper varandra med att tol-
ka. Jag anser att det är bra för dessa elever gå i en skola där finns andra som kan deras mo-
dersmål. 

2 Det gör det ju på sätt och vis, de klarar inte hänga med i samma tempo som 
resten av klassen. De förstår inte riktigt när man pratar och har genomgångar. Man får använ-
da sig av ett väldigt lätt språk och visa mycket med händerna och detta tar ju mer tid från un-
dervisningen. Man kan inte fokusera sig på saker som man gör med vanliga elever, i deras fall 
måste man tänka på att lägga sig på deras nivå. I vissa fall kanske man får fokusera mer på 
”slöjdandet” och mindre på ritningen. 

Sociala relationer 
Hur arbetar du för att stärka barnens självkänsla? 

 
1 Förberedelseklasselever är i ofta reserverade i början, vågar inte fråga så 

mycket. Det tar lite tid att vänja sig.  
1 De får ju framställa något eget till viss del, och just därför stärker de ju sitt 

eget självförtroende på grund av att de har gjort allt själv och kommit på idén själva. Jag gör 
inget till eleverna utan jag bara visar hur de ska göra och genom det så får de själv prova på 
och lära sig själva. 
 

Samarbetar du med klassläraren för att stärka elevernas självkänsla? 
 

1 Jag brukar diskutera med förberedelseklasläraren om elever. 
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2 Vi har inte gjort det för att jag bara har haft några elever men det finns ju ett 
intresse. Det finns också ett intresse av att bara ha förberedelseklasser på slöjden ett par gång-
er och börja bygga upp kunskapen där. 

 
Brukar eleverna fråga varandra/ hjälpa varandra/ samarbeta? 

 
1 De brukar hjälpa varandra, rätt mycket. 

2 Ja det gör de, jag tycker att de hjälper varandra för det mesta. Ibland pratar de 
på sitt eget språk och frågar varandra, i deras fall tycker jag det är helt okej för att de inte 
hänger med. 
 

Är det något du uppmuntrar? 
Hur tycker du att slöjden påverkar elevernas utveckling? 

2 Absolut. Självkänslan och kunskapen utvecklas ju på ett annat sätt. De växer 
och får lära sig att ta konsekvenser och de får lära sig när saker blir fel så det har många olika 
betydelser tycker jag. Slöjden påverkar elevens utveckling. 
 

Finns det skillnad mellan dessa elevers utveckling och ”vanliga” elever? 
2 Jag tycker inte det skiljer så mycket, det är ju samma kunskap och undervis-

ning men det beror lite också på deras förståelse för språket så det tar ju lite längre tid för dem 
än andra, vanliga elever. 

klasslärare 
 

Bakgrund 
Hur länge har du undervisat förberedelseklasser elever? 

1 I 5 år har jag undervisat. 

2 Förberedelse klasser har jag undervisat i 5 år. 
 

Vilket/vilka ämnen undervisar du i? 
1 Svenska och matte i första hand sen klart så är det ju också i svenskan blir det 

ju lite historia, samhällskunskap och lite om kroppen. Det beror också lite på vilken grupp 
man har, om man har en helt nybörjar grupp som inte kan svenska så måste man ha sakerna på 
lite lägre nivå än man har sen, så det är lite olika. 

2 Framförallt svenska och matematik och sen så gör vi lite djupdykningar inom 
SO och NO. 

 

Vilka styrdokument är viktiga din undervisning vilken är målsättning? 
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1 Målet är att eleven ska kunna fungera hjälpligt i en ordinarie klass, det är det 
som är målet med vår undervisning. Det finns lite skrivet om styrdokument och det är lite det 
jag säger fast mycket kortare.  

2 Målsättning är att de ska klara svenskan så pass bra att de kan gå i en vanlig 
klass. 

 

Slöjden 
Vilka kriterier använder du för att avgöra när ett barn kan börja med slöjd? 

1 De kan börja ganska tidigt därför att mycket är att man kan visa praktiskt så 
man behöver kanske inte så mycket språk. Man behöver åtminstone förstå lite instruktioner 
som man måste ge muntligt men oftast kan de hjälpa varandra. Finns det plats i gruppen och 
slöjdläraren klarar av att ha så många elever så efter 3-4 månader, ett halv år efter kanske. 

 
2 Kriterierna är att de är hos mig en termin sen vill jag ha in dem i slöjden så 

fort som möjligt så de ska kunna visa med sitt hantverk att de är duktiga på någonting även 
om de inte kan språket så kan de kanske utrycka sig genom slöjden.  

 
Brukar du rådgöra med slöjdläraren innan en elev börjar med slöjd? följdfrågor: Hur går det 
till? 

1 Jag bara anmäler att nu är det dags för den eleven att börja i slöjd och informe-
rar föräldrar och eleven också, vilka lektioner och tider de ska vara där. Och sen får de välja 
om de vill ha träslöjd eller syslöjd, om där är plats. 

2 Självklart. Jag säger att jag har en elev som jag tror kan börja och då diskute-
rar vi lite fram och tillbaka och eftersom jag har jobbat med detta så pass länge så vet de ock-
så att det brukar stämma det man säger. 
Är det vanligt att börja med slöjd relativt snart efter ankomsten? 

1 Ja. 
2 Ja, Slöjd är ett av de ämnen som de kan börja med snabbt, t.ex. idrott också. 

Det är mycket man visar, sen så kan de kombinera med att lära sig orden kring ämnet. 
Anser du slöjd vara ett lämpligt ämne för relativt sent anlända elever? Om ja: Varför? Om nej: 
varför inte? 

1 Ja, det är någonting som de kan vara duktiga på där de känner att de klarar av 
därför det är ganska tufft att bara hålla på teoretiskt med något som är svårt t.ex. att lära sig ett 
nytt språk. Det är roligt och det utvecklar många sinnen, att utrycka sig kroppsligt eller att 
utrycka sig med bild eller något annat är ytterligare ett språk som vi behöver. 

2 Ja, absolut. Det är för att de kan vara duktiga att utföra något med händerna 
men kanske inte utrycka sig på andra sätt för att de inte kan språket. Men de kan ändå visa att 
detta här klarar jag av och sen kan man också kombinera slöjden med att lära sig ordet snab-
bare för använder man hela kroppen så kanske man lättare lär sig ordet också. 

Sociala relationer 
Samarbetar du med slöjdläraren för att stärka elevernas självkänsla? 
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1 Det gör vi båda två på var sitt håll om man säger så. 

2 Ja det tycker jag men vi har inget direkt samarbete mer än att när de arbetat 
klart får de komma till mig och skriva en redovisning om hur arbetet gick till och sen har jag i 
mitt klassrum gått igenom typiska slöjdord t.ex. 

 

Hur tycker du att slöjden påverkar barnens utveckling? 
1 Det är klart att om man har framgångar i någonting om det nu är så för ibland 

kan det ta längre tid innan man lär sig saker och vi är alla olika duktiga på olika saker men är 
det så att de är duktiga på det så växer de ju av det. De ser ju också att andra i klassen som då 
är inslussade i vanliga klasser i något ämne inser att det är något som de själva inte hade kla-
rat av men då är det i alla fall någonting som de är bra på utöver att jag håller på med mycket 
uppmuntran här i klassen också självklart men de ser sig själv i relation med andra och inser 
ju kanske att de inte kan så mycket i t.ex. svenska. 

2 Det är ju deras första inblick i hur en svensk skola är. Den första kontakten 
förutom hos mig för den är lite speciell, men där kommer de in i en vanlig klass och får se hur 
andra elever får lära sig hur man beter sig där både på gott och ont. 

 
Kan du se att slöjden utvecklar barnens färdigheter även inom andra områden än slöjd? 

1 Det är också ett bra ställa att få ett större ordförråd till skillnad från min klass 
där de läser svenska och i slöjden får de orden i det praktiska och de får någon annan som 
pratar svenska och inte bara min röst. 

2 Ja för att sen när de kommer tillbaka till mig och säger ”Oh javisst ja så gjorde 
jag i slöjden” och att de kan ha det som en grund för fortsatta studier inne hos mig. Jag är inte 
där men om man tänker så är det klart att det är positivt, vi behöver ju använda kroppen och 
knoppen i kombination.  

 
Uppträder eleverna annorlunda mot de elever som deltar i slöjd än mot resten av klassen? (fått 
kompisar?) 

1 Det kan vara så, en av anledningarna till att vi låter dem vara med och vara 
delaktiga i andra sammanhang i den klassen som de så småningom ska vara i är för att testa 
om det funkar, är det för många förberedelseklass elever i samma klass så hinner inte slöjdlä-
raren med och då får vi sätta dem i en annan klass istället så att de får ha slöjd med någon 
annan klass för att överhuvudtaget få ha det. 

2 Ja en del har fått nya kompisar för det har jag hört att ”Han hjälper mycket 
med det” ”Och jag hjälper honom med det” eller andra som bara sitter tyst och iakttar andra 
också, det är olika från person till person. Det är inte så att alla gör det men många får kompi-
sar i klasserna. 
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Elever 
 

Bakgrund 
När kom du till Sverige? När började du i skolan (hur långt efter ankomsten)? 

1 2007  

2 Jag kom för ett halvt år sedan i september 2009. 
3 3 år sedan, jag hade sommarlov sen började jag i skolan. 

4 5 år sedan och jag började skolan samtidigt. 
5 Jag kom till Sverige i september 2007 och sen började jag i skolan en månad senare.’ 

6 11 månader sen. 
Hur gammal var du då? 

1 11 år.  
2 När jag var 11 år. Nu är jag 12 och ska flytta 13år 

 3 13 år. 
4 10 år tror jag. 

5 14 år 
Vilken klass började du i? 

1 Jag gick en månad i förberedelseklasser och sen började jag i 6an.  
2 Jag började i förberedelseklasser och sen i januari började i jag i en vanlig klass. 
3 7an, jag gick både i förberedelseklass och vanlig. 
4 Jag gick först i förberedelseklassen och sen gick jag i 5an. 

5 Förberedelseklass 
Vilka ämnen läste du? 

1 Matte och svenska.  
2 Svenska och matte. Men vi läste mest svenska. 

3 Engelska, musik, bild, idrott och slöjd. 
4 Svenska. 

5 Först i början var det bara svenska och sen andra terminen började jag med hemkun-
skap, bild, musik och sådana lätta ämne. 

6 Svenska och matte 
När började du med slöjd? 

1 Jag började med det samtidigt som jag började 6an.  
2 Jag började slöjden när jag kom till en vanlig klass. 

3 Jag började direkt när jag började skolan. 
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4 2 månader efter jag hade gått i förberedelseklassen sen började jag med syslöjd. 

5 Andra terminen. 
6 Jag började med praktiska ämnen tillsammans med den vanliga klassen och lite svå-
rare ämne t.ex. matte, svenska osv. med förberedelseklasen. 

Slöjden 
Hade du slöjdat tidigare? (i skolan eller hemma) vad? 

1 Jag började med träslöjd på min förra skola.  

2 Jag har gått träslöjd i Danmark  
3 Ja, vi hade en termin träslöjd. 

4 Nej. 
5 Nej inte i skolan. Men jag fick sy hemma och jag tyckte det var roligt. 

6 Nej det hade jag inte. 
Vad var det första du gjorde i slöjden i Sverige? 

1 Jag gjorde ett hus. 
2 Jag gjorde en lastbil och en låda. I danmark lärde jag mig göra ett stort flygplan. 

3 Jag broderade. 
4 En kudde. 

5 Jag fick sy en kudde med en fågel på. 
6 En låda. 

Hur gick det till när du bestämde dig för att göra ett arbete?(skiss, valet av materialet och 
verktyg etc.) följdfrågor: varför valde du som du gjorde? Var idéerna från skolans material 
eller du hade idéer från ditt hemland?  

1 Jag fick bestämma själv. 

2 Jag kom idéen men om jag inte vet vad jag ska göra kan jag fråga läraren och få 
hjälp med vad jag skulle göra. 

3 Det var jag själv som fick bestämma. Jag gjorde en kudde med blommor på. 
4 Jag fick välja själv. 

5 Jag fick själv bestämma vad jag ville göra sen fick jag mycket hjälp av läraren hur 
jag skulle sy. 

6 Jag bestämde det själv. Jag gjorde en skiss och sen började jag. Det tog en vecka att 
göra den. Det var första gången jag gjorde någonting så jag valde något lätt. 

Alt hur hade du valt om du fått välja själv?; frågor om de funderade på hur svårt arbetet var, 
att de skulle klara av det?  

Hur planerade du ditt arbete? följdfrågor: vad gjorde du själv? hur ofta behövde du lärarens 
hjälp? När behövde du den? Kan du berätta konkret vad?  

1 Jag ritade själv och bestämde mycket själv hur det skulle se ut. 
2 Jag ritade först vad jag skulle göra sen måttsatte jag allting, Sen fick jag materialet 
och började jobba  Jag tänkte bara att jag ville göra en kudde sen gjorde jag det. 
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3 Vi gjorde en skiss innan vi började. 

4 Först valde jag tyget och sen sydde jag fågeln. När jag blev klar med fågeln bestäm-
de jag mig för att sätta den på en kudde så jag gjorde kudden och sen satte jag på få-
geln på den, och jag fick VG på det.  
5Jag gjorde en skiss sen gjorde jag det själv, men jag fick hjälp med hur jag skulle 
göra. 

Kan du berätta hur gjorde ditt arbete? Vilka ändringar kom till under arbetsgång? Vad berod-
de de på? 
 1 Nej. 

2 Jag tänkte först jag skulle brodera en blomma sen ändrade jag mig till att göra 
flera blommor. 

 3 Nej jag gjorde som jag hade planerat. 
 4 Nej, Jag gjorde som jag hade planerat’ 

Hur hjälpte läraren dig? 
följdfråga: Kunde du förklara för läraren vad du behövde hjälp med? Fick du den hjälp du 
behövde? Om inte: vad tror du det berodde på? (t.ex. språksvårigheter) 
Hur skulle du göra om du fick göra samma föremål en gång till? 

1 Jag behövde bara be honom om hjälp när jag skulle såga. 
2 Jag fick lite hjälp i början men det gick också en annan från Danmark i klassen som 
hjälpte mig lite. Jag fick mer hjälp än vad jag behövde, han hjälpte mig mycket. 
3 Hon hjälpte mig med att visa och berätta hur jag skulle göra. Hon visade hur jag 
skulle sätta ihop symaskinen. 
4 Jag skulle göra samma men med ett annat motiv. 

5 Läraren visade mig hur jag skulle göra. 
6 Jag visste inte hur man satte ihop en symaskin så hon hjälpte mig med det sen visade 
hon mig hur jag skulle sy och när jag behövde hjälp så kallade jag på henne och så 
hjälpte hon mig. 

Vad tyckte läraren om ditt arbete? 
1 Han tyckte det var bra och han sa till mig att det var bra jobbat.  

2 Han tyckte det var bra, i mitt omdöme stod det alltid att jag nått målet. 
3 Hon tyckte det var bra. 

4 Hon var nöjd med mitt arbete. 
5 Hon tyckte det var jätte bra. 

6 Han sa ingenting. 
Berättade läraren vad han/hon förväntade sig att du skulle lära dig? 

 1 Nej.  
 2 Nej. 

 3 Nej. 
 4 Nej han sa ingenting, han frågade vad jag ville göra. 



 

 39 

Vad tycker du att du lärde dig i slöjden? 

 1 Svenska. 
 2 Att man fick lära sig hur man syr och hur man använder en symaskin. 

 3 Jag fick lära mig att sy. 
Vad tycker du är viktigast att lära sig slöjd? 

 1 Att det är roligt man får såga. 
 2 Bara jobba och göra det man vill. 

Sociala relationer 
Lärde du känna kamraterna i gruppen under slöjdlektionerna? Om ja: minns du hur det gick 
till när ni lärde känna varandra? 

1 Det gick bra, dom var snälla. 

2 Först i början var det svårt att träffa folk, det fanns gäng som kunde svenska perfekt 
och kände varandra bra. Men när jag kom till slöjdklassen så var det bra, det fanns 
ingen som var taskig och sa till mig att jag inte kunde språket. 
3 Jag fick nya kompisar, dom frågade mig vad jag heter osv. 

Hur hjälpte du eller hur fick du hjälpt av kompisar? 
1 Vi fick jobba tillsammans och hjälpa varandra.  

2 Ja dom hjälpte mig. 
3 Lite ibland. 

4 Dom hjälpte också lite. 
5 Ja dom hjälpte mig fast jag inte hade så mycket kontakt med dom. 

6 Nej, jag behövde inte hjälp. 
På vilket sätt brukar ni hjälpa varandra på andra lektioner? 

1 Ja senare efter ett tag när man hade lärt känna varandra lite. 
2 Nej. 

Vad lärde du dig mer än att slöjda?(t.ex. tränade svenska, matte, hur man uppträder i skolan) 
1 Jag lärde mig svenska. 

2 Jag lärde mig svenska bättre genom att prata med andra. 
3 Jag lärde mig svenska när jag pratade med mina kompisar i slöjden. 

Hur tycker du det var att börja med slöjd tillsammans med elever från din ordinarie klass? 
1 Ja man har lätt för att lära känna varandra. 

2 Jag tyckte det var bra. 
3 Jag tyckte det var bra att gå i förberedelseklassen samtidigt som man läste andra äm-
nen för man lärde sig mer när man t.ex. pratade med andra kompisar. 
4 Ja jag tyckte det var bra, vi gick i samma klass så man lärde känna varandra bättre. 
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Bilaga 6: NO-03 för slöjd utformade mål, indelade i sex hu-
vudområden: 

1. Personliga kvaliteter och egenskaper 
Självkänsla, lust, arbetsglädje, initiativförmåga, konstruktiv och kreativ förmåga är kva-
liteter som bör uppfattas som väsentliga och som också stämmer med skolans över-
gripande mål, liksom att utveckla elevens förmåga att reflektera, bedöma och ta ställning 
till egen eller andras handlande. Flera av dessa kvaliteter är ofta osynliga för eleverna, 
deras vårdnadshavare och skolans övriga aktörer. De behöver diskuteras och lyftas fram 
för att synliggöra den potential som finns i slöjden och som bör nyttjas. 
 
2. Elevinflytande och eget ansvar 
Slöjden har särställning i grundskolan när det gäller elevens inflytande. Ofta ligger den 
också nära elevens intresse. Eleven tar egna initiativ och eget ansvar i arbetet. Att utgå 
från egna erfarenheter och intressen för slöjdidéer, på eget initiativ genomföra arbetet, 
och dessutom uppleva arbetsprocessen som sin egen är en kvalitet för eleven. De goda 
förutsättningarna för lärande som finns i slöjden gör det möjligt att tillvara denna kvali-
tet.  
 
3. Handlingsberedskap 
Handlingsberedskap och kunskap utvecklas i flera stadier. Eleven ska självständigt kun-
na använda redskap och bearbeta material, tillverka något nytt eller återanvända gamla 
ting kunna välja, men också kunna värdera och ta ställning till färdiga produkter. Slutli-
gen ska eleven kunna befästa och överföra kunskaper, tillägna sig nya lärdomar och an-
vända sina egna erfarenheter i nya situationer i framtiden. Den handlingsberedskap ele-
ven tillägnat sig i slöjdrelaterande situationer ska syfta till att utvecklas till en allmän-
mänsklig handlingsberedskap. 
 
4. Slöjdkunskaper 
Hit räknas kunskaper om metoder, verktyg, redskap, material och arbetsmiljö, liksom 
kunskaper om estetiska och funktionella värden eller slöjdtraditioner och kulturarv. I 
dagens moderna konsumtionssamhälle, fyllt av färdiga eller halvfärdiga produkter som 
blir färdiga efter montering, kan slöjdens bidrag vara att eleverna får arbeta med hela 
produktionsprocessen att omvandla material från en idé till färdigt alster. I produktions-
processen finns sällan färdiga lösningar. I stället kräver arbetet nya lösningar när förut-
sättningarna ändras. Man bör lyfta fram att elever i slöjden tänker självständigt och löser 
problem, fattar beslut och använder olika sinnen. Detta är kunskaper som kan nyttjas i 
olika sammanhang. Man bör utnyttja möjligheten att utveckla ämnet genom att ta fram 
aspekter som inte bara fastnar i slöjdtekniker, redskap och material utan också berör 
kvalitéer och funktion, arbetsmiljö, säkerhet, ergonomi och ekologi.  
 
5. Olika perspektiv 
Undervisning i slöjd bör, utöver etiska, estetiska och funktionella värden, också belysa 
ekonomiska aspekter, jämställdhets- och miljöperspektiv. Elevernas arbete från idé via 
material, redskap och maskiner till färdig produkt ger goda förutsättningar att diskutera 
och förstå ett agerande utifrån miljö- och resurshushållningsaspekter. I ämnet finns t.ex. 
goda möjligheter lyfta fram jämställdhetsperspektiv då genusfrågan har särställning i 
slöjden. Flickor och pojkar arbetar tillsammans trots att ämnet vilar på skilda traditioner 
och trots att eleverna, när de tillåts välja slöjdart, gör ett traditionellt val. 
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6. Arbetssätt. 
Arbetssättet innebär att processen står i centrum. Elevernas skapande och självständig-
het ska främja nyfikenhet och lust att lära. Eleverna skall utveckla sitt eget sätt att lära, 
utveckla tillit till sin egen förmåga, lära sig lyssna, diskutera, argumentera och använda 
sina kunskaper. Arbetssättet har tydliga kopplingar till den övergripande läroplanens 
(Lpo 94) mål och kunskapskvaliteter. Under arbetet sker omfattande interaktion såväl 
elever emellan som med lärare. Man får prata samtidigt som man arbetar, elever samar-
betar och hjälper varandra. I detta arbetssätt finns kraft som ska lyftas fram och synlig-
göras. Slöjdämnet är ett utpräglat kommunikativt ämne där man arbetar tillsammans. 
(Hasselskog & Johansson, s 16-22)  

 
 


