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Sammanfattning 

I denna uppsats undersöks hur nyanlända elever introduceras i den svenska skolan med 

inriktning mot slöjden. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur slöjdlärare upplever sin 

undervisning med nyanlända elever, hur de upplever språkutvecklingen och om de arbetar 

med inkludering av nyanlända elever i slöjdgrupperna. Metoden som använts är kvalitativa 

intervjuer av sex slöjdlärare från tre olika kommuner i norra Sverige.  

 

Resultatanalysen i studien visar att praktisk-estetiska ämnen är bra tillfällen för nyanlända 

elever att börja i sin ordinarie klass. Anledningen är att eleverna till en början inte behöver 

samma språkkunskap för att delta på lektionerna. De intervjuade lärarna berättar att det är 

svårt att kunna ge eleven den tid som behövs när man måste undervisa utan att kunna 

kommunicera med talspråket. De använder i stället kroppen som semiotisk resurs, vilket 

innebär att de undervisar med kroppsspråket. Elevgrupperna är ofta stora och då blir det svårt 

att hinna hjälpa alla eleverna. Lärarna tycker att undervisning är svår, men rolig. De upplever 

en språkutveckling hos eleverna men tycker att det är svårt att veta vad slöjden har bidragit 

med till den. 

Nyckelord: Nyanlända elever, slöjd, språkinlärning, förberedelseklass, direktplacering.    
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1. Inledning 

Utgångspunkten för denna rapport är att undersöka hur nyanlända elever introduceras i den 

svenska skolan med inriktning mot slöjden. Begreppet nyanländ elev är ett samlingsnamn på 

alla barn som kommer till svenska skolan oavsett ursprung. Med nyanländ elev menas att 

individen har kommit till Sverige under skolåldern för grundskolan. Mitt intresse för hur 

slöjdlärare undervisar målgruppen uppstod när jag själv började undervisa trä- och metallslöjd 

i förberedelseklasser. En förberedelseklass är en utslussningsklass där eleverna först får börja, 

för att introduceras in i den svenska skolan. I förberedelseklassen får eleverna lära sig grunden 

till det svenska språket, för att sedan slussas ut till sin ordinarie klass. Jag funderade på hur 

kommunikationen mellan lärare med nyanlända elever går till när vi inte pratar samma språk. 

Fungerar den på liknande sätt som vid undervisning av elever med språkstörning, med hjälp 

av stöd-bilder, slöjdverktygen och kroppen som semiotisk resurs. Dock kvarstod frågan hur 

arbetar lärarna i slöjden rent praktiskt för att undervisa elever som inte talar samma språk som 

de själva? Går det att bedriva en säker slöjdundervisning utan att eleverna gör sig illa och 

skadar sig på verktygen när det gemensamma språket saknas? I studien kommer jag att 

utforska arbetsmetoder och tillvägagångsätt som slöjdlärare arbetar med för att hjälpa 

eleverna att utveckla sitt språkbruk. 

 

Från och med den första januari 2016 trädde lag 2015:246 i kraft angående hur länge elever 

får vistas i förberedelseklasser. En elev får inte ges undervisning i förberedelseklass längre tid 

än två år. Lagen innebär att rektorn måste tilldela eleven en ordinarie klasstillhörighet inom 

två månader efter att eleven börjat i förberedelseklass. När eleven anses ha tillräckliga 

kunskaper i ett ämne ska denne börja i ordinarie klass i det ämnet (Sveriges riksdag, 2016). 

Tidigare kunde en elev vara kvar i förberedelseklassen i flera år, men dessa lagar begränsar 

antalet dagar som eleverna får vistas i förberedelseklasser innan de lämnat den helt.  

 

En annan introduktionsmodell är direktplacering. När en elev direktplaceras börjar den direkt 

i ordinarie klass, men har innan det ofta fått en kort introduktion i det svenska språket hos en 

svenska som andraspråkslärare (sva-lärare).  

 

Eleverna får i förberedelseklassen sin första introduktion till hur en individ ska fungera i 

svenska samhället och bli en god medborgare. Det är givetvis också viktigt att låta eleven 

fortsätta att utveckla och värna om sitt kulturarv. För att mångfalden ska bevaras gäller det att 

skolan arbetar aktivt för det mångkulturella samhället. Den svenska staten har bestämt vilken 

kunskap eleverna i grundskolan ska ha när de slutar årskurs 9. I Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) (Skolverket, 2011) beskrivs syftet med alla 

de olika ämnen som eleven läser i grundskolan, vad ämnet ska innehålla och kunskapskraven 

till de olika betygen E, C och A. Det är ett kapitel för varje ämne som eleven studerar. Den 

första januari 2016 har skolverket publicerat ett kartläggningsmateriell för kunna kartlägga 

nyanlända elevers tidigare kunskaper.  
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I min undervisning har jag upplevt att eleverna känner en maktlöshet när de inte förstår vad 

jag menar. Enligt Lgr11 ska läraren hjälpa eleven att utvecklas efter sina förutsättningar och 

samtidigt stimuleras att använda och utveckla sin förmåga. Det står också att läraren ska ge 

stöd för att hjälpa eleven i språk- och kommunikationsutvecklingen (Skolverket, 2011:14). 

Genom intervjuer med sex slöjdlärare från tre olika kommuner kommer denna studie att 

utforska hur slöjdlärarna upplever sitt arbete med nyanlända elever och hur de upplever 

språkutvecklingen hos eleverna.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur slöjdlärare uppfattar arbetet med nyanlända elever i 

ämnet slöjd. 

 

1.2 Frågeställningar 
Hur uppfattar slöjdlärare sin undervisning av nyanlända elever?  

Hur uppfattar slöjdlärare språkutvecklingen hos de nyanlända eleverna i slöjden? 

Hur arbetar slöjdlärarna med inkludering i klassen? 

 

2. Bakgrund 

Detta avsnitt handlar om olika begrepp, arbetssätt och teorier som skolorna arbetar utifrån. 

Det som kommer att diskuteras är vad som räknas som en nyanländ elev och vilka 

styrdokument skolan i Sverige arbetar efter. Skolan arbetar framförallt med två olika typer av 

introduktionsmodeller för nyanlända elever, direktplacering och förberedelseklass, och dessa 

kommer att beskrivas och diskuteras utifrån forskningen.  

 

2.1 Styrdokumenten  
Styrdokumenten styr skolan och alla som arbetar inom skola utgår från dessa. För att 

förtydliga vad dessa innebär presenteras de här. 

 Skollagen beskriver hur huvudmännen ska styra skolan enligt svensk lag.  

 Förordningar är beslut ifrån regeringen som skolans huvudmän skall följa. Exempel på 

dessa kan vara om hur statsbidrag skall användas eller hur skolpersonal skall agera. 

 Läroplaner är det styrdokument som lärarna främst arbetar med. De innehåller 

beskrivningar över hur skolverket anser att läraren ska arbeta med ämnena i skolan. 

Där står också betygskriterier för de olika ämnena i skolan. De senaste läroplanerna 

heter Läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011 och Läroplan, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Det finns 

också flera enskilda läroplaner för exempelvis grundsärskolan och sameskolan. 



 
 

3 
 

 Skolverket kan besluta om bindande bestämmelser dessa kallas för föreskrifter. Det 

kan exempelvis vara ändringar i kursplaner eller förutsättningar för 

förberedelseklassernas verksamhet.  

 

2.2 Nyanlända elever 
Uttrycket nyanlända elever beskrivs som en heterogen grupp och det är ett samlingsnamn på 

alla barn som kommer till svenska skolan oavsett ursprung. Med nyanländ elev menas att 

individen har kommit till Sverige under skolåldern för grundskolan, grundsärskolan, 

gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan berättar Inger Bergendorff (2014). Det betyder att 

om barnet kommer till Sverige innan höstterminen när de börjar i årskurs 1, räknas det inte 

som en nyanländ elev. Eleven anses inte heller vara nyanländ efter att den har gått i den 

svenska skolan i fyra år (Skolverket, 2016). Alla barn som kommer till Sverige har samma 

rättigheter och de har alla rätt att gå i skolan. Det spelar ingen roll om barnets familj är 

papperslösa eller har kommit till Sverige som arbetskraftsinvandring.  

 

2.3 Direktplacering 
Direktplacering kan också kallas direkt integrering. Med direktplacering menas att de 

nyanlända eleverna placeras ut direkt i sina ordinarie klasser, utan tidigare kunskaper i ämnet 

Svenska som andraspråk, sva (Skolverket, 2011). Tanken med direktplacering är att eleverna 

snabbare ska lära sig språket genom att umgås med jämnåriga kamrater som talar svenska. 

Eleverna ska på detta sätt snabbare integreras i skola och samhälle skriver Pävi Juvonen 

(2015). Skolhuvudmännen beslöt att prova med direktplacering (Juvonen, 2015) som en 

konsekvens av att utrikesfödda elevers skolresultat hade varit låga. I jämförelsen som 

utbildningsdepartementet (2016) gjorde mellan barn födda inrikes och utrikes och som 

började skolan i Sverige efter sju års ålder var det en påtaglig skillnad i att nå 

gymnasiebehörighet1 till de nationella gymnasieprogrammen. Skillnaden var inte lika stor 

mellan barnen som kommit till Sverige innan sju års ålder.  

Elever som invandrat till Sverige efter sju års ålder uppnår i mycket lägre 

utsträckning än övriga elever behörighet till ett nationellt program i 

gymnasieskolan. Av dem som hade invandrat och folkbokförts innan de fyllt sju år 

var 87 procent behöriga till gymnasieskolans nationella program år 2011, jämfört 

med 65 procent av dem som invandrat efter den ordinarie åldern för svensk 

skolstart. (Utbildningsdepartementet, 2016:32)  

Enligt Meta Cederbergs avhandling Utifrån sett- inifrån upplevt: några unga kvinnor som 

kom till Sverige i tonåren och deras möte med den svenska skolan är det inte elevernas etniska 

bakgrund som har betydelse för betygen utan tiden de har varit i Sverige. Cederberg menar 

dock att flickor generellt klarar sig bättre än pojkar. 

Det är således inte flickornas och pojkarnas etniska bakgrund som enligt 

Skolverket har betydelse utan vistelsetiden i Sverige, ett förhållande som jag 

                                                           
1 För behörighet till yrkesprogrammen krävs godkända betyg i svenska/ svenska som andraspråk, matematik, 

engelska och betyg i ytterligare fem ämnen. För behörighet till högskoleförberedande programmen behövs det 
nio godkända ämnen utöver svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska.  
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uppfattar gäller i större utsträckning för flickor än pojkar. Pojkar med utländsk 

bakgrund har exempelvis betydligt sämre meritvärde i ämnet svenska som i 

svenska22 än flickor med utländsk bakgrund (Cederberg, 2006:26) 

Enlig Juvonen lämpar sig vissa skolämnen bättre som integrationsämnen. I exempelvis idrott 

och praktisk-estetiska ämnen fungerar det att placera nyanlända elever tidigt (2015). Detta 

ställer dock krav på läraren att denne ska se till att ”eleven utvecklas efter sina förutsättningar 

och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga.” (Skolverket, 2011:14) 

Eleven har rätt att utvecklas utifrån sin egen förmåga och kunskapskurva. Det betyder att 

läraren ska kartlägga elevens tidigare kunskap samtidigt som denne undervisar resterande 

slöjdgruppen. Genom kartläggningen av elevens tidigare erfarenheter i ämnet kan läraren 

individanpassa utbildningen efter elever. Jenny Nilsson Folke (2015) menar att nyanlända 

elever behöver extra stöd på modersmålet samt svenska för att upprätthålla skolans 

likvärdighetsuppdrag. En studiehandledare kan hjälpa och stötta eleven för att klara av den 

höga kognitiva utmaningen som det blir för elever som direktplaceras anser Monica Axelsson 

(2015). Elever blir enligt Pauline Gibbons (2010) och Axelsson (2015) frustrerade om den 

kognitiva utmaningen är för stor, om inte skolan hjälper dem med stöttning. Juvonen menar 

utifrån sin forskning om hur lärarna upplever direktplacering av de nyanlända eleverna, att 

lärarna är positiva till direktplaceringen utifrån elevens perspektiv. Trots positiv inställning 

upplever lärarna att de inte räcker till och att det beror på organisationsfrågor och resurser. 

Lärarna menar att det krävs mer resurser med direktplacering och några av dem har utryckt att 

de saknar modersmålslärare och studiehandledning i klassen, men även att det krävs mer av 

klassläraren för att anpassa undervisningen för de nyanlända eleverna. Lärarna menar att de 

kan ställas inför prioriteringsval när de behöver hjälpa de nyanlända eleverna samtidigt som 

de behöver stötta de övriga eleverna.  

Samma slags nackdelar lyfts också fram av lärarna i grundskolans mellanår. Många 

uttrycker, direkt eller indirekt, att de ställs inför ett val där de nyanlända eleverna 

konkurrerar om lärarnas uppmärksamhet och stöd med de övriga eleverna. 

(Juvonen, 2015:161)   

Det som behövs enligt lärarna i undersökningen och enligt forskningen kring direktplacering 

av nyanlända elever är ett stöd i klassen i form av en modersmålslärare och/eller 

studiehandledare på modersmålet enlig Nihad Bunar (2010). Den praktisk-estetiska 

verksamheten lämpar sig väl vid direktplacering men då behövs det stöttning av ovannämnda 

för att det ska fungera. Eleverna behöver veta hur och varför de ska göra något och inte bara 

att de ska göra det. 

 

2.4 Förberedelseklass 
Det finns flera namn på arbetsmetoden förberedelseklass, exempelvis språkintroduktion, 

språksluss, språkklass, centrum för lärande, introduktionsklass och internationell klass. Jag 

har i detta arbete valt att kalla det för förberedelseklass. Denna typ av inskolningsorganisation 

finns på flera håll i Sverige. Det är en erkänd och välanvänd inskolningsform för nyanlända 

elever som ska börja svenska skolan (Axelsson, 2015). Eleverna som går i dessa grupper 

                                                           
2 Ämnet Svenska2 fick senare namnet Svenska som andraspråk. 
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räknas som nyanlända och i dessa grupper arbetar lärare som undervisar i svenska som 

andraspråk. Detta ger en trygg och stabil miljö för de nyanlända eleverna att börja lära sig det 

svenska språket.  

Förberedelseklassen upplevs också fylla ett tydligt pedagogiskt syfte för eleverna. 

Det ger dem möjlighet att lära sig svenska, vilket de ofta lyfter fram som ett villkor 

för att komma vidare i utbildningssystemet och ta sig fram i samhället i övrigt. 

(Nilsson Folke, 2015:49) 

Olika kommuner arbetar på olika sätt med förberedelseklasser. Några skolor har grupper bara 

för sin skola medan andra skolor har ett större upptagningsområde och kallas värdskolor. På 

värdskolorna får eleverna först gå i förberedelseklass innan de slussas ut till sin hemskola, 

som är den skolan som ligger närmast hemmet enligt närhetsprincipen. Med närhetsprincipen 

menas att eleverna har rätt att gå på den skola som ligger närmast deras bostad, förutsatt att 

det finns plats för eleven att gå där. Nilsson Folke (2015) tycker dock att det finns problem 

med förberedelseklasser som ligger på värdskolor. Eftersom att eleverna går på en annan 

skola än sin hemskola och äter och vistas i en annan miljö än sin hemskola, blir det ett stort 

kliv när dessa elever ska börja utslussningen till sin hemskola. Eleven ska inte bara lära sig 

hur det fungerar på den nya skolan utan det finns även en geografisk skillnad som kan bli ett 

hinder i utvecklingen, då närheten till vännerna i förberedelseklassen inte längre finns. När 

eleven lämnar sin trygghetsmiljö på värdskolan behöver eleven inte bara lära känna nya 

klasskompisar utan även hemskolan med dess olika miljöer. Det kan leda till stress och en 

känsla av utanförskap som kan bli ett hinder i utvecklingen. I de fall där förberedelseklassen 

ligger på hemskolan placeras den vid sidan av och inte tillsammans med den övriga 

undervisningen i skolan. Det gör att eleverna i förberedelseklassen att inte riktigt känner 

tillhörighet med de andra eleverna och på samma sätt blir det ett utanförskap (Nilsson Folke, 

2015). 

Att vara i förberedelseklass signalerar att man inte riktigt tillhör det övriga 

elevkollektivet. Tillhörigheten verkar ofta förstås genom en hierarkisk uppdelning 

mellan invandrare och svenskar; förberedelseklassen anses vara för invandrare 

och övriga skolan för svenskar. (Nilsson Folke, 2015:53) 

Nilsson Folkes intervjuer visar också på att elever känner sig trygga i förberedelseklasserna. 

En elev utryckte det som att ”ha en plats att vila på” (2015:49) och det är en stor 

trygghetsfaktor i förberedelseklasserna. Eleverna känner sig mer hemma där än i sin ordinarie 

skola där de måste arbeta hårdare för att följa med under lektionerna. Det är bra till en början 

för eleverna att känna en trygghet på skolan, men det är viktigt att eleverna inte stannar för 

länge i förberedelseklasserna. Bunar (2010) är kritisk till arbetet med förberedelseklasser på 

grund av att eleverna riskerar att vara där för länge istället för att börja i sin ordinarie klass. 

Gibbons menar att det är risk att den kognitiva utmaningen blir för låg och att eleverna 

hamnar i en trygghetszon där ”inte mycket lärande sker och där eleverna inte heller utvecklar 

självständighet och oberoende i sitt lärande” (2010:43). Det är därför viktigt för elevens 

fortsatta utveckling att denne får påbörja sin utslussning till ordinarie klass innan den har gått 

för länge i förberedelseklassen (Bunar, 2010). 
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2.5 Utslussning från förberedelseklass 
Utslussning till ordinarie klass är en av det mest kritiska delarna i arbetet med 

förberedelseklass. Denna utslussning sker löpande under terminen. Jag har i min profession 

valt att kalla det för rullande termin från idrottens rullande byten. Detta begrepp kommer även 

användas under denna uppsats. Eleven slussas ut från förberedelseklassen där den känner sig 

trygg, till en tuffare och mer krävande miljö i sin ordinarie klass. I samband med den flytten 

är det viktigt att det finns mycket stöttning. Det kan innebära att läraren förklarar uppgifterna 

för eleven med olika typer av begrepp, bilder eller kroppen som semiotisk resurs. Läraren bör 

också förklara hur eleven ska arbeta för att förstå uppgiften (Nilsson Folke, 2015). Gibbons 

menar att stöttning kan vara: 

 Det är en tillfällig handledning av elever mot nya begrepp, högre nivåer av 

förståelser samt ett nytt språk. 

 Eleverna får veta hur de ska göra något (inte bara vad de ska göra), så att 

de blir bättre rustade att senare utföra liknande uppgifter på egenhand. 

 Det är framtidsorienterat – med Vygotskys ord: Det en elev kan göra med 

hjälp idag kan han eller hon göra på egen hand imorgon. (Gibbons, 

2010:42) 

Om eleven får hjälp av klasskamrater och lärare kommer denne lättare klara av den höga 

kognitiva utmaning som den står inför. Genom att vara i den proximala utvecklingszonen kan 

eleven prestera bra även i sin ordinarie klass. Det är viktigt att språkbruket inte ligger på en 

för hög kognitiv nivå utifrån elevens tidigare språkkunskaper, utan hög stöttning från 

modersmålslärare eller studiehandledare. Det är en av anledningarna till att skolan har skapat 

förberedelseklasser. Eleven måste få möjlighet att lära sig språket i en språkligt anpassad 

miljö. 

Det kognitiva perspektivet på andraspråksinlärning säger oss att det är viktigt att 

det finns mycket och varierat språk i klassrummet och framför allt språk som är 

anpassat till inlärarnas nivåer. (Otterup, 2014:61). 

I Axelssons (2015) forskning kan man läsa om elever som såg fram emot flytten från 

förberedelseklassen till sin ordinarie klass. Det visade sig dock att i den ordinarie klassen 

fanns det inte samma stöd för utvecklingen som eleverna hade önskat. 

Men för en del av eleverna blev inte flytten så positiv och lätt som de hoppats. En 

bidragande orsak kan ha varit avsaknaden av studiehandledning på modersmålet 

(Axelsson, 2015:113).  

Det står i skolförordningen att elever som behöver hjälp med studiehandledning på sitt 

modersmål har rätt till det. Om eleven har studerat på ett annat språk än modersmålet kan 

denne ges studiehandledning på detta språk istället (Sveriges riksdag, 2016). Axelsson tror att 

fallet i det tidigare citatet kan bero på att kommunen köpte in studiehandledning från en 

modersmålsorganisation och att skolans ansträngda ekonomi inte tillät den typen av resursköp 

(Axelsson, 2015:113). Skolorna brister ofta i sin stöttning efter att eleverna har slussats ut till 

ordinarie klass (Bunar, 2010). 
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2.6 Nyanlända elever i ordinarieklass 
Alla barn får ett vardagsspråk från den miljön där de växer upp. Det spelar inte någon roll 

vilken kultur eller etnicitet som barnet härstammar från, eftersom språket finns med i 

uppfostran. När barnen börjar skolan utvecklas deras språk utifrån det nya sociala 

sammanhanget, från och med det börjar barnen utveckla det som kallas skolspråk Gun 

Hägerfleth (2011). Detta gäller även när elever kommer som nyanlända till Sverige. Enligt 

Tore Otterup går det relativt snabbt att lära sig vardagsspråket medan skolspråket kan ta upp 

till åtta år att lära sig så att man förstår läromedelstexter och kan producera texter på en hög 

kognitiv nivå.  

”…det tar betydligt lägre att utveckla det skolrelaterade språket som eleverna 

behöver för att förstå texter i läromedel, för att själva kunna producera texter på en 

förväntad kognitiv nivå och för att kunna bli framgångsrika i skolan.” (Otterup:72). 

Axelsson (2015) menar att det tar fyra till åtta år för elever att uppnå ett ämnesspråk när de lär 

sig ett andraspråk. Eleverna behöver hjälp för att klara av att förstå uppgifterna och hur den 

ska arbeta med dessa. Därför är det viktigt att eleven får stöd av modersmålslärare och 

studiehandledare som kan förklara det för eleverna. 

 

Ibland kan ett problem vara att läraren vill ge en likvärdig utbildning till alla elever och 

därigenom tänka ut samma undervisning till alla elever. Det är lätt att läraren glömmer de 

olika förutsättningarna i gruppen. Givetvis ska alla elever ges en möjlighet till likvärdig 

utbildning, men det får inte bli på bekostnad av elevernas olika förutsättningar (Axelsson, 

2015). Det är också viktigt att lärarna inte förenklar uppgifterna till eleverna utan istället 

arbetar med att förenkla frågorna. Det kan göras med visuellt stöd som exempelvis bilder, 

tabeller, olika typer av texter, video eller diskussion med läraren (Otterup, 2014). På detta sätt 

kan läraren öka elevens inlärningsmöjligheter samt öka elevens förståelse för uppgiften. Ett 

annat arbetssätt är att arbeta med critical literacy. Genom att arbeta med critical literacy går 

läraren och eleverna på djupet i texten och uppgifter för att reda ut vad som egentligen står. 

Varför det står beskrivet på detta sätt och vad har det för symbolik i sammanhanget menar 

Kerstin Bergöö och Karin Jönsson (2012). Språket skiljer sig dock mellan de teoretiska och de 

praktisk-estetiska ämnena. Eva Lindqvist (2014) menar dock att det egentligen inte är några 

större skillnader mellan språkkraven i årskurs 9 för de praktiska ämnena och de teoretiska 

ämnena, men att texterna i de olika ämnena har olika status hos lärarna. Gibbons (2009) 

menar att språket utvecklas bättre om eleverna får arbeta med språkutvecklingen i ett 

sammanhang. Förutsättningar för det kan skapas genom att olika ämnen samarbetar över 

ämnesgränserna. Exempelvis kan slöjd och språkämnena samarbeta genom att eleverna 

skriver utvärderingen av slöjdprojektet i språkämnet. Det innebär exempelvis att svenskan, 

eller svenska som andraspråk, inte behöver hitta på någon fiktiv uppgift för eleverna att skriva 

om, utan de kan dokumentera och skriva om vad de arbetar med i slöjden. I ett sådant 

samarbete får eleven också färre uppgifter att arbeta med och kan på detta sätt lägga mer 

fokus på andra uppgifter (Lindqvist, 2014:117). Gibbons (2009) menar också att eleverna 

stärker sin kunskap i ämnet och sin grammatik i språket genom att arbeta med begrepp som 

rör ämnet i flera olika sammanhang. I texten Lärarröster om direktplacering av nyanlända 

elever (Juvonen, 2015) diskuterar författaren om språket som nyckelframgång i skolan. 
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Flerspråkighetsdiskursen är viktig i det mångkulturella samhället. I kapitlet Svenska som 

andraspråk i Lgr11 (Skolverket, 2011) står det: 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 

språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår 

hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk, är betydelsefullt för 

att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer 

och språk möts. (Skolverket, 2011:239) 

Det tydliggör vikten av språket i samhället och den gemenskap det innebär att kunna 

kommunicera med andra människor. Enligt Josefina Eliaso Magnusson (2010) kan elever med 

utländsk bakgrund tycka att det är lättare att kommunicera med varandra på modersmålet än 

på svenska när klasskamraten hör på. Eleverna som uttryckte detta påstod att andra elever på 

skolan trodde att de var mindre intelligenta på grund av att de hade dåligt uttal. Eleverna 

upplever att de behöver lära sig tala en bättre svenska om de ska kunna få arbete i framtiden.  

 

3. Tidigare forskning 

Forskningen som jag har tagit del av är både nationell och internationell. I denna studie har 

jag valt att läsa in mig på hur barn lär sig sitt förstaspråk, för att skapa mig en bättre förståelse 

och även kunna koppla till andraspråksinlärning. Det kommer även att presenteras forskare 

inom ämnet slöjd, men huvudfokus är forskning på nyanlända elever i skolan.  

 

3.1 Forskning kring språkutveckling 
Ann-Katrin Svensson har skrivit boken Barnet språket och miljön (1998) som fokuserar på 

hur barn lär sig sitt första språk. Svensson menar att barnen lär sig att utveckla språket i 

sociala sammanhang. Hon presenterar flera av de stora namnen inom utvecklingspsykologi 

som Piaget, Vygotsky och Bruner. Svensson diskuterar barns talutveckling, men även också 

hur de lär sig läsa och skriva.  

 

Till skillnad mot Svensson, skriver Gun Hägerfelth i sin bok Språkarbete i alla ämnen (2011) 

om inlärning av andraspråk. Hon menar att det är viktigt att alla ämnen arbetar med 

språkinlärning eftersom de nyanlända eleverna behöver lära sig språket i alla ämnena. 

Hägerfelth (2011) menar att ämneslärarna inte har goda språkkunskaper eftersom de 

traditionellt inte har arbetat med språkinlärning. Hon anser att ämneslärarna är dåligt insatta i 

sitt ämnesspråk eftersom det inte är fokus på språket under ämnesundervisningen (2011:47). 

Hägerfelth diskuterar även språkutvecklingen och svårigheter med att lära sig ett andraspråk. 

Ett vardagsspråk går relativt snabbt för barn att lära sig, men skolspråket som används i 

skolan är mer krävande och tar många år. Lärarna måste därför hjälpa eleverna genom att 

förklara ord som är svåra. Detta kan även underlätta för andra elever i skolan som har 

språkstörningar. Hägerfelth menar att det svåraste i ett språk är att kunna reflektera över en 

text, att kritiskt granska den och fundera vad det är som är viktigt. Det är något som Kerstin 

Bergöö och Karin Jönsson skriver om i Glädjen i att förstå (2014). De skriver om critical 

literacy (litteracitet heter det på svenska) som är att granska texter och reflektera över vilket 
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budskap författaren har. Bergöö och Jönsson har skrivit boken som en forskningspresentation. 

Denna forskningspresentation riktar sig inte uttalat mot lärare som arbetar med inlärning av 

andraspråk, utan mot lärare i förskolan och grundskolans tidigare år. Dock är denna 

presentation intressant eftersom den diskuterar det kritiska läsandet, vilket enligt Hägerfelth 

(2011) är svårt, men nyanlända elever behöver lära sig det för att förstå texterna i skolan.  

 

Pauline Gibbons är en australiensisk forskare som forskar på inlärning av andraspråk. Det är 

flera av forskarna som hänvisar till hennes böcker Stärk språket stärk lärandet (2009) och 

Lyft språket lyft lärandet (2010). Gibbons diskuterar litteracitet i Lyft språket lyft lärandet, 

och om varför skolspråket upplevs svårt. Hon presenterar flera olika förslag på hur läraren kan 

arbeta med språket för nyanlända elever för att tydliggöra uppgiften. Den diskurs som 

Gibbons för i bägge böckerna (2009; 2010) har flera goda exempel på hur lärare kan hjälpa 

eleverna att förstå och öka sin språkinlärning. Genom att visa och förklara uppgifterna 

tillsammans blir eleverna mer säkra på vad de ska göra. Gibbons utgår ifrån Vygotskys 

proximala utvecklingszon, vilket också Svensson (1998) och Hägerfelth (2011) diskuterar. 

Den proximala utvecklingszonen betyder att eleverna lär sig genom att få något visat eller 

berättat för sig av någon annan som redan kan, till exempel kan ett barn inte lära sig att läsa 

av sig själv utan det behöver bli instruerat av någon som kan. Med hög kognitiv utmaning 

behöver eleven hög stöttning för att utvecklas så bra som möjligt menar Gibbons (2010). 

 

3.2 Forskning om slöjden 
Peter Hasselskogs text Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen från 2010 har fokus på 

ämnet slöjd. Texten beskriver hur lärare och elever upplever undervisningssituationen i ämnet 

slöjd. Genom dagböcker som är skrivna av elever och lärare samt observationer har 

Hasselskog samlat in sin empiri. Denna text berör inte ämnet nyanlända, men den beskriver 

den upplevda slöjdundervisningen på ett tydligt och bra sätt. Till skillnad mot Hasselskog 

(2010) inriktar sig Stina Westerlund i sin avhandling Lust och olust- elevers erfarenheter i 

textilslöjd (2014) enbart mot textilslöjden. Westerlund skriver i sin avhandling om hur elever 

upplever textilslöjden. Hasselskog (2010) menar att eleverna tycker att slöjden är rolig. 

Westerlund (2014) är inne på samma spår som Hasselskog (2010), men att det är svårare att 

observera lustfyllt uttryck än de uttryck för olust eller negativa tankar som eleverna uttrycker 

under själva slöjdlektionerna. Mycket av det som sker i slöjdsalen är i förhållande till den 

sociala miljön. 

 

Anna Ekström skriver i sin text Kroppsligt lärande i slöjdundervisning (2008) om hur 

slöjdlärare använder sin kropp som kommunikationsredskap, semiotisk resurs. Semiotisk 

resurs är att man med kroppen kan visa rörelsemönster och förstärka uttryck och på det sättet 

förmedla en kunskap som exempelvis hur eleverna ska hålla i verktygen eller hur man skruvar 

in en skruv (Ekström, 2008). När läraren använder kroppen som semiotisk resurs vidgas 

språkbruket. Det kan i vissa fall vara näst intill omöjligt eller kräva mycket arbete och tid att 

förklara med ord när eleven ska lära sig något nytt verktyg eller teknik menar Ekström (2008). 

En slöjdlärare undervisar med kroppen som semiotisk resurs när denne visar hur eleverna ska 

göra när de ska slöjda. 
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3.3 Forskning om nyanlända elever och deras hälsa 
Live Stretmo och Charlotte Melander diskuterar i sin text Den speciella situationen för 

ensamkommande barn i skolan (2014) om ensamkommande flyktingbarn och deras speciella 

behov. De har utgått från tidigare empiri som gjorts i Göteborgsområdet. Stretmo och 

Melander (2014) visar på hur lärare och elever har utryckt sig. Texten diskuterar olika 

begrepp och den debatt som har förekommit i Sverige angående ensamkommande barn. 

Stretmo och Melander diskuterar också hur den psykiska hälsan är hos dessa barn. På 

liknande sätt berättar Henry Ascher i sin text Hälsans betydelse för nyanlända barn i skolan 

och skolans betydelse för nyanlända barns hälsa (2014) att skolan är viktig för nyanlända 

elevers välmående. Ascher diskuterar inte bara ensamkommande flyktingbarn som Stretmo 

och Melander(2014) utan om alla nyanlända barns hälsa. Ascher berättar om olika 

traumasyndrom som kan drabba dessa barn, till exempel om oron i asylprocessen om barnen 

ska få stanna i Sverige eller inte. Ascher (2014) berättar också om hur flykten från deras 

hemland kan gå till, svårigheter på vägen där de till sist hamnar i Sverige och hur de sedan går 

till här.      

 

3.4 Forskning om arbetet med nyanlända elever 
Inger Bergendorff diskuterar i sin text Nyanlända elever i Sverige (2014) om hur skolan tar 

emot nyanlända elever. Hon menar att det är viktigt att mottagningssystemet bygger på 

elevernas tidigare kunskap och inte deras kunskapsluckor. Bergendorff presenterar en 

arbetsmetod från Göteborg som heter Välkomsten. Där arbetar kommunen med mottagning av 

nyanlända utifrån ett familje- och skolperspektiv (Bergendorff, 2014:38). Hon presenterar 

olika arbetsmetoder som de arbetar med och hur Välkomstens mottagningssystem fungerar. 

Diskussionen som Tore Otterup för i sin text Nyanlända elevers språkutveckling (2014) 

diskuterar mer utifrån nyanlända elevers språkutveckling än vad Bergendorff (2014) gör. 

Otterup diskuterar hur skolan arbetar med att ta emot nyanlända elever och vikten av att de får 

en hög stöttning, på liknande sätt som Gibbons (2010). Han påpekar vikten av 

modersmålsundervisningen i skolan och att skolorna tror på eleverna för att de ska stärka sin 

självkänsla. Otterup (2014) menar att för nyanlända elever är alla lärare språklärare och att det 

är viktigt att alla lärare förstår att de är förmedlare av ett språk oavsett vilken ämne de 

undervisar i (2014:70). Eleverna som kommer från förberedelseklass har bara gått i skolan en 

begränsad tid och är inte fullärda i språket. Beroende på i vilken ålder eleverna kommer till 

skolan kan det ta olika lång tid att lära sig att läsa och producera texter som är åldersadekvata 

(Otterup, 2014:72). Det är därför viktigt att alla som arbetar med nyanlända elever förstår 

vikten av språket i de olika ämnena menar Otterup.  

 

Nihad Bunar skrev år 2010 på uppdrag av Vetenskapsrådet en forskningsöversikt som heter 

Nyanlända och lärande. I den forskningsöversikten samlar han nationell och internationell 

forskning som handlar om nyanlända och lärande. Flera av de svenska forskarna som har 

publicerat texter efter 2010 hänvisar till denna forskningsöversikt. Den är grundligt utarbetad 

och diskuterar flera viktiga punkter som rör nyanlända elever och deras skolgång. Bunar 

(2010) påpekar vikten av att elever inte stannar för länge i förberedelseklasser utan att de bör 

påbörja en utslussning till ordinarie klass tidigt i skolgången. Lärarna behöver fortbildning för 
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att veta hur de ska arbeta med nyanlända elever och de behöver inse möjligheterna i 

undervisningen av dessa elever istället för att se problematiken. Bunar menar att svenska 

skolan försöker leta efter en universallösning på problematiken kring nyanlända elever. Det 

finns ingen sådan, utan alla elever och skolor är olika och har olika förutsättningar. Varje 

skola behöver hitta en individuell lösning som fungerar. Bunar är även redaktör och 

medförfattare till boken Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering. I antologin har 

Bunar sammanställt texter från sex andra forskare som diskuterar olika aspekter av arbetet 

med nyanlända elever i skolan i Sverige. I texten Diagnos: Nyanländ av Laid Bouakaz och 

Nihad Bunar (2015) berättar författarna om en hel skola som har samma funktion som en 

förberedelseklass. Empirin bygger på material som Bouakaz har samlat in på skolan under ett 

års tid. Den främsta empirin består av tio elever från Syrien och skolans personal. Intervjuerna 

med eleverna genomfördes på arabiska av Bouakaz. Alla elever som deltog i denna studie 

hade studerat i Syrien och kunde läsa och skriva på minst ett språk och ingen av eleverna hade 

varit i Sverige under längre tid än 6 månader. Texten berättar hur olika elever och lärare 

upplever situationen med arbetet i skolan. I texten förklarar eleverna skillnaden mellan 

skolorna i Syrien och Sverige, om kulturella skillnader och skillnader mellan lärare i de olika 

länderna.  

 

Monica Axelsson diskuterar i sin text Nyanländas möte med skolans ämnen i ett 

språkdidaktiskt perspektiv (2015) de olika arbetsmetoderna som skolorna arbetar med i 

Sverige. Hon diskuterar språkutvecklingen i förberedelseklass och direktplacering. Axelsson 

jämför även hur andra länder arbetar med att introducera skolan för nyanlända elever. Dock 

menar Axelsson(2015), på samma sätt som Gibbons (2010), att eleverna behöver hög 

stöttning för att klara av den kognitiva nivån de utsätts för i studierna i ordinarie klass. 

Axelsson presenterar hur elever upplever skolgången i förberedelseklass till ordinarie klass. 

Det är även något som Jenny Nilsson Folke diskuterar i texten Från inkluderande exkludering 

till exkluderande inkludering? - elevröster om övergången från förberedelseklass till 

ordinarie klasser (2015) som riktar sig mer än Axelssons text (2015) mot förberedelseklass 

och arbetet med dem. Vilka fördelar och nackdelarna är med förberedelseklasser? På liknande 

sätt som Bunar (2010) är Nilsson Folke kritisk mot att de nyanlända eleverna inte lämnar 

förberedelseklassen tidigare, utan kan vara länge i förberedelseklass utan att påbörja sin 

utslussning till den ordinarie klassen. Hon menar att eleverna lätt kan bli exkluderade istället 

för inkluderade när de går i förberedelseklass. Axelsson (2015) berättar om elever som känner 

glädje över att få börja i sin ordinarie klass, men att det visar sig vara mycket svårare än de 

trodde. Nilsson Folke (2015) menar att lärarna som arbetar i den ordinarie klassen måste 

arbeta aktivt för att de nyanlända eleverna ska komma in i gemenskapen i klassen. Nilsson 

Folke menar också att det är problematiskt när kommunerna samlar alla nyanlända eleverna 

från flera skolor till förberedelseklasser på en skola. Hon menar att det ger eleverna en större 

svårigheter att komma in i sin hemskola när de ska börja där, eftersom att de inte känner till 

skolans lokaler eller människor (Nilsson Folke, 2015).  

 

Till skillnad mot Nilsson Folke (2015) skriver Jenny Uddling i sin masteruppsats 

Direktintegrerade elevers möjligheter till lärande i ämnesundervisningen från 2013 om 
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arbetet med direktplacerade elever. Jag har valt att läsa Uddlings arbete eftersom Monica 

Axelsson refererar till det i sin text Nyanländas möte med skolans ämnen i ett språkdidaktiskt 

perspektiv (2015). Uddlings text bygger på observation i klassrum och kvalitativa intervjuer. 

Uddling berättar om svårigheter för eleverna som kommer med att förstå vad de ska göra. 

Uddling(2013) menar att det kan vara otydliga riktlinjer varför en kommun valt att arbeta med 

direktplacering, vilket kan medföra att lärare känner sig osäkra på uppdraget i undervisningen 

av de nyanlända direktplacerade eleverna. Uddling (2013) menar att lärarna upplevde att de 

saknade kompetens för att utbilda dessa elever som inte fått en språklig introduktion, men 

också att de saknade tiden att undervisa utan språk eftersom de övriga eleverna också behövde 

hjälp(Uddling, 2013:72).  

 

Päivi Juvonen skriver också om direktplacerade elever i sin text Lärarröster om 

direktplacering av nyanlända elever (2015). Där har hon samlat sin empiri utifrån en 

enkätundersökning som gick ut till lärare i två kommuner i Stockholmsområdet. En av 

kommunerna arbetade enbart med direktplacering och den andra hade förberedelseklass i 

årskurserna 4-9 medan de övriga eleverna som gick på lågstadiet och gymnasiet 

direktplacerades. Juvonens empiri bygger framför allt på dessa två öppna frågor: 

Ser du några fördelar med direkt- eller snabb integrering av nyanlända? Vilka i så 

fall?  

Ser du några nackdelar med direkt- eller snabb integrering av nyanlända? Vilka i så 

fall? (Juvonen, 2015:154)  

Juvonen har sedan analyserat och presenterat svaren som frågorna gav. Anmärkningsvärt var 

att lärarna gav helt olika svar. En lärare kan vara emot direktplacering och uppleva att det inte 

finns något bra med arbetsmetoden, medan en annan kan uppleva det ganska positivt. Som 

både Nilsson Folke (2015) och Bunar (2010) menar också Juvonen att det behövs mer 

resurser för att det ska gå att inkludera dessa elever på ett bra sätt i skolan.  

 

3.5 Forskning om nyanlända elever i skolan 
Meta Cederberg skriver i sin avhandling Utifrån sett- inifrån upplevt: några unga kvinnor 

som kom till Sverige i tonåren och deras möte med den svenska skolan (2006) om hur 

nyanlända flickor upplever sin skolgång i Sverige. Något som är intressant med denna studie 

är att den visar på hur dessa unga kvinnor, trots svårigheter och upplevd orättvisa, har lyckats 

med sin utbildning. Den visar på att det är viktigt med relationer mellan lärare och elever. 

Relationen med läraren kan hjälpa de nyanlända eleverna att mobilisera sig för att klara av 

studierna. I Cederbergs (2006) intervjuer menar flickorna att deras svenska kompisar var 

viktiga som hjälp i språkutvecklingen.  

 

I Eva Lindqvist licentiatuppsats Litteracitetsaktiviteter i slöjd och samhällskunskap: 

Fallstudier av flerspråkiga elevers textanvändning (2014) diskuterar hon hur de olika ämnena 

slöjd och samhällskunskap arbetar med text. Lindqvist jämför vad eleverna har för inställning 

till texten i de olika ämnena. Samtidigt menar hon att det inte är någon större skillnad på hur 

en text ska arbetas med enligt Lgr11 (Skolverket, 2011). Det visar sig att eleverna har samma 
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inställning till arbete med text i båda ämnena Lindqvist studie visar också att båda ämnena är 

enspråkiga och att eleverna inte ges möjlighet att utrycka sig på något annat språk än 

svenskan (2014:115-116). 

 

I Josefina Eliaso Magnussons text Språk som ingång till gemenskap (2010) diskuterar 

författaren hur elever och ungdomar upplever att det är svårt att komma in i gemenskapen på 

skolan när de inte talar samma språk. Genom att eleverna har olika språkkunskaper bildas det 

grupperingar som bidrar till en segregerad skola menar Eliaso Magnusson (2010). Hon menar 

att skolorna inte tar tillvara på elevernas flerspråkighet utan enbart utgår från att de ska tala 

svenska. Elisabeth Elmeroth anser i sin text Etisk maktordning i skola och samhälle (2008) att 

språket är makt och att det är viktigt att alla på skolan arbetar mot exkludering av eleverna. I 

Eliaso Magnussons (2010) empiri uttrycker eleverna att skolan inte gör det. Det är viktigt att 

skolan arbetar för att eleverna ska ges de resurser som eleverna har rätt till. Elmeroth (2008) 

menar också att det finns kulturella skillnader som skolan bör arbeta med för att öka 

förståelsen för de olika kulturerna. 

 

4. Metod 

Metoden som har används i denna studie är kvalitativa intervjuer. Metoden valdes för att ge 

lärarna som intervjuades en god förutsättning att förklara hur de upplever sin undervisning. På 

samma sätt som Bo Johansson och Per Olov Svedner (2010) menar att kvalitativa intervjuer 

ger den intervjuade möjlighet att ge så uttömmande svar som möjligt (2010:31). Sex 

slöjdlärare från tre olika kommuner i norra Sverige har blivit intervjuade. De tre kommunerna 

är av olika befolkningsstorlek och har olika erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever. 

Två av kommunerna arbetar med förberedelseklasser och en kommun med direktplacering. 

Det är ingen av de intervjuade som har valt att lämna studien. 

 

4.1 Urval 
Innan jag tog kontakt med lärarna undersökte jag om kommunen arbetade med 

direktplacering eller förberedelseklass. Detta för att intervjua slöjdlärare som arbetade med de 

olika arbetssätten. Johansson och Svedner (2010) menar att det är bra att intervjua personer 

med olika erfarenhetsbakgrund eftersom att svaren kan variera (2010:39).   

Jag deltog även i ett möte på en skola med dess praktisk-estetiska personal. De som höll i 

mötet var kommunens expertis på nyanlända elever. De kom till skolan för att svara på 

lärarnas frågor och funderingar kring direktplacering. All personal fick ta del av studiens 

etiska ståndpunkter, se bilaga 2. Jag valde att inte spela in mötet efter dialog med 

handledaren. Mötet har inte användas i studien och har därför inte används som data till 

resultatet av studien. Dock räknas det som en erfarenhet och kan användas i reflektioner kring 

situationer i skolan.   
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4.2 Intervjuer 
Det var fem kvinnor och en man som intervjuades. Lärarna i denna studie har namngetts Ada, 

Birgitta, Cecilia, Dagny, Eva och Fred.  

Namn Slöjd Arbetar med 

Ada Textilslöjd Direktplacerade elever 

Birgitta Trä- och metallslöjd Direktplacerade elever 

Cecilia Textilslöjd Förberedelseklass 

Dagny Textilslöjd Förberedelseklass 

Eva Trä- och metallslöjd och 

textilslöjd  

Förberedelseklass 

Fred Trä- och metallslöjd Förberedelseklass 

 

Intervjun bestod av fem öppna frågor som behandlades som ett samtal. Intervjufrågorna kan 

läsas i sin helhet i bilaga 1. De olika samtalen varade mellan 35-60 minuter. Syftet med att 

intervjua slöjdlärarna var att undersöka hur de upplever arbetet med nyanlända elever. 

Avgränsningen i intervjufrågorna gjordes med tanke på vad studien handlade om och frågan 

om klassrummet gick ut på att diskutera tankarna kring elevernas placering och arbetsgång i 

klassrummet. De andra frågorna är mer direkta och begränsar på det sättet samtalsområdet till 

det ämne som de berör.  

 

4.2.1 Inspelning och transkribering 
Intervjuerna har spelats in för att sedan transkriberas till text. I transkriberingen har jag även 

valt att renskriva texten för att lättare förstå innebörden, det viktiga är vad den intervjuade 

säger och inte hur. Med renskrivning menas att repetitioner av ord och hummanden har tagits 

bort.  

 

4.3 Etiska övervägande 
Denna studie har utgått från Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet har publicerat. Alla deltagare har getts 

informationen som står i Bilaga 2 på förhand inför intervjutillfället. Innan vi började 

intervjuerna läste jag upp punkterna och förklarade dem för informanten.   
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5. Resultat 

Här analyseras denna studies empiri mot tidigare forskning inom fältet. Resultatdelen är 

uppdelad i tre underrubriker som bygger på frågeställningen till denna studie. 

 

5.1 Hur uppfattar slöjdlärare sin undervisning av nyanlända elever?  
De sex lärare som har blivit intervjuade i denna studie är positiva till undervisningen. De 

tycker att det är en rolig utmaning att undervisa nyanlända elever. Flera av lärarna uttryckte 

att de upplevde elevgruppen med nyanlända elever som glada och entusiastiska över att de 

fick gå i skolan.  

Jag tycker att det är roligt. Jag brinner för det och har arbetat sedan de började 

komma från Balkan i början av 90-talet. De är ju så glada att få gå i skolan alla, 

fast att de är på så olika nivåer. (Dagny)  

Dagny berättar att hon har arbetat med nyanlända elever sedan början av 90-talet och att 

eleverna då främst kom från Balkanländerna. Hon tycker att det är en utmaning att arbeta med 

målgruppen, men att det är en rolig utmaning. I Juvonens (2015) text Lärarröster om 

direktplacering av nyanlända elever redogör han för hur lärare upplever arbetet med 

direktplacering av nyanlända elever. De praktisk-estetiska lärarna som Juvonen presenterar 

var inte lika positiva till undervisningen av nyanlända elever som lärarna i min studie. Dock 

kan det vara en bidragande faktor att Juvonens lärare bara arbetade med direktplacerade 

elever. En av lärarna i Juvonens empiri menar att praktisk-estetiska ämnen kan vara mer 

lämpade för direktplacering av elever än andra skolämnen. Samma lärare var dock inte positiv 

till direktplacering utan menar att eleverna mår dåligt eftersom att de placeras in i sin 

ordinarie klass utan att kunna språket och kulturen (Juvonen, 2015:164). Juvonens empiri är 

intressant utifrån att den enbart riktar sig mot lärare som undervisar direktplacerade elever. 

Vissa lärare menar att de upplever att direktplacering är en typ av barnmisshandel eftersom att 

eleverna kan hamna utanför gruppen och bli isolerade (Juvonen, 2015:158). Lärarna i 

Juvonens studie (2015) menar att eleverna kan bli stressade och känna att de inte klarar av 

skolan vilket kan resultera i exempelvis depression. Ingen av lärarna som jag har samtalat 

med i denna undersökning utrycker samma oro.  

 

Ada berättade om en elev som inte förstod varför han skulle lägga tid på textilslöjd eftersom 

han ville bli läkare. ”Han ska bli läkare och han tyckte att det är att ödsla tid på att ha 

textilslöjd.” För att ge eleven en ökad förståelse förklarade Ada varför de läser textilslöjd. På 

liknande sätt uttryckte sig flera av eleverna i Westerlunds Lust och olust – elevers erfarenhet i 

textilslöjd (2015). De förstod inte heller varför de läser slöjd i skolan. En elev upplever att 

slöjden inte ställer samma krav som andra ämnen och att det mer liknar fritid än skola.  

Det är mer ett chillämne. Alltså egentligen förstår jag inte varför vi har slöjd. Alltså 

jag vet inte, men jag tror att det är för att vi ska få bortkoppling från annat. 

(Westerlund, 2015:128). 
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Det är inte bara nyanlända elever som kan ifrågasätta undervisningen i ämnet slöjd, utan även 

elever som är fostrade i svenska skolan från årskurs 1. 

 

5.1.1 Svårigheten med betygsättning på nyanlända elever 
Ada talar under intervjusamtalet om svårigheten med betygsättning på nyanlända elever. Hon 

berättar om en elev som tidigare arbetade hos sin pappa som var skräddare.  

Jag hade en elev som kom från Afghanistan och sydde en fantastisk kavaj. Han 

hade inte gått så mycket i skolan, men han hade hjälpt sin pappa som var 

skräddare. (Ada) 

Eftersom eleven hade kunskapen ansåg Ada att eleven, med hjälp av en sva-lärare på skolan, 

kunde nå betyg.  

Men det blir ju lite svårt vid betygsättning kan jag säga. Som den här killen som 

var så himla duktig. Han fick ju ett C. Han gjorde en utvärdering på engelska, men 

samtidigt är det ju det här med språket som är problematiskt. Han kunde ju så bra 

engelska, men det kan ju inte alla. Men då får de göra en utvärdering tillsammans 

med sin sva-lärare och det är ju jättebra. (Ada)  

Bouakaz och Bunar (2015) menar att det kan vara svårt för lärare att fånga upp vad eleverna 

har med sig för kunskap från tidigare, ofta på grund av att man utgår från en västerländsk syn 

på kunskap.  

 

Eva berättar om elever som hon undervisar i trä- och metallslöjd och som har erfarenhet av att 

arbeta på olika byggen från när de bodde i Afghanistan och att de har stor kunskap i 

byggnation och sammansättningar av trä med hjälp av olika verktyg. Eva menar dock att det, 

trots att eleverna har goda kunskaper i ämnet trä- och metallslöjd, är svårt att nå betyg när de 

inte kan det svenska språket. Bouakaz och Bunar (2015) berättar om en elev i sin text som 

varken förstår varför deras tidigare kunskaper tycks sakna betydelse eller vad de ska lära sig i 

Sverige.  

Jag har förlorat mycket av mina tidigare kunskaper. Mycket av det jag lärde mig 

har jag ingen användning av i min skola idag. Jag förstår inte hur man ska lära sig i 

Sverige. Det är otydligt. (Bouakaz & Bunar, 2015:261).  

Det är viktigt att lärarna ser till vilka kunskaper de nyanlända eleverna besitter. Det ger en 

mer positiv bild av skolan om lärarna fokuserar på vad eleverna kan, istället för vilka 

kunskapsluckor de har (Bergendorff, 2014). Bunar (2010) menar att kartläggningen i början 

av skolgången är en av de viktigaste momentet när eleverna börjar skolan. Om eleverna har en 

tidigare skolgång bör skolan fortsätta bygga på den kunskap som finns för att öka 

självförtroendet. Ett arbetssätt som forskare förespråkar för att hjälpa elever och lärare är att 

samarbeta med sva-lärare och studiehandledare (Bunar, 2010; Juvonen, 2015; Nilsson Folke, 

2015; Axelsson, 2015).  

 

En av lärarna i nationella ämnesutvärderingen, NÄU-13 (Skolverket, 2015) menar att det är 

för svårt för eleverna som har ett annat modersmål att nå betyg. De måste fokusera på språket 

och uppgifterna samtidigt, medan de svensktalande bara behöver fokusera på uppgifterna. Det 
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finns flera exempel på hur elever har upplevt sig bli diskriminerade på grund av att de har ett 

annat modersmål än svenska eller har en utländsk härkomst (Eliaso Magnusson, 2010). Till 

exempel har lärare berättat för eleverna att de har svårare att nå ett betyg eller ett högre betyg 

på grund av att de inte har svenska som modersmål eller kommer från Sverige (Cederberg, 

2006). Även om dessa elever presterade bättre på förhör och prov än sina etniskt svenska 

klasskamrater fick de ett lägre betyg än klasskamraterna (Cederberg, 2006). 

 

Lärarna som jag har intervjuat menar att det inte är betygskriterierna som de arbetar mot i 

första hand, utan att de vill ge eleverna den bästa möjliga kunskapsbas för att kunna fortsätta 

sin utbildning. Flera av lärarna menar att det är svårt att nå betyg utan att kunna språket. Ada 

menade dock att eleven har sin egen utvecklingskurva som läraren ska arbeta efter. ”Jo men 

alltså det är ju utifrån deras förutsättningar. De har ju inte grunden på samma sätt”. Hon 

menar att om eleven inte når betyg ska denne i alla fall ges möjlighet att utifrån sin egen 

förutsättning lära sig så mycket som möjligt.  

 

Uddling intervjuar en intendent på en skola som arbetar med direktplacering. Intendenten 

berättar att eleverna oftast får studiehandledning i So, No och matematik. Intendenten menar 

dock att eleverna med hjälp av studiehandledning först borde försöka nå betyg i praktisk-

estetiska ämnen och vänta med de teoretiska ämnena till senare (2013:42). Den nationelle 

ämnesutvärderingen (Skolverket, 2015) visar att det vanligaste sättet som slöjdlärarna låter 

eleverna redovisa på, är genom att dokumentera och redovisa arbetet skriftligt. Det är både 

elever och slöjdlärare överens om. Trots det menar Lindqvist (2014) att en text som 

produceras i slöjden inte har samma betydelse hos läraren som om en text hade producerats i 

samhällskunskap. Det bekräftas i intervjusamtalen eftersom att de flesta lärarna som 

intervjuades låter eleverna redovisa skriftlig. Ada samarbetar med sva-lärare när eleverna ska 

skriva sin redovisning och efter intervjun med henne har även jag börjat samarbeta med 

lärarna i förberedelseklasserna på ett för eleverna tydligare sätt.  

 

5.2 Hur uppfattar slöjdläraren språkutvecklingen hos de nyanlända 

eleverna i slöjden? 
Juvonen (2015) menar att lärare i praktisk-estetiska ämnen inte vill vara integrationsagenter 

för nyanlända elever. Ingen av lärarna i min studie utryckte sig på ett liknande sätt. De lärarna 

som deltog var dock eniga om att det är problematiskt när eleverna kommer in i 

elevgrupperna under terminens gång. Med en rullande terminsstart för nyanlända elever, blir 

det en svårighet att planera och genomföra slöjdlektionerna menar Cecilia.  

Den stora svårigheten är ju att det kommer elever hela tiden. Det är inte så att 

eleven börjar i början av terminen och att de går terminen ut, utan att det kommer 

elever hela tiden. Och det är svårt tycker jag. Man ska hela tiden introducera ett 

nytt arbetsområde. Så till sist kan man ha hur många olika arbetsområden som 

helst. (Cecilia)  

Det är flera av lärarna som Juvonen (2015) och Uddling (2013) presenterar som utrycker sig 

på liknande sätt som Cecilia. Genom att det tillkommer elever under terminens gång upplever 
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lärarna i både Juvonens (2015) text och Uddlings (2013) text att det är svårt att hinna med att 

hjälpa dessa elever. De upplever att de skulle behöva egen tid med varje ny elev för att 

introducera skolämnet och vilka regler som gäller. Vissa lärare anpassar inte språket i 

klassrummet efter eleverna utan pratar och skriver fort under genomgångarna på tavlan 

(Uddling, 2013). Det blir svårare för eleverna att lära sig språket om det ligger på en för hög 

kognitiv nivå och därför är det viktigt att eleverna får stöttning under lektionerna eller att 

lärarna anpassar sig efter elevunderlaget (Otterup, 2014).  

 

Ada berättade att eleverna som kommer till hennes skola först hamnar i en liten grupp där 

sva-lärare arbetar med eleverna för att introducera språket. Sedan placeras de ut i sin ordinarie 

klass med stöttning från sva-lärarna. För att förbereda eleverna inför slöjden lämnar Ada 

instuderingsmaterial till sva-lärarna på skolan. Bland annat bilder på verktyg, en text med 

verktygets namn och en tom linje där eleven kan skriva vad verktyget heter på sitt modersmål. 

På detta sätt kunde eleverna träna in verktygens olika namn när de inte hade lektion. Ada 

anser att det är bättre att eleverna som direktplaceras får introduceras i slöjden i en liten grupp 

till en början så att de kommer in i tankeprocessen och lär känna salen och läraren innan de 

börjar slöjda med den ordinarie klassen. Ada uttryckte sig att ”det är så mycket annat i salen 

här som de ska bekanta sig med”. På liknande sätt som Ada arbetar, menar Birgitta att hon 

önskade att det fanns en slöjdlärare som specialiserat sig på elevgruppen och kunde hålla en 

introduktionskurs för dessa elever. 

Jag tycker det är synd vad gäller de här nyanlända att man inte riktigt har tid att 

specialisera sig i de behov som de har. Det skulle ju kunna finnas någon expert på 

någon skola som har det här som specialuppgift, att lära elever utan skolbakgrund 

att lära sig slöjda till exempel. För det krävs oerhört mycket insikt i sin egen 

undervisning och kunskap i didaktik och allting, i hur man presenterar någonting 

för någon som inte förstår vad man säger eller har begränsad erfarenhet av skola. 

(Birgitta) 

Enligt Juvonen (2015) är det bara 43 % av lärarna som samarbetar med sva-lärarna i 

undervisningen, dock är det inte bara praktisk-estetiska lärare som svarat på den enkäten. 

Axelsson (2015) menar att språket är grundläggande för att kunna ta till sig ny information. I 

NÄU-13 (Skolverket, 2015) berättar drygt 60 % av slöjdlärarna att det inte, eller att det knappt 

sker, ett samarbete över ämnesgränserna. Siffrorna från dessa undersökningar förvånar mig 

eftersom fem av sex lärare som deltog i min studie uttryckte att de samarbetade, eller hade ett 

bra samarbete, mellan slöjden och andra ämnen. Lärarna uttryckte att språkutvecklingen är en 

viktig del av undervisningen, i vissa fall nästan viktigare än att slöjda. Om lärare upplever att 

språket är viktigt är det förvånande att bara 43 % av lärarna i Juvonens empiri samarbetar med 

sva-lärarna. Om det beror på ovilja eller brist på resurser framgår dock inte.   

 

De intervjuade lärarna berättar att de använder kroppen som semiotisk resurs för att kunna 

kommunicera med eleverna. Genom att använda kroppen i kommunikationen underlättar den i 

undervisningen. Cecilia menar att hon främst kommunicerar med kroppen. 

Ja, då kommunicerar jag med mina händer. Visar sedan. (---) I alla grupperna är 

det någon som har varit lite längre, så att då får man ta hjälp av dem också. Så har 
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vi en tolk med. (---) Jag brukar säga med jämna mellanrum, att vi försöker prata 

svenska i klassrummet. Och då säger dem att ”ja men de förstår inte”. Nej, men när 

du då förklarar något på deras språk, då ska du också förklara det på svenska, så att 

de kan koppla ihop deras språk med det svenska språket. (Cecilia) 

Genom att låta en elev som kan svenska språket bättre, hjälpa till och tolka det läraren vill ha 

sagt i instruktionen, får eleverna träna sig på flera sätt. Cecilia berättar om hur hon påminner 

eleverna om att de ska prata svenska i klassrummet för att lära sig språket. Det är bra för 

eleverna att tolka åt varandra och på det sättet träna på språket (Gibbons 2010).  

 

Det är flera av lärarna i denna studie som berättar att eleverna först kommer ut från 

förberedelseklass till ordinarie klass under de praktisk-estetiska ämnena där de inte har 

samma språkliga krav. På det sättet lär eleverna känna sina klasskamrater i den ordinarie 

klassen. På liknande sätt som intendenten som intervjuades av Uddling (2013), anser 

Bergendorff (2014), Elmeroth (2008) och Lindqvist (2014) att det är klokt att nyanlända 

startar med praktisk-estetisk verksamhet tidigt för att de ämnena till en början inte kräver ett 

utvecklat språk, utan det utvecklas allt eftersom. 

 

Lärarna i denna studie menar att slöjda inte är lika viktigt som att lära sig språket, men 

samtidigt menar de på liknande sätt som flera forskare att det är positivt för eleverna att börja 

i ordinarie klass tidigare i de praktisk-estetiska ämnena. Där kan eleven successivt börja 

utveckla språket samtidigt som de börjar lära känna sina klasskamrater. Tillsammans med 

andra ämnen, som exemplet med Ada och sva-lärarna, ges eleverna möjlighet att träna på 

språket i flera sammanhang. 

 

5.2.1 Slöjda med språket  
På liknande sätt som Ann-Katrin Svensson diskuterar i sin bok Barnet, språket och miljön 

utvecklas språket genom leken. ”Leksituationer betonas som mycket viktiga tillfällen för 

språkinlärning.” (Svensson, 1998:49). I slöjden utvecklas språket genom samspelet mellan 

lärare – elev och elev – elev. Kunskap och språkutvecklingen förbättras genom att diskutera, 

samarbeta och arbeta med olika problemlösningar enligt Gibbons (2010). Lärarna i studien 

upplever att språket är en viktig del för att komma in i gemenskapen i gruppen. Eva berättar 

om elever som vill hjälpa varandra trots att de inte talar samma språk.  

Sedan brukar de vara ganska hjälpsamma inom gruppen. Om det är någon som jag 

försöker visa kan eleverna komma även om de inte pratar samma språk. (Eva)  

Det finns en vilja att hjälpa till eftersom att man har en tillhörighet i gruppen enligt Nilsson 

Folke (2015). Flera elever i förberedelseklasser menar att de känner ett utanförskap och inte är 

en del av den övriga skolans gemenskap. Elever uttrycker att de saknar kontakten med 

svensktalande elever och att de ser fram emot att komma till sin ordinarie klass (Nilsson 

Folke, 2015). Cecilia upplever att elever som inte är trygga med språket blir tystare i ordinarie 

klass än vad de är i förberedelseklassens slöjdgrupp. Språkutvecklingen är viktigt för 

skolgången för de nyanlända eleverna. Det är viktigt att låta eleverna lära sig att kommunicera 

på svenska för att sedan klara av att undervisas med andra i ordinarie klass, menar lärare i 

Juvonens (2015) empiri. I Cederbergs avhandling (2006) var det några av de intervjuade 
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flickorna som uttryckte att det var jobbigt att bara vara runt svenskspråkiga elever och att det 

gav dem huvudvärk. Samtidigt som flickorna i studien grupperade sig och det därmed blev 

svårare för dem att komma in i den övriga gemenskapen på skolan. Dock påpekade de 

intervjuade eleverna att deras svenska väninnor var oerhört viktiga för dem när det kom till att 

klara av skolan. De svensktalande väninnorna kunde hjälpa de intervjuade eleverna att 

utveckla sitt andraspråk och utveckla deras skolgrammatik (Cederberg, 2006).  

 

Språket är en viktig del för att de nyanlända eleverna ska komma in i gemenskapen i klassen 

som Cecilia utryckte det. Cederberg (2006) menar att de nyanlända eleverna utvecklar sitt 

andraspråk bättre när de har möjlighet att få hjälp med utvecklingen av språket av sina 

skolkamrater. Däremot kan eleverna behöva hjälp att inkluderas i klassen för att hitta vänner.  

 

5.3 Hur arbetar lärarna med inkludering i klassen?  
Nilsson Folke (2015:56) berättar om en situation där en nyanländ elev skulle börja sin 

skolgång i ordinarie klass. Under lektionen skulle eleverna göra grupparbeten där de skulle 

arbeta i par. Den nyanlända eleven satt själv och efter en stund bad läraren eleven att 

samarbeta med killarna till vänster på en annan bänk. Dessa killar kände varandra och hade 

redan en relation. Eleven försökte komma in i gemenskapen men lyckades inte utan killarna 

vände sig till andra i klassrummet och pratade med dem i stället. Detta är ett exempel av flera, 

på hur nyanlända elever har svårt att komma in i gemenskapen i klassen. Nilsson Folke (2015) 

anser att det kan underlätta för nyanlända elever om läraren ändrar arbetsgrupperna när det 

kommer en ny elev till klassen.  

 

Under samtalen med lärarna som intervjuades ställdes frågan om de har funderat på 

placeringen av de nya eleverna som kommer till klassen. Det visade sig att ingen av de 

intervjuade lärarna ändrar bordsplaceringen när det kommer en ny elev in i gruppen. De 

upplevde att det fungerar bra ändå och eleven får ta den plats som finns. Dock berättar Dagny 

om elever i slöjdgrupper som byter plats för att inte behöva sitta bredvid den nya eleven i 

gruppen, trots att de har fasta placeringar. 

Våra egna elever som har gått i skolan sitter där [Dagny pekar på en bordsö], och 

så kommer det en ny elev. Då kan de byta platser till ett annat bord. (Dagny)  

Dagny menar att det finns dold och underliggande frustration mot de nyanlända eleverna hos 

vissa svenska elever. Hon arbetar i samma arbetslag som lärarna i förberedelseklassen och får 

därigenom höra mycket om detta. Fred berättar om en annan typ av problem som uppstår när 

flera elever från förberedelseklassen slussas ut till ordinarie klass samtidigt. Då grupperar sig 

eleverna från förberedelseklassen för att hålla ihop. I den forskning jag har tagit del av är det 

flera av de intervjuade som upplever en vi och dom känsla mellan de svenska och de 

nyanlända eleverna på skolorna (Cederberg, 2006; Eliaso Magnusson, 2010; Elmeroth, 2008; 

Nilsson Folke, 2015).  
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Integrationen fungerar olika på olika skolor. Ada arbetar på en skola med direktplacering och 

menar att ”när eleverna kommer hit sätter de sig vid en fyragrupp [borden]. Våra nyanlända 

sätter sig bland dem ofta, det är ingen skillnad.”. Hon berättar om en elev som inte vill sitta 

med den övriga gruppen utan valde att placera sig vid sidan av den. Ada tror att det berodde 

på att eleven såg hur duktiga de andra var och inte kände att denne klarade av uppgifterna. 

Eleven har utryckt att det är bättre att Ada hjälper de andra eleverna innan hon hjälper denna 

elev. Historien som Ada berättar visar tydligt på att det i detta fall hade varit bra med mer 

lärartid till eleven för att öka dess självförtroende. Genom att visa eleven att denne klarar av 

uppgifterna ökar också tron hos eleven att denne kan klara av uppgifterna. Dagny berättar att 

hon ofta får säga till eleverna att de får hjälpa den nya eleven för att denne ska kunna komma 

in i gruppen. ”Då får jag säga till de andra eleverna att tänk på att du också var ny en gång och 

tänk på hur det kändes”. 

 

Bouakaz och Bunar berättar i sin text om en hel skola som fungerar som en förberedelseklass. 

Skolan tar emot alla nyanlända elever och hjälper dem i början av skolgången tills de slussas 

ut till ordinarie klass. En av lärarna berättar att eleverna har kommit till Sverige av olika 

anledningar. Vissa elever har kommit till Sverige genom en planerad flytt, men det finns även 

elever som har tvingats fly från sina hem och de elever som har hemska erfarenheter med sig. 

Alla elever, oavsett tidigare erfarenheter, behöver känna en trygghet i skolan (Bouakaz & 

Bunar, 2015:273).  

 

Under intervjun med Fred berättar han om kulturkrockar som kan uppstå i 

undervisningssituationer. Det finns tillfällen när han håller en genomgång och elever reser sig 

upp och går för att be. Detta är ett problem som måste lösas eftersom det innebär att Fred 

måste börja om sin genomgång när eleverna kommer tillbaka.  

En del går i väg och ber. Står jag där och har genomgång och så plötsligt 

försvinner två! Nej ni får inte gå. Så försvinner de bara.(---) Ja men så kan de vara 

borta en kvart, och så kommer de tillbaka. Då måste jag ta om allt igen. (Fred) 

Kulturella skillnader kan vara svåra att förstå, men skolan måste anpassa sig för att eleverna 

ska må bättre. Dagny berättar att skolan har ett bönerum dit eleverna går för att be under 

skoldagen. Personalen intill bönerummet har gett uttryck för att eleverna inte alltid mår bra 

utan att de kan vara trötta och rädda. Nyanlända elevers hälsa är ett återkommande problem. 

Den psykiska ohälsan kan vara ett bekymmer för barnen när de ska gå i skolan. I texten Den 

speciella situationen för ensamkommande barn i skolan (Stretmo & Melander, 2014) 

diskuteras skillnaden mellan ensamkommande barn och barn som kommer med sin familj. De 

ensamkommande barnen mår generellt sämre psykiskt. En av lärarna i texten upplever att de 

eleverna har svårt att koncentrera sig och att de tänker på sina föräldrar (Stretmo & Melander, 

2014:126). Eleverna kan ha upplevt svåra trauman vilket kan göra att eleverna blir 

utåtagerande när de känner att ångesten blir för stor. I Hälsans betydelse för nyanlända barn i 

skolan och skolans betydelse för nyanlända barns hälsa (Ascher, 2014) berättar en elev om en 

återkommande dröm om hur han blir jagad av en maskerad man med svärd. De nyanlända 

eleverna i skolan kan ha varit med om hemskheter som är svåra att förstå. Det är viktigt att 
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skolans personal arbetar aktivt för att eleverna ska känna en trygghet i skolan och arbetar för 

barnens välmående menar Ascher (2014).  

Problematiken kring inkluderingen i skolan är svår. Enligt vad min empiri säger och vad olika 

forskare menar upplever eleverna en vi och dom gruppering. Jag menar utifrån min profession 

att det är av stor vikt att alla arbetar för att eleverna som kommer in i klassen får hjälp av 

lärarna att komma in i gemenskapen. Det får inte bli en exkludering av den nya eleven på 

liknande sätt som det blev för den som Nilsson Folke (2015) berättade om. Det är också 

viktigt med ett aktivt elevhälsoteam som arbetar för att hjälpa de elever med psykisk ohälsa 

och som har varit med om traumatiska upplevelser (Ascher, 2014). 

 

5.3.1 Relationen mellan elev och lärare 
Det sociala samspelet mellan elever och lärare är något som alla de intervjuade lärarna 

diskuterar i studien. De anser att förtroendet mellan elev och lärare är viktigt. Ada berättar att 

hon brukar prata med eleverna i korridoren för att bygga upp relationen. Relationen mellan 

elev och lärare är betydelsefull för vilken inställning eleven har i skolan. Om relationen är 

dålig, har det en negativ inverkan på eleven. Det kan göra att eleven känner att det inte spelar 

någon roll hur denne presterar, eftersom känslan säger att läraren ändå inte tror att eleven kan 

klara av uppgiften. Om eleven och läraren har en god relation kan viljan att lyckas stärkas hos 

eleven och med det även självförtroendet (Cederberg, 2006). I avhandlingen Utifrån sett- 

inifrån upplevt: några unga kvinnor som kom till Sverige i tonåren och deras möte med den 

svenska skolan (2006) berättar Cederberg om hur utsatta de nyanlända eleverna kan vara, med 

fokus på unga flickor. Under ett av samtalen berättar en flicka att hon inte kom överens med 

lärarna och skolan. I en inlämningsuppgift som eleverna skulle göra, skrev flickan om sina 

känslor och hur meningslöst allting var. Det var den uppgiften som gjorde att läraren i 

svenska tog kontakt med eleven och påbörjade en relation.  

En gång så skrev jag en uppsats om detta. Hur allting var meningslöst. Så kom min 

svensklärare och satte sig bredvid. – Men varför, vad är det som vi gör fel? Så 

började hon snacka. Och jag blev helt. Det var då jag förstod att hon bryr sig. 

(Cederberg, 2006:178)  

Eleven i detta fall mådde dåligt över att hennes studieresultat inte blev det hon hade hoppats 

på. Det blev lättare att skolka från skolan än att arbeta hårt och ändå misslyckas, och det var 

först när en lärare visade att hon brydde sig som elevens vändpunkt kom.  

 

5.3.2 Slöjdgruppernas storlek 
Flera av lärarna i Slöjdlärarens förhållningssätt i undervisningen berättar om stress under 

lektionstiden för att hinna med att hjälpa alla elever (Hasselskog, 2010). Alla lärare i min 

studie berättar att de önskar färre elever i grupperna för att hinna med att hjälpa alla. Lärarna 

som Uddling intervjuade uttryckte att de saknar den extra tid som krävs för att hjälpa de 

nyanlända när de övriga eleverna också behöver hjälp (Uddling, 2013:72). Cecilia har 16 

elever i grupperna och berättar att hon inte hinner med att hjälpa alla på det sättet hon önskar. 

Hon menar att det är ännu svårare att hinna med att hjälpa alla elever i en undervisningsgrupp 

om det finns nyanlända elever som behöver mer stöttning. 
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Jag skulle vilja ha jättesmå grupper.(…) Så att vi gemensamt kunde träna mer på 

språket. Jag tänker ändå att språket är a och o för deras framtid i landet. Då tycker 

jag att det är viktigt att även träna på det i slöjden. Men med 16 elever i grupperna 

hinner man inte med, det blir lite löpande-band-principen. (Cecilia) 

Enligt NÄU-13 (Skolverket, 2015:36) hade en majoriteten av slöjdlärarna slöjdgrupper på elva 

till femton elever, till skillnad mot utvärderingen som gjordes 2003, där majoriteten av lärarna 

hade slöjdgrupper på 14-16 elever. Lärarna i studien känner stress över att det är för många 

elever i slöjdgrupperna. Det får dem att känna sig otillräckliga. Enligt Bouakaz och Bunar 

(2015) publicerade skolverket 2008 rekommendationer att elevgrupperna med nyanlända 

elever inte skulle vara större än sex till tio elever. 

 

5.4 Sammanfattande kommentar utifrån mina analyser 
I intervjuerna som gjordes till denna studie upplevde jag en glädje hos lärarna som 

intervjuades. Alla lärarna utryckte att de tyckte att det var roligt men svårt att undervisa 

elevgruppen nyanlända elever. Det håller jag själv med om utifrån min profession. Tyvärr 

upplevde lärarna att svårigheten inte var undervisningen med eleverna, utan de förutsättningar 

som de gavs. Med för stora elevgrupper är det svårt att hinna med att undervisa alla elever. 

Som Cecilia uttryckte sig, är det svårt att undervisa grupper med 16 elever där hon hela tiden 

behöver vara vid sidan av dem för att stötta dem i arbetet. 

 

Lärarna som deltog i studien berättade också att de rullande terminerna försvårar i 

undervisningen för elever eller lärare. De menar att eleverna som kommer under terminens 

gång inte får samma förutsättningar som den övriga slöjdgruppen. Cecilia upplever att det 

skapar stress eftersom det kan bli en stor spridning på de olika arbetsuppgifterna i grupperna. 

Lärarna önskar även mindre storlekar på grupperna för att få mer tid till alla elever och hjälpa 

dem att utveckla det svenska språket. Flera av lärarna menade att språkutvecklingen för dessa 

elever är viktigare än att lära sig att slöjda. Det finns en språkutveckling hos eleverna, men det 

svårt att veta hur mycket av språket de har lärt sig i slöjden. Att översätta åt varandra eller 

hjälpa varandra i arbetet främjar språkutvecklingen enligt den forskning jag tagit del av. Adas 

samarbete med sva-lärarna tycker jag är ett bra exempel på hur slöjden kan hjälp eleverna att 

utveckla sitt språk.  

 

Det är svårt att hjälpa de nya eleverna in i slöjdgruppen om gruppen är för stor menar lärarna. 

Som Dagny berättade om elever som byter plats eller som Fred menade att det även kan bli 

grupperingar när flera elever kommer samtidigt till slöjdgruppen. Grupperingarna i skolan är 

ett bekymmer som flera av forskarna diskuterar. Där behöver skolan arbeta mer aktivt för att 

alla eleverna ska känna en vi-känsla inom skolan och inte skilja på de olika elevgrupperna. 

Lärarna berättar också att de nyanlända eleverna först slussas ut till ordinarie klass i de 

praktisk-estetiska ämnena. På samma sätt som forskningen är positiv till detta är lärarna i 

studien också det, de menar att slöjden är ett bra ämne att börja lära känna den ordinarie 

klassen i.  
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion   
Metoden kvalitativa intervjuer tycker jag passar som metod i denna typ av studie. Att 

intervjua sex stycken lärare gav mig mycket information som jag sedan fick granska och 

tematisera för att kunna skriva denna uppsats. I tematiseringen visade det sig dock att några 

intervjuer gav mer data och några gav mindre data. Det visade sig i slutet av tematiseringen 

att några lärare bara nämns vid enstaka tillfällen i resultatet medan några är mer frekvent 

använda. Samtidigt gav alla intervjuer mig en ökad förståelse kring arbetet med nyanlända 

elever. Om jag skulle skriva ytterligare en liknande rapport/uppsats skulle jag intervjua 

samma antal lärare igen.   

 

6.2 Resultatdiskusson 
Mitt syfte med denna uppsats var att undersöka hur slöjdlärare arbetar med nyanlända elever i 

slöjdämnen, genom att undersöka lärarnas uppfattning av den egna undervisningen, elevernas 

språkutveckling samt hur de arbetar med inkludering. Jag tycker att jag har fått svar på mitt 

syfte i uppsatsen. Lärarna uppfattar undervisningen svår men rolig. De intervjuade lärarna 

upplever en språkutveckling, men att det är svårt att veta vad slöjden har bidragit till med den. 

Lärarna anser att de arbetar med inkludering, trots att inte någon av dem arbetar med det 

utifrån ett strukturerat arbetssätt. Lärarna menar dock att de har en tanke med att försöka 

hjälpa till med inkluderingen, även om de inte arbetar på liknande sätt.  

 

Juvonen utryckte sig i Lärarröster om direktplacering av nyanlända elever (2015) att 

samtalen med lärarna är som en melodi som går i moll. Det upplevade inte jag under mina 

samtal. Trots kulturella skillnader och kommunikationssvårigheter känner lärarna en glädje i 

att undervisa nyanlända elever. Givetvis fanns det frustration över hur lite hjälp och resurser 

som lärarna får, men det fanns även en glädje kring samtalen som är svår att sätta fingret på. 

Dagny som arbetat med målgruppen i 30 år upplevde fortfarande att den roligaste lektionen på 

veckan var den på fredag eftermiddag med förberedelseklassen. Själv upplever jag att det 

finns liknande glädje hos de nyanlända eleverna jag undervisar, som det är i slöjdgrupperna i 

årskurs 3 som läser första året i slöjden. Eleverna tycker att allt är roligt. Den glädje som 

eleverna har i tredje klass, tillsammans med det mer utvecklade tänkandet som elever har i 

högstadieåldern, skapar enlig mig den positiva känsla som finns under mina lektioner i 

undervisningen av nyanlända elever på högstadiet.   

 

Problematiken kring betygen som lärarna diskuterar är intressant. Eleven behöver visa att 

denne klarar av att de grundläggande momenten för E-nivån för att nå ett betyg. Om den gör 

det ska eleven få betyg oavsett hur länge den har gått i skolan. Argumentet att eleven inte har 

tillräckliga språkliga kunskaper för att nå betyg upplever jag som märkligt. Det står inte i 

betygskriterierna att eleven ska klara av att ge enkla omdömen och föra ett resonemang på 

svenska. Varför inte låta eleven redovisa på liknande sätt som Ada gjorde, genom att arbeta 

med sva-lärare och genomföra redovisningen på engelska? Det går även att genomföra 

redovisningsdelen på modersmålet om det finns en tolk som kan tolka det eleven säger.  
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Ett av de återkommande problemen som alla slöjdlärare upplevde är de rullande terminerna. 

Genom att eleverna kan komma och gå när som helst under terminens gång är det svårt för 

läraren att planera upplägget av terminen. Cecilia menar att det är svårt när hon gång på gång 

ska starta upp arbetet med nya elever, och att hon till slut har för många projekt igång 

samtidigt. Det är något som jag också har erfarenhet av. Inför höstterminen 2015 planerade 

jag att det samtidigt skulle pågå fyra olika projekt i samma slöjdgrupp, eftersom jag hade 

undervisat eleverna olika länge. I samtal med kollegor från olika skolor upplever de att det 

vore bättre att utslussningen sker vid fasta punkter under terminen för att skapa en tydligare 

struktur i klasserna. Systemet med rullande termin, eller vecka-till-vecka-utslussning, skapar 

en oro i klasserna och lärarna vet till slut inte vad som gäller. Vilka lektioner ska eleven delta 

i?  

 

Slöjdlärarna som har deltagit i intervjun upplever att de inte har tillräckligt med resurser för 

att klara av att genomföra en bra utbildning för eleverna. I första hand efterfrågar inte lärarna 

resurser i form av studiehandledare, utan de önskar mer tid med eleverna. Lärarna upplever att 

slöjdgrupperna bara blir större och större. En slöjdgrupp med 16 elever som talar svenska är 

många. En slöjdgrupp med 16 elever som talar sex olika språk är en ohållbar situation för en 

lärare i ett praktisk-estetiskt ämne, som bygger på att läraren bör kommunicera med kroppen 

som semiotisk resurs. Jag tycker att det är svårt att tillgodose alla elevers önskan och behov av 

hjälp när jag måste sitta och förklara med kroppen. Det tar längre tid och som lärare måste jag 

låta det få göra det. Min uppfattning som lärare är att det går att strukturera upp arbetsgången 

i salen genom att arbeta efter en plan. Det är också viktigt att inte förklara för många moment 

i förväg. Gibbons (2010) menar att en hög kognitiv utmaning, som det kan vara att lära sig att 

slöjda, innebär att eleverna behöver hög stöttning. Om läraren ger eleven instruktioner om 

flera moment vid samma tillfälle tar genomgången längre tid och eleven kommer att uppleva 

att det är svårt att komma ihåg alla moment. De långa genomgångarna betyder även att det 

kommer att dröja längre innan eleven får feedback på sitt arbete. Med det ökar risken att 

eleven blir frustrerad eftersom att denne inte vet vad den ska göra. Därför menar jag att det är 

bättre att hålla sig till en eller ett par moment och återkomma till eleven så snart det är 

möjligt. Genom kontinuerlig feedback upplever jag mindre frustration hos eleverna.  

 

Flera av lärarna berättar att det är brist på tolkar, men att de låter eleverna tolka åt varandra. 

Axelsson (2015) menar att tolkning är en bra inlärningsmöjlighet att träna språket på. Lärarna 

var väl medvetna om att det är i praktisk-estetiska ämnen som de nyanlända eleverna slussas 

ut först. I Juvonens (2015) empiri uttryckte flera av lärarna att direktplaceringen inte fungerar. 

Språkbristen är en stor del av detta problem enligt dem. För att lösa problemet behövs det 

slöjdlärare som talar elevernas modersmål, eller studiehandledare, som kan närvara under 

lektionerna. Dock råder det brist på både studiehandledare och modersmålslärare.  

 

Det finns kulturella skillnader inom elevgruppen nyanlända elever. Jag tror att det är viktigt 

att skolan arbetar än tydligare med inkludering av de olika kulturerna. I några av intervjuerna 

berättade lärarna att de arbetade med inkludering, dock var det ingen av lärarna som menade 
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samma sak när de pratade om inkludering. Dagny menade att man måste arbeta aktivt i 

grupperna för att det inte ska bli grupperingar. Hon påpekar för eleverna att de måste ta hand 

om varandra och komma ihåg hur det var att vara ny i klassen. Ada berättade att hon försöker 

samtala med eleverna i korridoren och bygga en relation med eleven. Det är två olika lärare 

från två olika skolor och kommuner. Båda arbetar med inkludering men på olika sätt. Jag 

arbetar mer som Ada, men samtidigt har jag inte heller samma problem som Dagny har med 

grupperingar i elevgruppen.   

  

Under 2015 kom det flera tusen människor till Sverige som var på flykt från sina hem på 

grund av krig och oroligheter. Bland alla dessa människor borde det rimligtvis finnas 

utbildade pedagoger. Kan inte skolverket tillsammans med SKL3 skapa förutsättningar för 

dessa pedagoger att komma in i arbete? Går det att kombinera en typ av direktplacering på 

arbete och SFI? På det sättet kan skolorna få mer arbetskraft samtidigt som det skapas bättre 

förutsättningar för att inkludera de nyanlända vuxna in i samhället. 

 

6.2.1 Förslag till vidare forskning 
Under arbetets gång har jag fått nya infallsvinklar och hittat områden som jag vill lära mig 

mer om. Jag skulle vilja fördjupa mina kunskaper i hur skolan arbetar med föräldrarna. Flera 

av forskarna vars forskning jag tagit del av menar att skolan borde ta ett större ansvar med att 

kommunicera med föräldrarna. Hur kan ett sådant arbete se ut? Jag skulle även vilja lära mig 

mer om hur eleverna upplever slöjden, eftersom jag tycker att den NÄU-13  (Skolverket, 

2015) är intressant då den visar både vad elever och lärare tycker. Det hade varit intressant att 

genomföra en nationell utvärdering kring nyanlända och slöjden.   

 

Det som intresserade mig mest till en början i denna uppsats var hur lärare undervisar utan 

språket? Efter alla intervjuer och nu nedskrivna ord, har jag kommit fram till slutsatsen att 

lärarna inte undervisar utan språk. Alla praktisk-estetiska lärare som jag har samtalat med 

berättar samma sak. Vi undervisar inte utan språk. Vi använder oss bara inte i huvudsak av 

talspråket utan vi använder oss av kroppsspråket. Genom det vidgade textbegreppet klarar vi 

av att förmedla budskapet i undervisningen till eleverna.   

  

                                                           
3 Sveriges Kommuner och Landsting 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 

Kan du berätta om ditt klassrum?  

 

Hur upplever ni att det är att undervisa nyanlända elever?  

 

Hur upplever ni arbetet med nyanlända elever utifrån styrdokumenten? 

 

Hur upplever du att den sociala utvecklingen för en nyanländ elev är i gruppen? 

 

Vilka förutsättningar skulle du vilja ha för att undervisa nyanlända elever i slöjden? 

Ramfaktor osv.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Bilaga 2 

 

Intervjuinformation  
 

Syftet med examensarbetet är att jag vill utforska hur slöjdlärare arbetar med nyanlända i 

slöjden. 

 

Intervjuns etiska ståndpunkter 
Alla som deltar i studien kommer att vara anonyma, varken namn på skola, kommun eller 

lärare kommer att vara utskrivna.  

Den som intervjuas har rätt att ta del av intervjun om denne önskar.  

De intervjuade skall när som helst kunna hoppa av studien utan negativa följder. 

Uppgifterna kommer enbart att användas till detta examensarbete. 

Intervjun kommer att spelas in. 

 

Intervjuare Marcus Halse 


