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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka, beskriva och analysera interaktion mellan nyanlända elever och 
slöjdlärare samt mellan nyanlända elever och övriga elever i en textilslöjdsal. Detta har gjorts utifrån 
en kvalitativ metod i form av medföljande observation. Resultatet visar att multimodala resurser 
används i stor utsträckning i den här undervisningen och de multimodala resurserna tar sig främst 
uttryck i form av, gester, bild och text. Detta sker till exempel genom användning av arbets-
beskrivningar. Vidare visar studien att slöjdföremålet har betydelse för interaktion mellan nyanlända 
elever och övriga elever i textilslöjdsalen. Det är genom slöjdföremålet som eleverna interagerar och 
det är så de tar kontakt med varandra. En kontakt som i stort sett är icke-verbal. Analysen av 
materialet visar vidare att interaktion mellan nyanlända elever och slöjdlärare samt mellan nyanlända 
elever och övriga elever sker till stor del ”om” slöjd, vilket innebär att nyanlända elever ges möjlighet 
att få baskunskaper om slöjd. Vilket innebär att de till exempel lär sig ämnesspecifika begrepp i den 
interaktion som sker. Studiens didaktiska nytta ligger till grund för utveckling av lärares undervisning 
av nyanlända elever.  

 

Sökord: nyanländ, slöjdföremål, multimodalitet, verbal och icke-verbal kommunikation.  
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Inledning 
Det är 2016 och vi har under en längre tid fått höra och se berättelser om människor som är på 

flykt, människor som stängs ute och människor som försöker bygga upp ett nytt liv. Det här är 

människor som hamnar i ett nytt land och i ett nytt sammanhang och måste därmed lära sig ett 

nytt språk. Enligt statisk är det svårast att lära sig ett nytt språk som tonåring 

(Vetenskapsrådet, 2012). Att få möjlighet att sätta ett nytt språk i ett sammanhang är 

betydelsefullt (Gibbons, 2013; Axelsson & Norrbacka Landsberg, 1998). Slöjdämnet ger 

elever möjligheter att genom handling ge en begreppsförståelse. Olika multimodala verktyg 

används i interaktionen mellan slöjdlärare och elever. Det finns flertalet projekt där hantverk 

används som ett sätt att påverka integration. Att hitta sätt att mötas, att hantverka samt att lära. 

Ett sådant exempel är Livstycket. Idén med projektet är att kvinnor som invandrat till Sverige 

ska ges möjlighet att lära sig svenska språket och kulturen samt att de genom detta får en 

stärkt självkänsla. De kombinerar hantverkande med undervisning i svenska, samhälls-

kunskap och datakunskap. På hemsidan står det att ”… orden får en funktion, en verklighet 

och ett sammanhang. Orden ’sax, tråd och tack’ är just bara ord tills de får en verklig 

innebörd.”1 Även projektet Ta i hand som genomfördes första gången 2014 i en förort till 

Göteborg har en tanke om hantverk, möte och språk, bland annat står det i projektrapporten 

att ”Slöjd och skapande har en uppenbar styrka genom att det verbala språket minskar i vikt 

och händerna säger desto mer.”2 Vidare menar de att skapandet, tillverkandet av föremål är en 

kommunikationsform i sig, ”genom att visa, titta, härma, känna igen och förundras, blir det 

talade språket inte nödvändigt”. Det händer något i interaktionen och mötet med slöjd, 

hantverk och människor. I det här sammanhanget kan även El sistema nämnas, där musik är 

ett verktyg i syfte att påverka samhället samt att motverka segregationsmönster (Lindgren & 

Bergman, 2014). Det finns ett tänkande i görandet (Carlgren, 2015:72). Ett tänkande i 

görandet som sällan hamnar i fokus, istället är det, det verbala språket som anses mest 

betydelsefullt i skolsammanhang (Kress et al, 2001; Marner, 2008).   

Jag ser en problematik i att forskning kring nyanlända elever och estetiska ämnen än så 

länge är relativt outforskat. I slöjdämnets kursplan står det i syftestexten ”Att tillverka föremål 

och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för att tänka och uttrycka sig” 

(Skolverket, 2011:213). Att hitta sätt att uttrycka sig där det verbala språket inte är det 

dominerande, att tillverka föremål möjliggör också ett tänkande och ett uttryck. Då blir det 

                                                        
1 http://www.livstycket.com/03.foreningen/detta_ar.htm, hämtad 2016-01-24 
2 http://www.slojdivast.se/upload/Vastarvet/Slojd_i_Vast/Tjanster/Ta_i_hand_rapport.pdf, Hämtad 2016-01-24 
 



 5 

verbala språket inte lika nödvändigt, men det kan vara ett sätt att lära sig ett nytt språk genom 

det kroppen gör. Jag är intresserad av och nyfiken på hur slöjdlärare arbetar med nyanlända 

elever i slöjdklassrum samt hur interaktionen mellan lärare-elev och elev-elev tar sig uttryck. 

Skolor väljer att organisera undervisning för nyanlända elever på olika sätt. Ett sätt är att 

eleverna går i en förberedelseklass. Samtidigt som de gör detta har de till exempel slöjd eller 

något annat estetiskt ämne tillsammans med den klass de sedan kommer att ingå i. Ämnen 

som har den här funktionen har kommit att kallas för utslussningsämne (Skolverket, 2008). 

Mitt intresse och nyfikenhet kring nyanlända elever och slöjd är med andra ord brett, jag har 

dock varit tvungen att begränsa uppsatsens inriktning till att fokusera på interaktion.  

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka, beskriva och analysera interaktion mellan nyanlända 

elever och slöjdlärare samt mellan nyanlända elever och övriga elever i en textilslöjdsal. 

Utifrån mitt syfte ställer jag följande frågor: 

- Genom vilka modaliteter sker interaktion mellan slöjdlärare och nyanlända elever? 

- Hur sker interaktion mellan nyanlända elever och övriga elever i en textilslöjdsal?  

 

Begreppsdefinitioner 
Nyanlända elever 

Det finns en mångfald av benämningar när det kommer till elever som av olika anledningar 

nyss kommit till Sverige, följande är några exempel på benämningar: invandrarelev, 

minoritetselev, andraspråkselev, flerspråkiga elever, elev med invandrarbakgrund, elev med 

utländsk bakgrund (Fridlund, 2011:19f). I och med årsskiftet 2016 ändrades Skollagens (SFS 

2010:800) definition av nyanlända elever, en nyanländ elev är enligt skollagen någon som ”… 

har varit bosatt utomlands, nu är bosatt i landet, och har påbörjat sin utbildning här senare än 

höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år” (3 kap. 12 a § skollagen). 

Lahdenperä (1997) menar att den mängd av begrepp som används är på grund av att 

det saknas en klar definition (s 58). Med skollagens definition finns det möjligen en ansats att 

råda bot på den här begreppsmängden. Men, det kan fortfarande ifrågasättas, det är ändå ett 

sätt att kategorisera elever som något annat än svenska elever, det blir ett sätt att tala om 

elever som något annat. Numera står det även inskrivet i skollagen att nyanlända elever inte 
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ska ses som nyanländ efter fyra år (Skollagen, 12 a §)3. Blir en nyanländ elev efter fyra års tid 

en elev? Skolverket (2015) skriver fram i senaste versionen av Allmänna råd för nyanlända 

att nyanlända elever inte är en heterogen grupp. Men eleverna ska ändå kategoriseras inom ett 

begrepp. Jag ser en problematik med begreppet, men med tanke på hur begreppet kommit att 

etableras mer och mer har jag valt att använda mig av det i den här uppsatsen. Under 

insamling av empiri blev det dock tydligt för mig att i undervisnings-situationer inte behövs 

göras något åtskillnad så länge det blev tydligt med vad som menas. Jag kommer således att 

använda mig av begreppen nyanlända elever samt elever, förutsatt att det tydligt framgår vad 

som avses och vem som avses. 

 

Interaktion och kommunikation  

I den här uppsatsen undersöks interaktion mellan lärare-elev samt elev-elev. Enligt SAOL 

definieras interaktion som ”växelspel, samspel”4. Fokus i uppsatsen är inte att undersöka 

kommunikation, men det kommer att vara oundvikligt att inte ta del av det som sägs och hur 

det sägs genom den interaktion som sker mellan lärare-elev och elev-elev. SAOL definierar 

kommunikation på följande sätt ”förbindelse; samfärdsel; kontakt mellan människor; 

överföring av information”5. Interaktion kommer att innebära någon slags kontakt mellan 

människor i den rumsliga kontext som de elever och lärare jag har observerat befinner sig i. 

Att nysta i gränsdragning mellan interaktion och kommunikation eller skillnad dem mellan 

har varit en utmaning. Det kommer också visa sig i min resultatdel att det har varit svårt att 

inte se till kommunikativa aspekter i den interaktion som uppstår mellan lärare-elev samt 

elev-elev. Jag har själv brottas under insamling av empiri samt i mitt analysförfarande av vad 

som utgör en interaktion, samt att interaktion och kommunikation ibland kan smälta samman. 

Samtidigt har det varit en utmaning av vad som kan falla inom ramarna för samspel. Dock 

landade jag slutligen i att bortse från att gå på djupet med kommunikativa aspekter, där jag 

går in i detalj över vad som sägs, utan mer se till det som sker utifrån ett 

interaktionsperspektiv.  

                                                        
3 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-
800/?bet=2010:800#K1 Hämtad: 2016-02-09 
4 http://www.svenskaakademien.se/svenska-spraket/svenska-akademiens-ordlista-saol/saol-13-pa-natet/sok-i-
ordlistan, hämtad 2016-03-13 
5 http://www.svenskaakademien.se/svenska-spraket/svenska-akademiens-ordlista-saol/saol-13-pa-natet/sok-i-
ordlistan, hämtad 2016-03-13 
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Multimodalitet 

En av mina frågeställningar handlar om slöjdlärarens användning av multimodala resurser i 

interaktionen med nyanlända elever. Därmed är det på sin plats att inför uppsatsens 

kommande litteraturgenomgång kort redogöra för vad som menas med multimodalitet. SAOL 

ger ingen förklaring av multimodalitet utan där står det att läsa under multimedier att det är ett 

”system av flera integrerade informationsmedier, såsom skrift, tal och bild.” Enligt Kress et 

al. (2001) kan mening uttryckas genom olika modaliteter såsom, tal, skrift, bild, ljud. Det 

finns med andra ord olika sätt att skapa mening och Marner (2005) menar att vi lever i en 

multimodal medievärld som är bildtät (s 51). Vidare menar han att föreställningen om 

skriftspråkets dominans i dagens multikulturella samhälle är problematisk (2005:123). Värt 

att nämna i detta sammanhang är även begreppet det vidgade textbegreppet där mening inte 

enbart skapas genom skriven och talad text utan även genom till exempel bilder (Marner, 

2005). Det vidgade textbegreppet innefattar således multimodala resurser. 

 

Litteraturgenomgång 
I den här uppsatsen undersöker, beskriver och analyserar jag interaktion mellan nyanlända 

elever och en slöjdlärare samt mellan nyanlända elever och övriga elever i en textilslöjdsal. 

Litteraturgenomgången kommer att ha fokus på det och görs utifrån ett slöjdperspektiv. I 

nuläget finns det rikligt med forskning som rör nyanlända elevers lärande (Vetenskapsrådet, 

2012; Bunar, 2010) dock finns ytterst lite forskning när det kommer till nyanlända elevers 

lärande utifrån ett estetiskt perspektiv men framför allt ur ett slöjdperspektiv. Även om mitt 

syfte inte är att titta på nyanlända elevers lärande anser jag att det är av intresse att kort 

sammanfatta vad forskning hittills visat angående detta, litteraturgenomgången kommer att 

avslutas med det.  

 

Nyanlända elever och slöjdämnet 
Forskning kring nyanlända elever och slöjd begränsas till en licentiatuppsats inom 

språkdidaktiksfältet av Eva Lindqvist (2014). Hon har undersökt litteracitetsaktiviteter i slöjd 

och samhällskunskap genom två fallstudier. Litteracitetsaktiviteter definierar Lindqvist ”som 
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kedjor av koordinerade litteracitets-händelser” 6  (2013:9). Vidare menar Lindqvist att 

”begreppen litteracitetsaktiviteter och litteracitetspraktiker används för att ge struktur till 

klassrumsobservationer, intervjuer och textmaterial” (2013:9). Lindqvist har analyserat tio 

lektioner i syfte att beskriva och analysera det verbala och multimodala ämnesspråk eleverna 

möter och använder i slöjd och samhällskunskap. Lindqvist kommer fram till att lärare i stor 

utsträckning utformar sin undervisning utifrån vem det är de undervisar. Vissa elever får 

förenklade, muntliga förklaringar medan andra får mer dialogiska förklaringar. Ett annat 

resultat är att litteracitetsaktiviteterna i slöjd och samhällskunskap är enspråkiga. Enligt Lindqvist 

tas nyanlända elevers flerspråkiga resurser inte tillvara. Lindqvist menar vidare att ”språket är det 

främsta verktyget och framför allt spelar litteracitet en stor roll för elevernas möjligheter till lärande 

i både slöjd- och samhällslitteracitetspraktikerna” (2013:116). Jag argumenterar för att språket är 

ett av flera möjligheter till lärande i slöjd. I slöjdämnet har elever möjlighet att tillägna sig lärande 

och språk på olika sätt. Där just det verbala språket eller det skrivna språket inte är dominerande, 

det är ett av många verktyg. Hur elever använder verktyg, redskap, kroppen och material blir 

centralt. Det är också möjligt att uttrycka sig genom sitt föremål, såsom det presenteras i 

syftestexten i slöjdämnets kursplan (Skolverket, 2011).  

Slöjdlärares förhållningssätt i Lindqvists studie visade på förenklad dialog till vissa elever. 

Peter Hasselskog (2010) har i sin avhandling undersökt slöjdlärares olika förhållningssätt dock 

utan fokus på nyanlända elever. Lärares förhållningssätt visade sig ge olika förutsättningar för 

lärande. Hasselskog poängterar även möjligheterna till utvecklandet av ett verbalt språk i ett 

ämne där visuella metoder är möjliga (Hasselskog, 2010). Hasselskog menar vidare att det är 

viktigt att slöjdlärare ger eleverna möjlighet att utveckla sitt verbala språk ”i en verksamhet där 

möjligheten att lära och kommunicera visuellt och kroppsligt är stora” (2010:250), det vill säga 

multimodalt. Eleverna i Hasselskogs studie fick i stor utsträckning kortare svar av sina lärare, 

till exempel en kort instruktion eller anvisning. Detta gällde hälften av de studerade lärarna, 

andra hälften visade sig föra en längre dialog med sina elever (2010:208). Användningen av ett 

förenklat språk menar Hasselskog kan leda till att elever inte får möjlighet att utveckla ett 

slöjdspecifikt språk (2010:250). Att använda sig av ett förenklat språk med nyanlända elever, 

vilka konsekvenser kan det få utifrån en slöjdkontext, där det verbala språket har möjlighet att 

användas tillsammans med gester och på så sätt förstärka det verbala språket? Även om detta inte 

är mitt fokus i uppsatsen väcker det ändå tankar dels om interaktionens roll i undervisning men 

också hur kommunikation ser ut mellan nyanlända elever och slöjdlärare.  

                                                        
6 Begreppet litteracitet kommer av engelskan literacy dvs, läs- och skrivkunnighet 
(http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/litteracitet) hämtat 2015-12-28 
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Kommunikation och interaktion i slöjdämnet 
Kommunikation i slöjdämnet har berörts i ett antal studier, nationellt samt inom nordisk 

forskning med olika ansatser (Johansson, 2002; Ekström, 2008; Sigurdson, 2014; Koskinen et 

al., 2015;). Marléne Johansson (2002) har i sin avhandling undersökt hur elever 

kommunicerar i slöjdklassrum och undersökningen bygger på etnografisk metod. Enligt 

Johansson sker det en omfattande verbal och icke-verbal kommunikation i slöjdsalen och att 

det har betydelse för slöjdarbetet. Interaktionen mellan lärare-elev och elev-elev är också något 

som är påtagligt under slöjdlektioner och det är en interaktion som även den är verbal och icke-

verbal. Utöver att eleverna interagerar i varandras slöjdarbeten observerar de även varandra i 

sina arbeten (Johansson, 2002). De verktyg eleverna använder i sitt slöjdarbete blir ett stöd för 

tanken och elevernas problemlösning sker även den i interaktion med varandra. Johansson 

belyser vikten av elevernas kommunikation mellan varandra. Att slöjdrummet öppnar upp för 

interaktion mellan elever, men också att arbetet med material, verktyg och redskap öppnar 

upp för interaktion och kommunikation på olika sätt, de blir multimodala resurser för lärande. 

Detta har vidare undersökts av Oja, Sjöberg, Johansson (2012) i Kommunikationens 

inbäddade resurser. Övergripande visar deras resultat att elever i en slöjdämneskontext har 

möjligheter till delaktighet utöver vad som anses vara traditionella slöjdkunskaper. Resultaten 

visar bland annat elevers möjligheter att lära sig i och genom slöjd, genom att de ges 

”möjligheter att bli delaktiga i värdegrundsfrågor som finns inbäddade i kommunikationen” (s 

5).  Deras forskning visar vidare att slöjdarbete innebär ett flertal sätt att uttrycka sig. 

Koskinen, Seitamaa-Hakkarainen och Hakkarainen (2015) har i en artikel undersökt 

kroppslig interaktion mellan slöjdlärare och elever i årskurs 7 genom videografisk metod. De 

menar att slöjdaktiviteter tänks genom händer, ett tänkande som blir synligt genom 

multimodaliteter såsom kroppen, gester och rörelser (2015:59). Ett tänkande genom görande 

som enligt Carlgren (2015) sällan kommer fram i skolsammanhang (s 72). Kroppen kan i sin 

tur ses som en semiotisk resurs och i slöjdsammanhang kan det till exempel vara en artefakt 

men enligt Ekström (2008) kan det även handla om att kroppen är en semiotisk resurs i 

betydelsen att läraren kan använda sin kropp för att visa, men läraren kan också ge verbala 

instruktioner. Koskinen et al. (2015) poängterar vidare vikten av kroppslig interaktion och 

kommer fram till att lärare visar elever hur de ska göra genom varierade former av gester. I 

slöjdundervisning menar författarna att ”To a teacher, the embodied indications of 

understanding are essential because they show whether the student shares the same 

intentionality or whether he or she has understood the instructions” (s. 61). Författarna belyser 
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här lärarens kunskap i hur de kan läsa av kroppsliga indikationer om hur, i deras undersökning 

lärarstudenter, har förstått eller inte. Även om deras undersökning bygger på lärarstudenter 

anser jag att det är utmärkande för slöjdundervisning och slöjdlärare samt en viktig kunskap 

och en undervisningssituation där verbalt språk inte nödvändigtvis är den mest användbara 

uttrycksformen. Författarna kunde i undersökningen se att lärarstudenterna bekräftade 

lärarens instruktion verbalt samtidigt som lärarstudenterna kopierar lärarens handrörelser. Ett 

tänkande och ett bekräftande genom kroppen som samtidigt verbaliseras för att förtydliga. De 

menar att: ”Further, in these embodied situations the teacher often expects verbal and 

embodied confirmation from the student. This is crucial because after that the teacher can 

leave the student to independently continue her work” (2015:69).  

Erik Sigurdson (2014) har i sin avhandling Det sitter i väggarna, studerat slöjdelevers 

förkroppsligande av trä- och metallslöjden utifrån ett genusperspektiv. Utifrån mitt syfte och 

fokus på interaktion mellan lärare-elev och elev-elev blir Sigurdsons studie av intresse då 

studien bland annat visar att elevers slöjdföremål innebär intersubjektiva situationer och 

menar att ”relationen mellan Jag och den Andre är fundamentalt i den sociala verkligheten” (s 

163). Att två subjekt möts utifrån ett objekt är ett vanligt fenomen (Sigurdson, 2014, s 162). 

Intersubjektiviteten, visar sig till exempel genom de tomrum som skapas i trä- och 

metallslöjdsalen där dessa tomrum blir ytor för elever att röra sig inom och på så sätt mötas 

genom föremålet. Förflyttningen skapar på så sätt samspel mellan eleverna. Sigurdson menar 

vidare att det är föremålet som leder fram till ett möte mellan elever, inte den verbala 

kommunikationen.  

I ljuset av den forskning som finns kring kommunikation och interaktion inom 

slöjdforskningsfältet vill jag även ta upp Anna-Maria Hipkiss (2014) avhandling Klassrummets 

semiotiska resurser. Hon har undersökt hur semiotiska resurser samverkar i 

meningserbjudanden och menar att meningserbjudanden skapas genom klassrumsdesign och 

klassrumskommunikation. Detta har undersökts i ämnena hem- och konsumentkunskap, kemi 

och biologi som jag ser har likheter med slöjdämnet. Slöjdämnet behöver inte anpassa sig till 

andra skolämnen, det är sällan någon annan som har lektion i slöjdsalen och det är liksom 

Hem- och konsumentkunskapsämnet ett ämne med stark klassifikation (Hipkiss, 2014). I 

studien betraktas klassrummet som text och det som finns i ett klassrum påverkar elevers 

meningsskapande (Hipkiss, 2014:3). Enligt Hipkiss är det två semiotiska resurser som gör att 

kommunikation uppstår i ett klassrum, artefakter och möblering. Möbleringen i klassrum 

skapar antingen delgivande eller lyssnande elever. Möblering är inte primärt fokus i min 

uppsats, men utifrån avhandlingens resultat är det tydligt att möbleringen spelar roll när det 
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kommer till kommunikation och därmed även interaktion. Historiskt sett har slöjdklassrum 

varit anpassade efter att elever arbetat individuellt, men i trä- och metallslöjdssalen har 

möbleringen gått mer åt att bänkarna är placerade i grupper om fyra (Sigurdson, 2014). 

Samtidigt som Hipkiss menar att möbleringen skapar antingen delgivande eller lyssnande 

elever menar Sigurdson (2014) att tomrum i en trä- och metallslöjdsal skapar samspel mellan 

elever. Dock tänker jag utifrån detta att det är skillnad på slöjdämnet, där föremålet och 

görandet är i fokus (Skolverket, 2015) och där elever är aktiva i sitt görande till skillnad från 

till exempel kemiämnet. 

Enligt Hipkiss finns kontrollen över kommunikationen och innehållet hos lärarna, om 

lärare har kontroll över kommunikation, borde det kanske även innebära att de har kontroll 

över interaktionen för till exempel elever emellan? Elevers möjligheter att visa sina förmågor 

genom samtal begränsas till samtal med klasskamraterna i samband med laborationer eller 

matlagning (2014:227). Vidare visar Hipkiss att eleverna ställer frågor till sina klasskamrater 

som Hipkiss benämner som genuina frågor, till skillnad från lärares kontrollfrågor.  

 

Nyanlända elever och lärande – en sammanfattning 
Tidigare forskning kring nyanlända elevers lärande visar att det är betydelsefullt med höga 

förväntningar och vikten av interaktion mellan lärare-elev och elev-elev men även interaktion 

i mindre grupper anses stärka lärandet (Gibbons, 2013; Vetenskapsrådet, 2012; Hägerfelth, 

2004:14). Vidare är elevernas tvåspråkighet en viktig aspekt att arbeta med i klassrummet, att 

modersmål och majoritetsspråk utvecklas parallellt (Gibbons, 2013; Vetenskapsrådet, 2012). 

Gibbons menar att undervisning med praktiska experiment gynnar andraspråkselever med 

tanke på att det gör språket mer begripligt, språket hamnar i en kontext. Att tillverka föremål 

tillsammans med andra och få möjlighet att kommunicera sina tankar anses därmed vara en 

tillgång för nyanländas språkutveckling. Vidare lyfter Gibbons fram vikten av samtalet mellan 

lärare och elev som språk- och kunskapsutvecklande (2013:89). Andra framgångsfaktorer 

handlar om vikten av att bygga undervisning på elevernas förkunskaper, dessutom gynnas 

nyanlända elever av att i grupp bearbeta det de har lärt sig under lektionen. På så sätt lämnas 

inte eleverna ensamma i sitt lärande (Hägerfelth, 2004). Att lära sig ett vardagsrelaterat språk 

som nyanländ tar enligt Gibbons upp till två år och att tillägna sig ett skolspråk, det vill säga 

att kunna de olika språk som används i ett skolämnes kontext tar ca fem år (2013:16). I det här 

sammanhanget blir det betydelsefullt för nyanlända elever att få möjlighet att använda sitt 

språk i interaktion med lärare och elever i en kontext.  
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Teoretiska utgångspunkter 
Min syn på kunskap grundar sig i att lärande sker i samspel med andra människor. Vi lär av 

varandra och därmed överensstämmer min kunskapssyn med ett sociokulturellt perspektiv. 

Min uppsats kommer att ta sin utgångspunkt utifrån det.  

 

Vygotsky och det sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet grundar sig framför allt på den ryske psykologen L S 

Vygotskys tankar om språk och lärande. Han studerade både medicin och juridik, men hade 

intresse inom filosofi, litteratur och estetik (Säljö, 2015:90). Inom det sociokulturella 

perspektivet anses lärande vara en social process där elever lär sig i interaktion med varandra 

och av andras erfarenheter, men även genom egna. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv anses 

människan vara en ”biologisk, social, kulturell och historisk varelse” (Säljö, 2015:91). 

Imitation och att härmas hade en framträdande roll för Vygotsky och möjligheten att se någon 

annan göra utvecklar barns lärande. Barnet löser enligt Vygotsky praktiska uppgifter genom 

det talade språket men problemlösningen sker också i kombination av ögon och händer 

(1978:26). Förutom imitation menar Vygotsky (1999) att omgivningen är avgörande för 

elevers ut-veckling. Vygotsky kom att kalla detta för ”the zone of proximal development”, 

den närmsta utvecklingszonen, och menade ”Att det som barnet idag kan göra i samarbete, 

kommer det imorgon att kunna göra självständigt (1999:333). Vidare skapar människan sin 

framtid samtidigt som hon då också förändrar sin nutid (Vygotsky, 1995:13).  

Mediering är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Människan 

använder en mängd olika redskap i syfte att förstå och förenkla, på så sätt medierar redskapen 

mening (Johansson, 2002). Lärande sker således genom någon slags mediering (Säljö, 2000), 

ett samspel mellan människa och redskap. I slöjden kan det till exempel vara en sax eller en 

symaskin. Symaskinen är ett mer effektivt redskap än det skulle vara att till exempel sy för 

hand. Enligt Säljö (2015) är fysiska redskap det som möjliggör handlingar som annars inte 

vore möjliga (s 91). Mediering sker i interaktion mellan människor samt ”genom olika former 

av kommunikation både språklig och icke-språklig.” (Säljö, 2015:94). Utifrån Säljös språkliga 

perspektiv och det sociokulturella perspektivet är utöver mediering, appropriering ett centralt 

begrepp, det vill säga, att ta till sig något och göra till sitt eget. Säljö menar att barnets 

interaktion med en vuxen ger en mängd begrepp som barnet sedan approprierar. Det leder till 

slut till att barnet kan använda begreppen självständigt, ”Lärande sker således genom 

deltagande i interaktion och utan att situationen i sig i första hand är organiserad för lärande” 
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(Säljö, 2015:95) och att deltagandet kanske är oberoende av om det är genom verbal eller icke 

verbal interaktion, lärande sker oavsett. Med andra ord är lärande något som växer fram i 

sociala praktiker, på så sätt är lärande situationsbundet (Lave & Wenger, 1991).  

Marner (2008) menar att olika medier skapar betydelse och att kroppen är viktig i 

hantverk, kroppen är ett medium i syfte att skapa betydelse ”en nödvändig förutsättning för 

och även en del av medvetandet” (2008:14f). Kress, Jewitt, Ogborn och Tsatsarelis (2001) 

menar att medium formas och organiseras till meningsskapande system i syfte att artikulera 

betydelse som krävs i sociala sammanhang. Dessa medium kallar författarna för modes. 

Rostvall och Selander (2008) översätter engelskans modes till teckensystem men menar att det 

betyder både teckensystem och råmaterial (s 13). Enligt Kress et al. (2001) lär sig elever genom 

olika teckensystem, men dessa teckensystem förstås på olika sätt. Vad som kan anses vara ett 

kommunikativt teckensystem är öppet, dessa system utvecklas och förändras i förhållande till 

behov. Teckensystem är beroende av kontexten. Det verbala språket är inte det mest betydelsefulla 

i det här sammanhanget, kommunikation kan ske genom bilder eller symboler. Vidare menar Kress 

et al. att all kommunikation är multimodal (2001:59), att kommunikation sker genom bild, 

text, ljud och gester. Vidare skapas mening i kombination av dessa teckensystem. Mäkelä 

(2011) menar att slöjdmaterial är ”ett multimodalt fenomen i den mest ursprungliga 

bemärkelsen eftersom ett material berör alla sinnen och därmed har slöjdaren ett överflöd av 

semiotiska resurser (s 81). Med semiotik menas att man studerar tecken och andra betydelser 

systematiskt, det handlar då även om icke-språkliga tecken.7 Rostvall och Selander (2008) 

menar att just det multimodala i kommunikativa sammanhang öppnar upp för andra 

möjligheter att förmedla något, med multimodalitet kan människan markera ord genom till 

exempel gester eller blickens riktning (s 14).  

 

Lärande om, i, med, genom slöjd 

Jag har valt att använda mig av Lars Lindströms (2008) modell för estetiskt lärande som ett teoretiskt 

verktyg i syfte att analysera mitt empiriska material. Jag kommer här att presentera Lindströms 

modell där han har avgränsat fyra olika lärandeformer; lärande om, i, med, genom estetiska 

uttrycksformer. Jag har dock valt att istället för begreppet lärande använda modellen utifrån 

uppsatsens fokus, interaktion. Modellen har tidigare använts utifrån ett slöjdperspektiv, dels av 

Lindström (2008) men även av Hasselskog (2010) och Mäkelä (2011). Analysen görs utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv där lärande anses ske genom deltagande i interaktion. Om interaktion är 

                                                        
7 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/semiotik, hämtad 2016-06-01 
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betydelsefullt för lärande, är det då möjligt att det spelar roll hur interaktionen sker, om interaktion till 

exempel sker om, i, med eller genom slöjd och vilken betydelse får det för nyanlända elever i en 

slöjdkontext? Att använda en befintlig modell som egentligen är avsett för något annat kan både vara 

en utmaning samt en möjlighet att se något i ett annat ljus. Likaså är det en utmaning att använda den 

i en liten studie, men det kommer jag få anledning att återkomma till. En annan aspekt till att sätta 

modellen i nytt ljus är att se hur den kan fungera i ett annat sammanhang och om det i förlängningen 

är möjligt att använda den på ytterligare andra sätt. Det var med andra ord aktuellt att se en snart tio 

år gammal modell i nytt ljus. Samtidigt som det också enligt mig är en intressant att använda en redan 

fungerande modell genom att sätta den i ett nytt perspektiv utifrån estetiska uttrycksformer samt vilka 

konsekvenser det får i till exempel slöjdundervisning med framför allt nyanlända elever.  

Lindströms (2008) modell för estetiskt lärande är avgränsat till som tidigare nämnts fyra olika 

lärandeformer; lärande om, i, med, genom som ursprungligen riktar sig mot bildkonst och medier (s 

57). Detta har Lindström i sin tur även använt i syfte att analysera slöjdens arbetsprocesser utifrån 

fyra lärarstudenter (2008). En modell som använts och används i syfte att analysera elevers lärande 

utifrån estetiska lärprocesser (Hasselskog 2010; Mäkelä, 2011). Modellen ser ut på följande sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindström (2008, s 62)  
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Modellen handlar i sin helhet om förutsättningar för lärande, hur elever skapar mening genom dessa 

fyra kategorier på olika sätt. Tabellen är uppdelad i konvergent och divergent lärande. Ett konvergent 

lärande handlar om att lära sig något som är förutsägbart, där eleverna är medvetna om målet. Att lära 

divergent handlar mer om ett kreativt förhållningssätt, att eleven har kunskap som hen kan kombinera 

och sätta i ett nytt sammanhang (Lindström, 2008). Här nedan följer en sammanfattande överblick 

över vad Lindströms lärande om, med, i, genom mer i detalj innebär och försök till att sätta det i en 

kontext för nyanlända elever:  

• Med lärande ”om” i en slöjdkontext menas elevens baskunskaper, det kan till exempel vara 

hur verktyg och redskap benämns. Det kan också vara att läraren visar en specifik teknik.  

• Med lärande ”i” slöjd kan eleven använda tidigare kunskaper. För nyanlända elever skulle 

det kunna betyda att de ges möjlighet visa tidigare kunskaper i de föremål de arbetar med 

under en slöjdlektion. Att lära i slöjd kan även betyda att: ”Läraren kan påverka elevens 

lärande i slöjd genom att ge respons som får eleven att utifrån sina egna kunskaper och 

erfarenheter arbeta kreativt och att se eller pröva nya lösningar” (Hasselskog, 2010:96). 

• Lärande ”med” är inte slöjdspecifikt, utan här kan eleverna till exempel arbeta 

ämnesövergripande där elevens slöjdkunskaper integreras. Likaså här kan den nyanlända 

elevens tidigare kunskaper komma fram genom det eller de föremål eleven skapar.  

• Slutligen kan elever lära ”genom” slöjd, då handlar det om att arbeta undersökande, utveckla 

övergripande kompetenser (Hasselskog, 2010:98), t ex att utveckla kreativitet, förmåga att ta 

risker. Lärande som sker genom slöjd är inte unika för slöjdområdet.  

Lindström (2008) anser även att ”Följaktligen bör en skola för bildning ge utrymme för skilda 

språkformer, till exempel den verbala, den musikaliska, den kroppsliga, den bildmässiga och 

tingframställande formen, likaväl som vardagsspråket och det poetiska och det vetenskapliga” (s 60). 

Utöver modellens konvergenta och divergenta kolumner finns även medlen (mediespecifikt 

och medieneutralt), i betydelsen hur elever ”genom estetiska lärprocesser antas uppnå olika 

mål” (2008:62). Med ett mediespecifikt lärande påverkas hur något sägs. Innehållet kommer 

att skilja sig beroende på hur det uttrycks. Det kommer att vara skillnad om det sägs genom 

till exempel en film eller om det handlar om en skriftlig arbetsbeskrivning. Inom det 

medieneutrala fältet är målet att andra ämnen kan stödjas i till exempel slöjdämnet. 
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Metod 
Den här studien är etnografiskt inspirerad och har genomförts i en textilslöjdsal. Det är en 

kvalitativ undersökning i form av medföljande observation i slöjdundervisning (Petersson, 

2007). De nyanlända elever som ingår i studien har varit i Sverige olika länge. Allt från sex 

till tolv månader. Observationerna har skett på en förortsskola en dag i veckan under totalt 

fem lektionstillfällen.  

 

Tillträde till fältet 
För att få tillträde till fältet kontaktade jag ett antal slöjdlärare under hösten 2015, detta 

skedde först muntligt. I början av 2016 mejlades en förfrågan ut om möjligheter att 

genomföra min studie. Det resulterade i kontakt med en slöjdlärare på en förortsskola som 

ligger i ett segregerat bostadsområde. Den elevgrupp jag gavs tillträde till var relativt stor med 

olika språkliga bakgrunder. Eleverna går i årskurs 9 och därmed är alla 15 år. Skolan har 

sedan länge organiserat skolgång för nyanlända elever genom förberedelseklass. Den lärare 

jag kom i kontakt med undervisar i textilslöjd och har arbetat länge, dels som slöjdlärare och 

dels länge på skolan. Slöjd är ett ämne men med olika materialinriktningar (Skolverket, 

2015). Men hur slöjdämnet organiseras på skolor ser olika ut. På den skola jag gavs tillträde 

är slöjdsalarna placerade i olika hus på skolområdet. Jag gavs tillträde till en textilslöjdsal och 

därmed är det utifrån den kontexten mina resultat kommer att analyseras.  

I studien ingår en lärare och en lärarstudent. Ursprungligen var tanken att endast 

läraren skulle vara delaktig. Men i och med att lärarstudenten hade en så pass lång 

sammanhängande praktikperiod blev det oundvikligt att inte inkludera hen i min studie. 

Dessutom befann sig lärarstudenten till stor del med tre av de nyanlända elever jag 

fokuserade. Därmed blev det ännu ett argument att inkludera lärarstudenten i min studie. 

Dock var lärarstudenten endast närvarande under mina tre första tillfällen som jag 

genomförda mina observationer. Det har varit en avvägning huruvida jag skulle ha med 

lärarstudenten i min studie eller inte. Men i och med att de nyanlända eleverna i stort sett 

endast arbetade med hen under lektionstid blev det som sagt oundvikligt att inte ha med 

lärarstudenten.  

I den grupp jag har utfört mina observationer har det totala antalet elever varierat. 

Elevantalet i gruppen har varierat från lektion till lektion, vissa lektioner var det som mest upp 

till18-19 elever. Mitt fokus har dock varit fyra nyanlända elever varav tre har samma 

modersmål. I och med att det var ett stort antal elever i gruppen som helhet används två salar, 
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en större och en mindre, för undervisning. Salarna ligger vägg i vägg med en dörr emellan. 

Majoriteten av eleverna håller till i den större salen. De tre nyanlända eleverna som har 

samma modersmål arbetade i den mindre salen. I den här salen var även andra elever aktiva 

till och från. Eleverna i den här slöjdkontexten rör sig ständigt mellan varandra och mellan 

salarna beroende på vad de arbetar med för tillfället samt i vilken av salarna som läraren 

befann sig i, i och med att de behöver hjälp med det de arbetar med. Den nyanlända elev som 

har ett annat modersmål än de tre andra arbetade i den större salen. Med tanke på elevernas 

rörlighet och placering i de två rummen innebar det att jag också har varit tvungen att förflytta 

mig mellan de båda salarna.   

Under empiriinsamling samt under analysförfarandet av mitt material hade jag som 

arbetsmetod att nämna de nyanlända eleverna genom det föremål de arbetade med. Detta 

gjordes främst i syfte att för egen del hålla ordning på de fyra elever som har varit i fokus, att 

hålla isär vem som var vem och vem som gjorde vad. Benämningen av eleverna gjordes med 

fördel genom det eleverna arbetade med. Jag valde sedan att behålla detta genomgående i 

presentation av resultatdelen, då jag inte fann det befogat att ändra till, till exempel elev A, B, 

C eller liknande. Eleverna nämns således som ”pennfacks-elev”, ”linne-elev”, ”t-shirt-elev” 

och ”shorts-elev” (se även Sigurdson, 2014).  

 

Sammanfattningsvis innebär min studie att det är en liten studie. Observationerna har endast 

genomförts i en textilslöjdsal, med en lärare och en lärarstudent samt totalt fyra nyanlända 

elever. Det innebär i sin tur att det inte går att dra några generella slutsatser utifrån 

undersökningen.  

 

Genomförande av observationerna 
I syfte att undersöka, beskriva och analysera interaktion mellan nyanlända elever och 

slöjdlärare samt mellan nyanlända elever och övriga elever i en textilslöjdsal valde jag 

deltagande observation som i mitt fall mer blev av karaktären medföljande (Petersson, 2007). 

I betydelsen att jag aldrig hade för avsikt att interagera med eleverna utan genomförde mina 

observationer från en fast plats i de olika salarna. Jag har vid enstaka tillfällen förflyttat mig 

när en elev sökt upp en annan elev, eller när elever har förflyttat sig, men fortfarande inte 

interagerat med elever. Att använda mig av deltagande observation som metod möjliggör att 

jag kommer nära det jag vill undersöka. Fördelen med den här metoden är dels möjligheten 

till ett djup, dels sker observationerna i sin kontext (Denscombe, 2009). En av nackdelarna är 
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att elever och lärare kan ha svårt att tänka bort den som utför observationerna, elever och 

lärare kan hamna i en konstlad situation och på så sätt kan detta påverka det som händer. 

Samtidigt som deltagande observation är den minst påträngande i och med att jag har en 

”otvungen deltagande roll” (Fangen, 2005:203). Ytterligare en fördel med att använda mig av 

den här typen av kvalitativ metod är att det blir en förstahandserfarenhet, jag kommer nära 

lärarens och elevernas verklighet. Men förstahandserfarenheten kan också vara dess svaghet i 

och med att minnet är kort och selektivt (Denscombe, 2009). Det kräver då en genomtänkt 

dokumentation. 

Jag valde att använda mig av fältanteckningar som dokumentationsform av mina 

observationer. Denscombe (2009) poängterar vikten av att använda en strategi för användning 

av fältanteckningar. I och med att jag aldrig interagerade med eleverna förutom de gånger de 

av olika anledningar frågade mig något kunde jag föra anteckningar relativt ostört på min 

dator. Jag placerade mig vid en fast plats i ett hörn under mina observationer där jag hade 

uppsikt över det som hände. Fältanteckningar innebär att omvandla ett skeende i verkligheten 

till att finnas i skriftlig form på ett papper som jag sedan kan gå tillbaka till (Fangen, 

2005:91). Möjligheten att gå tillbaka till, läsa på nytt, se dessa skeenden i nytt ljus kan ses 

som en fördel samtidigt som mina fältanteckningar endast visar en del, det är svårt att återge 

allt. Det är oundvikligt att inte anlägga ett perspektiv på det jag ser, att jag ser ”tolkade data, 

data som har placerats i en referensram” (Fangen, 2005:92).  

 

Genomförande av analys  
Denscombe menar att ”Analysprocessen innebär att man söker efter saker som ligger under 

ytinnehållet i data – kärnelement som förklarar vad saker är och hur de fungerar” (2009, s 

319). Det faktum att jag själv har erfarenhet av slöjdundervisning kan ha format min 

förståelse och enligt Denscombe (2009) är det därmed betydelsefullt att ta del av dataanalysen 

med ett öppet sinne (s 385). Inför observationerna utgick jag från mitt syfte och mina 

frågeställningar och anteckningar fördes löpande i ett word-dokument på datorn. Efter 

lektionerna var min ambition att läsa igenom anteckningarna direkt efter, detta har av olika 

anledningar inte alltid lyckats fullt ut. Dock har anteckningarna alltid lästs igenom så snart 

som möjligt efter observationstillfället i syfte att ha skeenden i minnet i den utsträckning det 

gick. När anteckningar lagts till i dokumentet har det gjorts i kursiv stil i syfte att hålla isär 

mina förstahands upplevelser. Jag har även fått renskriva delar i och med att jag vid tillfällen 

tittat på ett skeende samtidigt som jag skrivit på datorn och då kommit åt fel bokstav eller 
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liknande. Reflektioner kring mina observationer har gjorts kontinuerligt utifrån 

anteckningarna. Efter att alla observationer var genomförda har alla anteckningar lästs igenom 

noga flertalet gånger. De har även skrivits ut i pappersform i syfte att få en överblick och att 

kunna göra markeringar, anteckningar och ringa in vissa delar.  

I syfte att identifiera mönster eller teman har fältanteckningarna, som nämnts ovan 

lästs igenom flertalet gånger, jag har kommenterat i kursiv stil och utifrån mitt syfte och 

frågeställningar har jag sökt efter mönster, teman, skillnader och likheter i anteckningarna. 

Det ledde till att jag sedan kunde plocka ut relevanta delar utifrån anteckningarna. Läsning 

har inneburit att jag återkommit flertalet gånger till mina anteckningar och vid skrivning av 

resultatdelen blev det ännu en utmaning att få ihop resultatet på ett sammanhängande sätt. 

Resultatdelen har skrivits om flertalet gånger tills jag hittade en form som passade. Exempel 

på hur en fältanteckning kan se ut: 
Eleven påbörjar ett nytt projekt den här lektionen, börjar med att rita upp sitt mönster. Det sker 
minimalt med interaktion mellan eleven och andra elever, står och ritar upp sitt mönster. 
Eleven arbetar själv, interagerar endast med läraren. Arbetar vid sin plats hela lektionen. 
Arbetar individuellt, vilken betydelse har detta, arbetar under tystnad, vilken betydelse får 
det? 

I fältanteckningarna har jag som påpekat ovan letat efter återkommande teman, likheter och 

skillnader (Denscombe, 2009). Vidare poängterar Denscombe (2009) att analys av data är en 

tolkningsprocess där ett visst innehåll kommer att prioriteras framför annat (s 368). Således 

har analys av data varit kontinuerlig, genomläsningar och fokus utifrån syfte och 

frågeställningar gjorde att återkommande mönster till slut uppdagades och en resultatdel 

började sakta ta form.  

 

Min förförståelse 
Även om jag inte har erfarenhet av att undervisa nyanlända elever har jag erfarenhet av 

slöjdundervisning. Därmed kan mina iakttagelser inte bli neutrala, det jag ser och observerar 

är en del av vad Denscombe menar är ”en produkt av vår egen kultur, vår sociala bakgrund 

och våra personliga erfarenheter” (2009:99). Det går inte bortse från att det kommer att prägla 

mina tolkningar. Hur jag har sett och tolkat det som har skett under lektionerna är en 

konsekvens av hur jag begriper världen. Det är således svårt att nå en neutral objektiv hållning 

(Denscombe, 2009:99). Med tanke på att jag har ett intresse kring frågor som rör nyanlända 

elever i en utbildningskontext kan det vara en aspekt som påverkat, likaså mina erfarenheter 

av slöjdundervisning och vad det i sin tur innebär att jag har fackkunskaper, dock behöver det 
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inte alltid vara en nackdel. Det kan även vara en fördel utifrån att fackkunskaperna ger mig en 

förförståelse över vad som sker.  

 

Metoddiskussion 
Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar har jag använt mig av en kvalitativ metod i form 

av medföljande observationer. Totalt har fyra nyanlända elever observerats under fem 

lektioner. Detta kan ses som ett problem, att antalet observerade elever samt antal lektioner är 

få. Det innebär att det inte går att dra några generella slutsatser. Observationerna 

dokumenterades genom fältanteckningar. Även detta kan diskuteras utifrån tillförlitlighet. 

Minnet är selektivt och kanske att jag hade haft fördel av att videofilma en eller två lektioner 

som komplement till mina fältanteckningar. I och med att jag har egen erfarenhet av att 

undervisa elever i en textilslöjdskontext har även detta troligtvis påverkat mina observationer 

och min analys.  

Som tidigare nämnts arbetade eleverna i två salar vilket medförde att jag var tvungen 

att till och från förflytta mig mellan salarna. De tre av de observerade eleverna satt i den 

mindre salen och en elev i den större. I och med mina förflyttningar kan det ha inneburit att 

jag har missat händelser. Dessutom har eleverna ibland lämnat sin plats för att söka upp något 

eller någon, det har i sin tur gjort att jag vid enstaka fall har valt att gå med, men då placera 

mig på avstånd och därmed missat annat. Jag vill även lyfta fram att det tar tid att observera, 

och det kan också vara svårt att observera. Det gjorde att det vid första tillfället mer handlade 

om att orientera mig samt hitta sätt att föra mina anteckningar. I efterhand hade det varit 

betydelsefullt att göra en testobservation i syfte att få en uppfattning om vad det konkret 

innebär att observera samt att föra anteckningar och hur anteckningar förs på ett strukturerat 

sätt.  

 

Etiska aspekter 
Min studie har gjorts i klassrumsmiljö, jag har därmed beaktat Vetenskapsrådets etiska råd för 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (2011). De etiska krav som ställs handlar om 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande gentemot de elever, lärare, lärarstudent 

och rektor som berörts i studien. De elever, lärare och lärarstudent som varit inblandade har 

informerats samt skrivit på samtyckesblanketter (bilaga 1 och 2). Ett möte bokades med den 

lärare vars lektioner jag skulle komma att observera i syfte att informera om min studie samt 
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bestämma dagar och tider för min närvaro. I den klass jag till slut fick möjlighet att observera, 

går elever som alla är över 15 år. Elever som är 15 år eller äldre har rätt att själva fatta beslut 

att delta i studien. Vid mitt första besök uppmanade jag även eleverna att prata med 

vårdnadshavare. Informationskravet innebär att eleverna är informerade om att deras 

medverkan är frivillig och att de har möjlighet att avbryta sitt deltagande. En problematik i 

detta är utan tvekan hur mycket de nyanlända elevernas förståelse av information och min 

närvaro. Jag har under den här processen många gånger återkommit till funderingar kring det 

etiska i nyanlända elevers samtyckesblanketter, dessa elever var alla 15 år, med varierad 

språkliga kunskaper som i det här sammanhanget ställs på sin spets, hur vet jag hur pass 

mycket eleverna förstod av den kommunikation vi hade angående min studie?  
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Resultat 
Syftet med uppsatsen var att undersöka, beskriva och analysera interaktion mellan nyanlända 

elever och slöjdlärare samt mellan nyanlända elever och övriga elever i en textilslöjdsal. 

Utifrån syftet ställde jag två frågor; genom vilka multimodaliteter sker interaktion mellan 

slöjdlärare och nyanlända elever samt hur sker interaktion mellan nyanlända elever och övriga 

elever i en textilslöjdsal?  

 

Slöjdlärarens och lärarstudentens arbete med multimodala resurser 
Övergripande för mina observationer utifrån slöjdlärarens och lärarstudentens multimodala 

interaktion med nyanlända elever är att multimodala resurser främst används i form av gester 

samt arbetsbeskrivningar (text och bild). Det kan illustreras genom ett tillfälle när 

pennfackseleven ska sy några sista sömmar men har glömt hur tråden ska träs på symaskinen. 

Läraren ser hur eleven försöker komma på själv hur det ska göras och går fram till eleven: 
Läraren berättar att eleven måste vrida på hjulet för att få upp undertråden. Förtydligar med att 
säga att eleven ska vrida hjulet mot sig, samtidigt som läraren pekar på symaskinshjulet som 
sitter på maskinens högra sida. Läraren visar med en handrörelse (formar handen som om att 
handen håller i hjulet) i luften, hur eleven ska vrida hjulet mot sig. Läraren pekar och visar på 
hjulet hur det ska vridas mot eleven. Läraren går vidare. 
 

Koskinen et al. (2015) belyser att slöjdaktiviteter tänks genom händer och att tänkandet 

synliggörs genom olika multimodaliteter. Lärare använder sina gester varierat i interaktion 

med eleverna (Koskinen et al. 2015). Lärares möjligheter att variera gester blev även tydligt 

när pennfacks-eleven senar ska försöka få upp undertråden. Trots lärarens nyligen visade 

instruktion om hur och åt vilket håll hjulet på symaskinen ska vridas, vrider eleven hjulet åt 

fel håll. Eleven försöker även att få i tråden i symaskinens nål. Eleven fortsätter att försöka få 

upp undertråden men vrider återigen hjulet åt fel håll, eleven försöker själv en stund innan 

eleven ber om hjälp. Den här gången står läraren nära.  
Läraren tar elevens hand till hjulet, visar själv i luften med handen hur eleven ska göra, lugn i 
sin instruktion, frågar om eleven kommer ihåg. Sedan visar läraren hur undertrådsspolen ska 
sitta, läraren säger att tråden ska gå åt klockans håll, samtidigt som läraren visar med ett finger 
i luften hur tråden i spolen ska gå åt klockans håll, samtidigt pekar läraren på klockan på 
väggen.  
 

Den ovan beskrivna situationen samt utdraget ur fältanteckningar vill jag påstå är vanligt 

förekommande i den här slöjdlärarens undervisning när det kommer till interaktionssituationer 
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med de nyanlända elever som hen undervisar. Slöjdläraren är tydlig och använder sig i stor 

utsträckning av gester i kombination med material och artefakter. I mitt insamlade material 

blir det tydligt hur symaskinen som redskap blir en medierad resurs (Säljö, 2015). Johansson 

(2002) menar att ”Med hjälp av materialet tänker eleverna, agerar och löser problem” (s 214). 

Redskapen gör människan delaktig i sociala processer och det samspel som sker i exemplet 

ovan medieras genom olika redskap. En interaktion sker, genom att läraren visar genom 

gester, artefakter, eleven observerar och försöker själv.  

Ekström (2008) menar att kroppen är en semiotisk resurs som kan illustreras genom 

hur slöjdläraren interagerar med pennfackseleven när eleven ska sy en raksöm samtidigt som 

läraren ger korta verbala instruktioner. Slöjdläraren använder sig genom hela interaktionen av 

kroppen för att visa eleven hur raksömmen ska sys, utöver verbala instruktioner. När läraren 

ska förklara hur pennfacks-eleven ska sy raksöm görs det på följande sätt: 
Eleven ska sy ihop sitt pennfack med en raksöm. Läraren säger tydligt att eleven ska sy raka 
stygn, upprepar genom att säga att eleven ska ’sy rakt, raka stygn’ samtidigt som läraren säger 
det, visar läraren med handflatan upprätt att det ska vara en rak linje och för handen fram och 
tillbaka. Eleven börjar sy. 
 

Läraren upprepar ofta det som sägs i instruktionen till eleven. Det är en interaktion som ofta 

sker på elevens initiativ, men det finns också tillfällen då läraren ser att eleven behöver hjälp 

och är framme innan eleven själv vet om att den behöver hjälp. Interaktionen handlar ofta om 

att visa eleven nästa steg. Det är sällan eleven själv verbalt berättar eller beskriver vad det är 

den behöver hjälp med. 

Kress et al. (2001) menar att all kommunikation är multimodal, vilket också blir 

tydligt vid läsning av mina fältanteckningar. En situation mellan läraren och pennfacks-eleven 

belyser kommunikationens och interaktionens betydelse av multimodalitet och att de 

samverkar. Situationen handlar om att pennfacks-eleven har sytt klart sitt pennfack och går 

fram till läraren.  
Läraren berömmer elevens arbete och ser samtidigt att eleven inte har förstått hur sömmarna 
ska fästas på symaskinen. Läraren börjar med att försöka förklara, men inser att det blir svårt 
att verbalt förklara, försöker visa på pennfacket. Samtidigt kommer vad jag förstår är elevens 
studiehandledare in och blir förevisad pennfacket samtidigt som läraren ber att 
studiehandledaren förklarar på elevens modersmål hur och varför tråden ska fästas.  
 

Här var inte verbal kommunikation, gester, eller pennfacket tillräckligt. Läraren hade kunnat 

visa på symaskinen för att förklara, men vid det här tillfället stod de framme vid 

tillklippningsbordet och inte vid elevens plats där symaskinen står. Multimodala resurser 

såsom, bild, ljud, text, gester är centrala i den här undervisningen av nyanlända elever, men 

likaså är redskapen i en slöjdsal medierade resurser, de medierar mening (Johansson, 
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2002:32). De multimodala resurserna förstärker och skapar mening för eleverna i den 

interaktion som sker och det verbala språket är i de sammanhang jag har observerat inte det 

mest betydelsefulla (jmf. Marner, 2005). Den verbala kommunikationen består i princip av 

enklare begrepp. Det är de multimodala resurserna som dominerar i form av bilder, texter, 

gester. Hipkiss (2014) studie visade att kommunikationen mellan elever handlade om genuina 

frågor till skillnad från lärare som ställde kontrollfrågor. Under den tid jag genomförde 

studien var det svårt att veta hur mycket svenska de nyanlända eleverna kunde med tanke på 

att kommunikationen främst bestod av enklare begrepp lärare och elev emellan. Tills ett 

tillfälle då en elev kommer fram till linne-eleven och vill diskutera något som hänt tidigare i 

veckan på en rast. Då utspelas en kortare dialog på svenska eleverna emellan. Även om 

elevers språklighet inte fokuseras i studien finner jag det intressant att eleven kunde mer 

svenska än vad jag förstått, men visar det endast i kommunikation med andra elever.  

I och med att en lärarstudent hade sin pågående praktik under de tre första tillfällen 

jag genomförde mina observationer har jag även valt att ta med dessa observationer. 

Interaktionen med lärarstudenten ser i stort sett lika ut, såsom interaktion sker med läraren. 

Lärarstudenten brukar oftast vara med de tre andra nyanlända eleverna i det mindre rummet. 

Vid ett tillfälle är dock lärarstudenten framme och hjälper pennfacks-eleven. Även 

lärarstudenten använder sig av multimodala resurser i interaktionen med eleven.  

Eleven har sytt klart pennfacket och ska börja sy en t-shirt. Eleven ska lägga upp sitt mönster 
på tyget, försöker själv. Vet inte hur det ska göras, men tar ett eget initiativ och lägger upp 
mönsterdelarna på tyget. T-shirtmönstrets sida läggs mot den vikta kanten på tyget (egentligen 
ska markeringen mitt bak läggas mot den vikta tygkanten, för att på så sätt undvika en söm 
mitt bak eller mitt fram). Eleven börjar nåla fast mönstret. Lärarstudenten kommer fram, ser 
att eleven har lagt ut mönstret fel. Berättar för eleven vad som är mitt fram, visar på sig själv 
med att markera på egen tröja mitt fram med handen och säger ”mitt fram”. Visar att eleven 
måste vända på mönstret. Pekar på mönstret där det står ”mitt bak”. Lärarstudenten håller upp 
mönsterdelen på sig själv för att visa hur en halv mönsterdel i papper blir en hel del i tyget.  
 

Ovanstående situation illustrerar hur multimodala resurser används genomgående för eleverna 

i syfte att visa, förklara och skapa förståelse samt hur kroppen också användes som ett medel 

att förklara (Koskinen et al., 2015). Enligt Lindströms modell kan en slutsats vara att det 

handlar om interaktion ”om” slöjd utifrån det som sker i undervisningen av nyanlända elever.  

Den här slöjdlärarens och lärarstudentens multimodala möjligheter visar att det är främst 

användning av gester och kroppen som är betydelsefullt i interaktionen. Den verbala 

kommunikationen är inte alltid tillräcklig utan måste förtydligas med gester, artefakter, 

material. Användningen av multimodala resurser i en kontext som har stora möjligheter att 

använda dessa i syfte att förtydliga blir således av vikt. Samtidigt som det också visar sig att 

det samspel som blir mellan lärare/lärarstudent och nyanlända elever är i stort sett enspråkig 
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det är sällan det utspelas en dialog dem emellan. Vilket även visade sig i Lindqvist (2014) 

studie. 

 

Nyanlända elevers Interaktion ”om” slöjd i en textilslöjdsal 
Vid val av användning av analysmodell valdes Lindströms modell men med modifikationen 

att använda interaktion istället för lärande. Resultatet visar att det i den här textilslöjds-

undervisningen främst handlar om att nyanlända elever interagerar ”om” slöjd. Det betyder i 

sin tur att eleverna får baskunskaper ”om” slöjd. De får ämnesspecifika begrepp som kanske 

på sikt bygger upp ett ämnesspecifikt ordförråd.  

Interaktionen ”om” slöjd förstärks genom de multimodala resurserna som slöjdläraren 

använder sig av. Till exempel i situationen med hur symaskinshjulet ska vridas åt klockans 

håll när undertråden ska komma upp. Pennfacks-eleven har inte varit i Sverige länge. Det är 

svårt att säga hur mycket svenska eleven kan. Jag hör aldrig eleven prata längre meningar på 

svenska, elevens verbala kommunikation handlar mer om enstaka ord som läraren låter eleven 

upprepa. Genom att interaktionen sker ”om” slöjd byggs elevens ordförråd upp genom det 

eleven arbetar med. Det handlar om enklare begrepp som eleven stöter på i sitt arbete, till 

exempel, vika, tyg, sax, klippa. Enligt Vygotsky (1999) lär sig barn genom interaktion och 

samspel med andra. Det sociokulturella perspektivet skulle därmed kunna spela stor roll för 

nyanlända elevers lärande, beroende på vilken interaktion som erbjuds eller skapas. 

Lindströms fyra kategorier kan även ses som fyra olika fält som elever rör sig inom eller 

emellan, i den textilslöjdskontext jag har undersökt befinner sig de nyanlända eleverna i stort 

sett inom ett och samma fält. Som kan sättas i relation till Ojas et al. (2012) resultat där 

elevers möjligheter att lära ”i” och ”genom” slöjd kan bidra till elevers mer övergripande 

kunskaper som inte behöver vara slöjdspecifika, till exempel värdegrundsfrågor. Att elever i 

den här kontexten inte ges möjlighet att röra sig bland alla fält, vilka konsekvenser ger det? 

Samtidigt som eleverna bygger upp ett ordförråd som de har användning för i fortsatt 

undervisning. De får en konkret betydelse av ordet ”sax” i och med att de upprepar ordet, och 

använder artefakten. Utifrån Lindströms modell visar resultaten också att eleverna då även rör 

sig inom de konvergenta fälten, att de kan komplettera varandra, ”Konvergent lärande 

omfattar ett brett spektrum av kunskaper: från träning i att hantera material och tekniker, till 

införlivande av en vokabulär som gör det möjligt att samtala om och reflektera över bilden 

som formspråk...” (Lindström, 2008:61).  
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Sammanfattningsvis sker interaktion mellan slöjdlärare och nyanlända elever i studien till stor 

del genom lärarens kroppsspråk samt genom medierade redskap. Den verbala kom-

munikationen står läraren/lärarstudenten i stor utsträckning för. De nyanlända eleverna och 

läraren/lärarstudenten interagerar ”om” slöjd, eleverna får baskunskaper ”om” slöjd. En 

relevant fråga i anslutning till detta är vilken betydelse det har att nyanlända elever endast 

interagerar ”om” slöjd? 

 

Arbetsbeskrivningens användning i en textilslöjdsal 
Förutom den multimodala interaktion som sker mellan slöjdlärare och nyanlända elever i form 

av gester visar resultatet av observationerna att de arbetsbeskrivningar som används i den här 

textilslöjdsundervisningen har en framträdande roll. En arbetsbeskrivning som används i en 

slöjdämneskontext kan vara en steg-för-steg-instruktion i form av text och bild över hur till 

exempel en kjol sys. Det kan vara arbetsbeskrivningar som medföljer ett mönster eller 

arbetsbeskrivning som lärare konstruerat själva (Lindqvist, 2014). Ofta består texten i en 

arbetsbeskrivning av ämnesspecifika begrepp. Johansson (2002) menar att arbets-

beskrivningen kan ses som ett hjälpmedel samt ett stöd för ”tankar och resonemang runt 

slöjdproduktionen” (2002:205). Lindqvist (2014) har i sin studie också sett att 

arbetsbeskrivningen är ett redskap i interaktion mellan lärare och elev. Dock visar mitt 

material att arbetsbeskrivningarna inte alltid kan stå för sig själva utan måste kompletteras 

med gester, visa på materialet, symaskinen eller liknande. Det sker inte heller någon 

interaktion nyanlända elever emellan när det kommer till arbetsbeskrivningen, jag ser aldrig 

att de läser den tillsammans eller försöker lösa problem tillsammans. Även Hasselskogs 

(2010) studie visar på interaktionen mellan lärare-elev och arbetsbeskrivningen och menar att 

interaktionen dem emellan ofta handlar om att tolka ett mönster eller en arbetsbeskrivning och 

påpekar även att den typ av arbetsbeskrivningar elever möter i en textilslöjdskontext saknas i 

trä- och metallslöjden. Vidare poängterar han att den färdiga arbetsbeskrivningen gör ”att 

vissa moment är nödvändiga och knappast innefattar utrymme för avsteg eller egna initiativ” 

(2010:222).  

Lärarstudenten arbetar i princip endast med de tre nyanlända eleverna som sitter i det 

mindre rummet. De använder sig av varsin arbetsbeskrivning i de projekt de gör och de syr 

alla var sitt plagg. När eleverna behöver hjälp tittar lärarstudenten först i beskrivningen, läser 

texten, lärarstudenten och eleven tittar på bilderna och texten tillsammans, tittar på tyget och 
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sedan får eleven oftast en instruktion. Det kan se ut på följande sätt utifrån mina 

fältanteckningar: 

Lärarstudenten visar på beskrivningen, pekar på bilderna i häftet, vad det är eleven ska göra. 
Hur eleven ska sy. Lärarstudenten vänder sig inte mot eleven utan de tittar tillsammans i 
arbetsbeskrivningen. Hörs inte vad det är lärarstudenten säger, men pekar på bilderna, läser 
texten, visar på elevens tyg hur delarna ska sys ihop. Hur fickorna på shortsen ska sys fast. 
Sällan att blickar möts utan fokus är kring arbetsbeskrivningen, slöjdföremålet eller 
symaskinen. 
 

Interaktionen kring arbetsbeskrivningen kan ses som en utgångspunkt för lärarstudenten och 

de nyanlända eleverna. Eleverna använder inte arbetsbeskrivningen självständigt eller i 

interaktion elever emellan (jmf. Johansson, 2002). På så sätt kan arbetsbeskrivningen ses 

begränsande. De ämnesspecifika begrepp som finns i en arbetsbeskrivning är ännu för svåra 

för eleverna att ta till sig. Detta kan ställas mot Johanssons (2002) studie där eleverna till viss 

del interagerar utifrån arbetsbeskrivningen (s 159). Tilläggas bör att detta är elever med 

svenska som modersmål. I Johanssons material beskriver lärarna om hur de använder arbets-

beskrivningen som ett hjälpmedel för eleverna att kunna arbeta självständigt. Hur pass 

multimodal är egentligen arbetsbeskrivningen utifrån en nyanländs perspektiv? Johansson 

(2002) menar vidare att det är svårt att följa en arbetsbeskrivning, ”empirin illustrerar att 

mönsterdelar och arbetsbeskrivningen ibland uppfattas som mindre lätta att omsätta i 

handling” (s 161).  

Även i arbetet utifrån arbetsbeskrivningen handlar det om att eleverna interagerar 

”om” slöjd, de får baskunskaper om slöjd (Lindström 2008). Med tanke på att slöjdläraren och 

lärarstudenten håller sig till arbetsbeskrivningen kan jag i mina fältanteckningar inte se att 

eleverna ges möjlighet att gå utanför om-fältet. Till skillnad från Johansson (2002) där de 

elever hon har studerat har en tydlig interaktion mellan varandra i deras arbete med 

arbetsbeskrivningar. Eleverna skulle kunna interagera ”i” slöjd, det vill säga använda sig av 

tidigare kunskaper men med tanke på arbetsbeskrivningens dominans, blir det lite utrymme 

för detta. Hasselskog (2010) menar att lärarens respons när det gäller lärande ”i” slöjd kan få 

eleven att arbeta kreativt. I arbetet med nyanlända elever är responsen i min studie begränsad 

till lärarstyrt samtal. Lindqvist (2014) benämner det som en-ledsinstruktioner och menar att 

läraren gör tolkningar utifrån arbetsbeskrivningen åt eleven. Samtidigt som de tittar, pekar, 

visar, känner material, artefakter under samspelet. Även i mitt resultat kan jag se att det till 

stor del är en enledsinstruktioner. Det är sällan de nyanlända eleverna får en fråga, eller en 

motfråga. Utifrån min position gör det också att det är svårt att veta hur mycket svenska 

eleverna kan.  



 28 

Avsnittet kan sammanfattas genom att arbetsbeskrivningen har stor del i den här 

undervisningen. Lärare/lärarstudent och elev interagerar utifrån text och bild i arbets-

beskrivningen. Men den kan inte ensam stå för sig själv i det här sammanhanget. 

Läraren/lärarstudenten kompletterar arbetsbeskrivningen med gester och medierande verktyg 

till exempel symaskinen. Utifrån tidigare forskning blir det också tydligt att 

arbetsbeskrivningen som fenomen bör problematiseras. 

 

 

Slöjdföremålets betydelse för interaktion 
Det är först under de sista observationerna jag får upp ögonen för t-shirt-elevens intresse för 

en annan elev. Det blir efterhand tydligt att slöjdföremålet är centralt för nyanlända elevers 

interaktion med övriga elever i. Vid ett tillfälle börjar t-shirt-eleven bli klar med sin t-shirt, 

den är så pass klar att den nu ska provas:  

T-shirt-eleven går fram till shorts-eleven, har med sig sin t-shirt, visar den, skrattar och 
säger något på sitt modersmål. Håller upp t-shirten, tar på sig den över sin tröja. 
Skrattar, granskar t-shirten, granskar ärmarna och längden, knycklar ihop den och 
slänger den på bordet. Men plockar snabbt upp tröjan igen och går iväg med den till 
andra rummet. Där visar eleven upp t-shirten för några andra elever, tar med den 
vidare till den eleven som ofta söks upp, som vid det här tillfället sitter och syr. T-
shirt-eleven ställer sig bakom eleven, säger ingenting, tittar på vad det är eleven syr. 
Ställer sig snett bakom, ler, går närmare bordet, börjar trumma med fingrarna på 
bordet, ingen säger något. Eleven vid symaskinen reser sig och slår till t-shirt-eleven 
lätt med en bunt med papper. T-shirt-eleven står kvar, ler, går in i ett annat rum. 
 

Enligt Sigurdson (2014) skapar tomrum förflyttning. Utrymmet i den här undervisningen som 

har användning av två salar gör att elever rör på sig, förflyttar sig mellan rum, mellan bänkar, 

mellan elever. En annan aspekt i detta och som är tydligt i mina observationer, är att eleverna 

dessutom rör på sig när de behöver hjälp. De är i behov av att förflytta sig i och med att de 

behöver hjälp av läraren att lösa uppkomna problem vilket också skapar förflyttningar som i 

sin tur skapar tillfällen för interaktion. På så sätt skapas flertalet tillfällen för interaktion. Det 

är också så att slöjdämnet är ett ämne när just den här rörligheten är ett måste samt är tillåtet. 

Elever måste oftast förflytta sig för att hämta sax, tråd, undertråd och så vidare. Genom 

förflyttningarna ges elever tillfälle att titta vad andra gör, hur andra gör. Frihet och utrymme 

skapar möten. Kontakt tas genom att peka, eller peta på något föremål i kombination med 

leenden. Interaktionen sker genom slöjdföremålet. Eller att de kastar något på varandra eller 

som i exemplet ovan där eleven lätt slår till t-shirt-eleven med en bunt papper. Det är även 

genom slöjdföremålet som övriga elever tar kontakt med de nyanlända eleverna. Det är 
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föremålet som skapar samspel inte verbal kommunikation (Sigurdson, 2014). Det är ofta en 

icke-verbal kommunikation. Det kan se ut på följande sett: 

Elev kommer fram, har hörlurar och sjunger med i låten som spelas, ställer sig vid 
shortselevens bord, rör shortsen, tar t-shirten som också ligger på bordet, håller upp och frågar 
varför t-shirten är så stor, skrattar, visar på egen tröja (tight tröja). Vänder sig mot läraren 
(behöver hjälp med sin tröja). 

 
I och med att jag inte har intervjuat eleverna kan jag inte veta varför just t-shirt-eleven söker 

kontakt till skillnad från andra elever som inte söker kontakt. Det kan vara så att den elev som 

t-shirt-eleven ofta söker kontakt med har status i gruppen. Handlar det om att komma in i en 

gemenskap? Med tanke på de möjligheter som ges i en slöjdkontext att söka kontakt är det 

möjligt att interagera utan att verbal kommunikation behövs. I den här textilslöjdsalen finns 

det ytor, mellanrum, det är möjligt att gå omkring. När, eller om elever väntar på hjälp från 

läraren har eleverna olika strategier. T-shirt-eleven går runt och söker kontakt. Linne-eleven 

väljer att ta upp sin telefon och lämnar i stort sett inte sin plats.  

 

Sammanfattningsvis visar det sig i min studie att slöjdföremålet har betydelse för interaktion. 

Slöjdföremålet blir ett sätt att interagera och ta kontakt med andra elever i gruppen. Det blir 

också tydligt att om det finns ett föremål att utgå ifrån är nyanlända elever inte i behov av ett 

verbalt språk, föremålet möjliggör kommunikation.  
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Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka, beskriva och analysera interaktion mellan nyanlända 

elever och slöjdlärare samt mellan nyanlända elever och övriga elever i en textilslöjdsal. 

Resultatet kommer i detta avsnitt att diskuteras och analyseras och avslutas med förslag på 

vidare forskning. Det bör även återigen nämnas att möjligheten att dra generella slutsatser 

utifrån mina resultat är inte möjligt eftersom det är en så pass liten studie. 

 

Resultatdiskussion 
Att interagera genom multimodaliteter i en textilslöjdskontext 

Slöjdläraren och lärarstudenten i min studie har båda två ett tydligt kroppsspråk i sin 

interaktion med de nyanlända eleverna. Återkommande i observationerna är att det sker en rik 

användning av gester i syfte att beskriva och förklara hur nästa steg i det eleverna arbetar med 

ska göras. Läraren är tydlig och talar tydligt samtidigt som det utifrån min utsiktspunkt finns 

en medvetenhet kring hur kroppen används, det är ett tydligt kroppsspråk, till exempel när 

pennfacks-eleven får förklarat hur raksömmen ska sys som betonas av läraren med handen. 

Det blir tydligt att det för slöjdläraren och lärarstudenten blir svårt att inte använda sig av 

gester, bilder och texter i samspelet med de nyanlända eleverna. Samtidigt som detta i sig inte 

är unikt för slöjdundervisning. Tidigare forskning har visat att kroppen är en resurs i 

slöjdundervisning (jmf, Ekström, 2008; Koskinen et al. 2015; Johansson 2002). Men de 

multimodala möjligheterna vill jag hävda ställs mer på sin spets när det verbala-språket är 

begränsat. På så sätt att det gäller att vara uppfinningsrik i interaktionen och 

kommunikationen. Det gäller att hitta sätt att förklara så att mening skapas.  

 Det blev tydligt i mitt material att gester, text, bild och artefakter (till exempel 

symaskin, mönsterpapper, tyg) användes i stor utsträckning. Samtidigt som det också visar på 

det verbala språkets underordnade roll (Marner, 2005). Det blev till exempel tydligt när 

läraren skulle förklara hur och varför pennfacks-eleven skulle backa på symaskinen. Gester 

eller verbalt språk blev i det sammanhanget tillräckligt utan där hade artefakter varit 

nödvändigt. Enligt Lgr11 ska skolan ”ansvara för att varje elev efter genomgången 

grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” 

(2011:13). Samtidigt som Marner (2005) menar att skriftspråkets dominans är problematisk i 

dagens multikulturella samhälle. Jag vill hävda utifrån det som står i läroplanen och det som 

Marner påpekar, att det går inte att bortse från att ge elever flera möjligheter att uttrycka sig 

för att på så sätt också berika språket långsiktigt, ”Att tillverka föremål och bearbeta material 
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med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig” (Skolverket, 

2011:213).  

Läraren i studien talar tydligt och min tolkning är att läraren gör detta medvetet med de 

nyanlända eleverna i syfte att poängtera och betona samt att ge dem en begreppsförståelse, 

men det är endast min tolkning. Det tycks finnas en vilja att ge eleverna slöjdspecifika 

begrepp i det de arbetar med. Mina funderingar kring att det i stort sett, i den här kontexten 

för nyanlända elever handlar om att få baskunskaper ”om” slöjd. Hur hamnar begreppen i en 

kontext? Eller blir begreppen lösryckta ur sitt sammanhang? Kanske är det så att de begrepp 

eleverna får med sig bidrar till att de succesivt bygger upp ett ordförråd. De mer och mer 

begrepp som i sin tur sätts i en kontext. Allt eftersom kan de använda begreppen, men att det 

tar tid. Tidigare forskning visar att det tar ca fem år att lära sig ett ämnesspecifikt språk, 

rimligheten i det kan så klart ifrågasättas. Dock är det möjligt att fundera över möjligheterna 

med att sätta begreppen i ett sammanhang tidigare, eller vilka olika sätt finns det att sätta 

begrepp i en kontext?  

Funderingar som väckts under tiden är också hur mycket svenska eleverna kan. I 

interaktion med lärare och lärarstudent är det liten verbal kommunikation, till stor del sker det 

en icke-verbal kommunikation, blickar, gester. Istället är det ibland ett ”hmm”, eller att de 

säger lärarens namn. Men när andra elever kommer fram till, till exempel linne-eleven och 

pratar svenska, svarar linne-eleven på svenska. Hipkiss (2014) menar att elever ställer andra 

typer av frågor och att lärarens frågor handlar om kontrollfrågor. Lärarens kontrollfrågor blir i 

sin tur då en sorts enledsinstruktioner mellan läraren och eleven (jmf. Lindqvist, 2014). 

Genom interaktion med andra elever om det de gör, kommer frågor ställas av elever genom 

det de arbetar med, det vill säga frågorna kommer att vara formulerade på andra sätt, Hipkiss 

(2014) benämner det som genuina frågor. 

 

Slöjdföremål och interaktion 

Utöver multimodala möjligheter i den här textilslöjdskontexten blev det i mina observationer 

tydligt att interaktion mellan nyanlända elever och övriga elever främst sker genom deras 

slöjdföremål eller andra artefakter. Slöjdföremålet har en central funktion som öppning till 

samspel, eller om det kanske egentligen handlar om försök till samspel. Även om det 

egentligen inte är unikt att interaktion sker genom just föremål (Sigurdson, 2014) drogs mitt 

intresse till en av de nyanlända eleverna som aktivt sökte upp en annan elev. Det tog även 

några observationstillfällen att upptäcka slöjdföremålets relevans för att skapa kontakt och 
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vad jag tolkar även är sätt att bygga upp en kontakt.  Främst handlar det om att röra vid, peta 

på, peka på eller ta upp en annan elevs föremål och utifrån den inledningen utbyts leenden, 

blickar eller skratt. Det är sällan jag hör att en nyanländ elev som tar kontakt använder sig av 

verbal kommunikationen när hen interagerar med en annan elev i gruppen. Sättet att ta 

kontakt, inleda ett samspel upplever jag som intressant utifrån vad det då kan betyda att 

faktiskt befinna sig i en kontext där alla tillverkar artefakter av något slag i kombination att 

det är fritt att förflytta sig i rummet. Att föremålet öppnar upp för interaktion. Att få möjlighet 

att ta kontakt, visa intresse, visa att det finns intresse av vad jag tolkar som också kan vara ett 

sätt att skaffa kompisar. Jag tänker också att det är modigt att faktiskt söka det där samspelet. 

Då är kanske slöjdföremålet ett enkelt sätt att också slippa prata, det är enklare att låtsas 

skvätta lite färg, enklare att peka på en tröja eller att ge ett uppmuntrande leende. Samtidigt 

som det handlar om kortare samspelssituationer. Det är sällan det är längre sekvenser. Kanske 

att det också är så att de korta samspelssituationerna blir just korta på grund av att det 

språkligt finns brister? De stora ytor som de här två textilsalarna utgör samt att det är tillåtet 

att förflytta sig, skapar möten och interaktion. Ytorna skapar därmed också tomrum. Det här 

resulterar således i att elever med enkelhet interagerar i varandras arbeten och kan därmed 

också skapa kontakt med andra. En tolkning till att dessa förflyttningar skapas kan också vara 

att eleverna i den här gruppen syr kläder vilket enligt mig kräver en hel del kunskaper. Det i 

sin tur gör att man som elev är i behov av hjälp vilket skapar förflyttningar dit läraren 

befinner sig, vilket i sin tur skapar interaktion med andra under tiden läraren hjälper någon 

annan. Hade liknande interaktion kunnat skapas i ett annat ämne? För nyanlända elever kan 

friheten till förflyttningar bygga upp relationer. Interaktion ”genom” slöjd kan utifrån mina 

resultat kanske ge sociala färdigheter, såsom till exempel tränas i att skapa kontakt? Även om 

de nyanlända eleverna får baskunskaper, när de interagerar ”om” slöjd kan det även betyda att 

de lär sig något i de interaktioner som sker när de interagerar utifrån ett slöjdföremål. En 

möjlig tolkning skulle kunna vara att eleverna då interagerar ”genom” slöjd, eller att de 

interagerar genom slöjdföremålet i syfte att skapa kontakt, det vill säga något som inte är 

slöjdspecifikt, utan de utvecklar övergripande kompetenser.  

 

Interaktion ”om” slöjd utifrån Lindströms modell 

Inledningsvis var ambitionen att använda mig av Lindströms modell och därmed använda alla 

fyra kategorierna för analys av mitt resultat. Det har tyvärr inte lyckats. Det kan i sin tur bero 

på att det är en liten studie som är begränsad till fem observationstillfällen. Analys av resultat 
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visar att de nyanlända eleverna framför allt rör sig inom ”om”-fältet och sällan utanför det 

fältet. Diskussionen ovan vittnar dock om att det är möjligt att interaktion även kan tolkas 

som interaktion ”genom” slöjd. Interaktionen handlar däremot sällan om ”i” eller ”med” det 

vill säga att eleverna inte ges möjlighet att interagera utifrån tidigare kunskaper eller att de 

arbetar ämnesövergripande. Men som sagt det här är en liten studie, det är möjligt att eleverna 

gör detta vid andra tillfällen. En annan möjligt tolkning är att de nyanlända eleverna i den här 

kontexten börjar med baskunskaper, de bygger upp ett ordförråd succesivt. De bygger upp en 

grundförståelse men att de än så länge har så pass grunda språkliga kunskaper på sitt 

andraspråk att det här är ett sätt att sakta bygga upp ett ordförråd. Att få en grund att stå på 

som sakta utökas med fler begrepp. Att det kan ses som en medveten strategi, att eleverna 

startar i ”om”-fältet. Men vad innebär det att inte få möjlighet till, till exempel divergent 

interaktion? Att inte försöka själv, prova själv, att inte lämna ”om”-fältet, att endast få träna 

baskunskaper? Även om det är frågor som då berör undervisningspraktik, upplägg, uppgift 

och så vidare, är det ändå värt att fundera på. Kan interaktion ”genom” träna elevers verbala 

språk på ett annat sätt än vad interaktion ”om” gör? En annan aspekt utifrån detta är Lindqvist 

(2014) och Hasselskogs (2010) resultat som visar på enspråkighet samt att en förenkling kan 

innebära att elever inte får möjlighet att utveckla ett slöjdspecifikt språk. I den här kontexten 

möter de nyanlända eleverna i stort sett en enspråkig verksamhet, samtidigt som de får 

ämnesspecifika begrepp som i förlängningen kan göra att de utvecklar ett ämnesspecifikt 

språk.  

 

Arbetsbeskrivningens användning 

Något som tidigt blev tydligt utifrån mina observationer var användningen av arbets-

beskrivningen i undervisningen. Tidigare forskning har visat att det är problematiskt hur 

arbetsbeskrivningar används (jmf, Lindqvist 2014; Hasselskog 2010; Johansson, 2002). Det 

krävs kunskap om begrepp, samt förmågan att tolka bilder. Samtidigt som det är ett sätt att 

träna elever i att läsa och försöka själva. I min studie används arbetsbeskrivningen främst med 

de elever som har samma modersmål och när de arbetar med lärarstudenten. De läser och 

tittar tillsammans, tittar på material, tittar på symaskinen. Dock är det sällan som eleven själv 

läser eller tittar i beskrivningen på eget initiativ, eller att nyanlända elever tillsammans tittar 

och försöker lösa problem som uppstår tillsammans. Även om arbetsbeskrivningen kan ses 

som svår, visar tidigare forskning att nyanlända elever ska utmanas, att det är betydelsefullt 

med höga förväntningar (Gibbons, 2013). Men om de nyanlända eleverna i den här 
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undersökningen främst arbetar inom ”om”-fältet, och tidigare forskning visat att det tar upp 

till fem år att tillägna sig ett skolämnesspråk (Gibbons, 2013:16), hur kan man tolka 

användningen av arbetsbeskrivningen utifrån detta? Att lära sig i samspel med andra, att se 

andra göra något är betydelsefullt utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Hur kan då ett 

sociokulturellt perspektiv bli mer synligt i undervisning av nyanlända elever? Jag vill hävda 

att det kan vara fruktbart att titta på hur arbetsbeskrivningen används i slöjdundervisningen 

och då också i synnerhet när det kommer till nyanlända elever, vilka möjligheter till 

meningsskapande ger arbetsbeskrivningen? 

Sammanfattningsvis visar studien på att interaktion främst sker genom slöjdföremålet samt att 

interaktion mellan slöjdlärare och nyanlända elever sker genom multimodala resurser. Läraren 

och lärarstudenten använder sig i stor utsträckning av gester, text och bilder. Men det är också 

tydligt att artefakter också är betydelsefulla i syfte att visa något. Vidare visar studien att 

nyanlända elever i den här studien interagerar ”om” slöjd och till viss del ”genom” slöjd. 

Funderingar har väckts kring vad det kan innebära att nyanlända elever främst hålls inom ett 

fält utifrån Lindströms (2008) modell. Slutligen visar det sig också att arbetsbeskrivningar 

används i interaktion med nyanlända elever i studien, vilket gör att elever får tillgång till bild, 

text samt lärarens eller lärarstudentens verbala instruktioner. Dock blir den kommunikation 

som utspelar sig ofta begränsad till enledsinstruktioner. 

 

Fortsatt forskning 
Avslutningsvis har arbetet med studien, analyser av materialet inneburit att en mängd nya 

frågor har väckts, vilket också märks i min text. Därmed tänkte jag ta tillfället i akt att fundera 

på det här med fortsatt forskning. Med tanke på att tidigare forskning visat att arbets-

beskrivningen är problematisk tänker jag att det är något att titta mer på särskilt i användning 

med nyanlända elever.  
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Bilaga 1 - Till slöjdlärare för samtycke 
Till slöjdlärare för samtycke. 

    Göteborg den 2016-02-04 

Hej!    

Jag heter Emma Gyllerfelt och ska den här våren skriva min magisteruppsats, en distanskurs som jag 
läser vid Umeå universitet. Mitt intresse handlar om nyanlända elever och slöjdämnet. Jag är i grunden 
slöjd- och svensklärare, men arbetar just nu på slöjdlärarutbildningen på Göteborgs universitet. Min 
uppsats kommer att handla om slöjdlärares strategier i kommunikationen med nyanlända elever.  

I nuläget finns det ytterst lite forskning kring nyanlända och slöjd, samt ytterst lite forskning kring 
nyanlända elever och estetiska ämnen. Mitt intresse handlar även om vikten av att sätta ett språk i ett 
sammanhang. Jag vill nu undersöka lärares strategier och hur de använder sig av till exempel 
kroppsspråk, bilder och material i kommunikation med nyanlända elever. Detta vill jag titta på genom 
att vara med på slöjdlektioner. Jag kommer att observera lektioner och dokumentera genom 
anteckningar. Detta kommer att ske under vårterminen 2016.  

Med tanke på mitt fokus i uppsatsen kommer du som lärare vara en del i mitt material. Jag behöver nu 
mitt samtycke till din medverkan i studien. Det är viktigt att du vet om att din medverkan är frivillig 
och kan när som helst avbrytas. Jag kommer att hantera materialet som kommer att bestå av 
observationsprotokoll, på ett konfidentiellt sätt. Materialet kommer även att förvaras så att obehöriga 
inte kan ta del av det. Materialet hanteras enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). 

Jag kommer att delta i slöjdgruppen våren 2016, med start 23/2. 
 
Emma Gyllerfelt 
Universitetsadjunkt, HDK, Göteborgs universitet 
Tel: 073-3720176 
E-post: emma.gyllerfelt@hdk.gu.se 
 
Handledare: Erik Sigurdson 
E-post: erik.sigurdson@umu.se 
 

 

Jag har informerats om syftet med Emma Gyllerfelts studie. Jag har också informerats om hur det 
insamlade materialet kommer att hanteras samt att mitt deltagande är frivilligt och när som helst 
möjligt att avbryta. 

 

Jag samtycker till deltagande i Emma Gyllerfelts studie. 

 

Namn:_____________________________________________________________________  

 

Datum:_____________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 - Till elev för samtycke 
 

Jag har idag blivit informerad om Emmas syfte med sin studie, att materialet 
kommer att behandlas konfidentiellt och att materialet bara kommer att 
användas till forskning. Jag vet också att jag när som helst kan avbryta min 
medverkan. 

 

Jag ger mitt samtycke till att ingå i Emmas studie.  

 

Namnteckning: 
_______________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande:_______________________________________________ 

 

Datum:_________________________________________________________ 

 

 


