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I denna avhandling studeras hur tre lärare i förskole-
klass och låg- och mellanstadiet som har genomgått 
en fortbildning i svenska som andraspråk stöttar sina 
flerspråkiga elever att både utveckla ämneskunskaper 
på svenska och använda sin språkliga och kulturella 
mångfald som resurs för lärande.

Inför fortbildningen visade lärarna via enkätsvar 
att de värnade om att de flerspråkiga eleverna skulle 

utveckla svenska språket och därmed tillgodogöra sig undervisningen, men 
ingen av dem såg på elevernas modersmål och kulturella bakgrund som re-
surser i lärandet.

I två avslutande uppgifter i fortbildningen spelade lärarna in matematik-
undervisning i sina flerspråkiga klasser och diskuterade inspelningen med 
kolleger i reflektionsgrupper. Analysen av undervisningen visar att de tre 
lärarna hade fördjupat sina kunskaper om att stötta eleverna att utveckla 
ämneskunskaper på svenska, men ingen av lärarna stöttade användning av 
språklig och kulturell mångfald som resurs i lärandet. Analysen av de kolle-
giala reflektionssamtalen visar att lärarna ändå börjat se elevernas språkliga 
och kulturella mångfald som resurser för lärande, och hur dessa skulle kun-
na tillvaratas i undervisningen. Lärarna tycks alltså tagit till sig nya kun-
skaper, men inte fullt ut omsatt dem i undervisningen, ett resultat som ger 
ökat stöd för att förändringsprocesser kan ta lång tid och behöver stödjas 
av fortbildning som förmedlar aktuell forskning som bearbetas i kollegiala 
reflektionssamtal och praktisk tillämpning. 
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1 Inledning 

Avhandlingen handlar om lärares fortbildning som en del av det livslånga 
professionella lärandet. Ordet fortbildning är en sammansättning av två ord, 
fort(satt) och (ut)bildning, där ordet fortsatt betonar fortbildningens egenskap 
att vara del av ett livslångt professionellt lärande. Andra språk beskriver 
samma företeelse med andra ord. På rumänska, som är mitt förstaspråk, heter 
fortbildning perfecționare, och det ordet kan vid en första anblick tolkas som 
en avbildning av ordet perfekt, men ordet betyder en kvalitativ förbättring av 
yrkeskunskaper. I engelska, som det mesta av den internationella forskningen 
om fortbildning är skriven på, heter fortbildning continuing professional deve-
lopment, en fortsatt utveckling av yrkeskunskaper alltså, och en av betydelser-
na av ordet development, nämligen progress, uttrycker hopp om en positiv 
utveckling. Det alla dessa begrepp från olika språk har gemensamt är att fort-
bildning ses som en dynamisk och kontinuerlig lärprocess. 

I denna studie definierar jag fortbildning som Timperley (2013:28) anger, 
nämligen att den ska ses som en inre lärprocess där individer skapar egen 
kunskap genom att interagera med information som utmanar tidigare föreställ-
ningar. En fortbildning kan således handla om att införa nya element och nya 
metoder i en etablerad yrkespraktik, men den kan också påverka ens världsbild 
eller åtminstone den världsbild som ingått i tidigare yrkeskunskaper. En fort-
bildning kan därmed leda till att den som får nya kunskaper omsätter dem 
genom att förändra sitt tänkande, vilket i sin tur kan leda till nya handlingar i 
yrkespraktiken. En sådan förändring kan vara en tidskrävande process, och det 
är denna process som väckt mitt intresse när jag fick möjlighet att följa en 
fortbildning för lärare i flerspråkiga och mångkulturella klassrum. 

I en EU-rapport om undervisning av elever med en annan språklig och kul-
turell bakgrund i europeiska skolor lyfts resursstärkande insatser som lärar-
fortbildning som ett redskap i lärarens professionella utveckling och beskrivs 
som ett angeläget sätt att stödja lärare att utveckla kunskaper och färdigheter 
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om hur flerspråkiga1 elevers lärande bäst kan främjas (European Commission 
2019:119). De senaste decenniernas omfattande migration har inneburit att 
skolor står inför utmaningar som att lärare inte är rustade för att undervisa 
flerspråkiga elever, vilket betyder att elevernas möjligheter till en jämlik ut-
bildning ser olika ut från ett land till ett annat och från en skola till en annan.  

Flera forskare som studerar flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveck-
ling betonar skolans samhälleliga uppdrag som en arena för inkludering och 
social rättvisa (se Nieto 1996; Cummins 2000, 2017; Gibbons 2009; García 
2009; Walqui & van Lier 2010). I flera studier framkommer att flerspråkiga 
elevers lärande bäst främjas genom att undervisningen dels stöder elevens 
utveckling av ämneskunskaper på undervisningsspråket under hela skol-
gången, dels värdesätter elevernas språkliga och kulturella mångfald och an-
vänder den som resurs för lärande. Ett centralt begrepp i denna forskning om 
flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling är stöttning. Gibbons defi-
nierar begreppet som ”den temporära, mål- och framåtsyftande hjälp som 
stöttar elever att utveckla kunskaper, färdigheter och förståelse som de kan 
tillämpa i nya sammanhang” (Gibbons 2015a:220). Att anpassa undervisning-
en till elever med olika nivåer i undervisningsspråket förutsätter att lärare, 
förutom specifika ämneskunskaper, har kunskaper om språkets roll i elevernas 
kunskapsutveckling och är förtrogna med den typ av kunskap som krävs för 
att undervisa elever med en annan språklig och kulturell bakgrund (Cummins 
2017).  

Lärare som genomgått fortbildning om flerspråkiga elevers språk- och kun-
skapsutveckling har visat stort engagemang, men processen att omsätta nya 
kunskaper och strategier i konkreta undervisningssituationer har visat sig vara 
både komplex och komplicerad (Walqui 1997; Heineke 2009; Echevarria m.fl. 
2011). Enligt Scollon & Scollon (2004) kan en av orsakerna vara att nya dis-
kurser behöver prövas, omprövas och tillgodogöras innan de kan vävas in i 
tidigare erfarenheter och på så sätt inlemmas som en naturlig del i det praktik-
nära arbetet. Denna process står i fokus i min studie. 

Avhandlingen är skriven inom ramen för ett forskningsprojekt finansierat 
av Nämnden för utbildningsvetenskap vid Linnéuniversitetet (Lindgren, 
Svensson & Zetterholm 2015) som startade i januari 2012 och pågick fram till 
slutet av 2014. Projektet bedrevs interdisciplinärt av forskare i svenska, 
svenska som andraspråk, pedagogik och litteraturvetenskap vid Linnéuniver-

 
1 Termen flerspråkig elev innebär i denna studie att ”eleven på ett eller annat sätt använder två eller 
flera språk” (Skolverket 2018:11). Jag gör skillnad mellan flerspråkiga klasser som betyder klasser där 
eleverna förutom undervisningsspråket talar olika förstaspråk och tvåspråkiga klasser där eleverna är 
homogent tvåspråkiga. Termen förstaspråk benämner det eller de språk som eleven först lär sig tala 
som barn. Elever som är födda i Sverige och har ett annat umgängesspråk än svenska i familjen 
utvecklar minst två förstaspråk simultant om de börjar i förskolan redan när de är ett år gamla 
(Axelsson, Rosander & Sellgren 2005:48). Flerspråkiga elever kan också ha lärt sig ett nytt språk efter 
att ett förstaspråk etablerats, dvs.  ungefär vid treårsåldern. Denna typ av tvåspråkighet kallas successiv 
tvåspråkighet. I Sverige kallas undervisningen i ett förstaspråk, annat än svenska, modersmåls-
undervisning och genomförs av modersmålslärare.  
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sitetet. Syftet med projektet var att ”grunda för didaktiska och pedagogiska 
överväganden som kan stärka de flerspråkiga elevernas kunskapsutveckling” 

(Lindgren m.fl. 2015:5–8). Den teoretiska utgångspunkten för projektet var 
Jim Cummins forskning (2000) om flerspråkighet och kulturell mångfald som 
resurs för lärande. Två olika skolor ingick i projektet, och min studie är ge-
nomförd på en av dessa skolor (se presentation av skolan i kapitel 4). 

Ett halvår efter projektstarten framfördes önskemål från skolans rektor om 
att en av projektets forskare skulle starta fortbildning för skolans lärare, vilket 
medförde att de didaktiska och pedagogiska överväganden som skrivits in i 
projektsyftet kom att få en direkt och konkret tillämpning och utprövning 
inom projektets ram. Målet för fortbildningen i sin helhet var att lärarna skulle 
ta del av andraspråksforskning2 och pröva nya arbetssätt i klassrummet.  

Fortbildningen startade i september 2012 med en lägesanalys som forskarna 
gjorde genom klassrumsobservationer med uppföljande handledning till lärar-
na. Under oktober månad 2012 besvarade skolans personal en enkät (se bilaga 
1), som förutom uppgifter om lärarnas formella kompetenser och behörigheter, 
innehöll frågor om deras inställning till sin undervisning av flerspråkiga elever 
(Lindgren 2015:101; Svensson 2016b:210; se också avsnitt 4.4). Enkätsvaren 
presenterades under en föreläsning inom den påbörjade fortbildningen och 
diskuterades i skolans kollegium. Detta ledde till att skolledningen i dialog 
med den pedagogiska personalen formulerade önskemål om breddning av 
fortbildningen, vilken därmed kom att också omfatta en grundläggande kurs 
på 15 högskolepoäng i svenska som andraspråk, motsvarande 10 veckors hel-
tidsstudier (Svensson 2015). 

Universitetskursen Svenska som andraspråk – kulturmöten och språkinlär-
ning bestod av två delkurser (se bilaga 2 och kapitel 4; se också Svensson 
2015 för en detaljerad beskrivning av kursen). Kurslitteratur och föreläsningar 
genomsyrades av två samverkande pedagogiska synsätt om att flerspråkiga 
elevers språk- och kunskapsutveckling sker bäst genom en undervisning som 
såväl stöder utveckling av undervisningsspråket och av ämneskunskaper på 
undervisningsspråket som användning av flerspråkighet och kulturell mång-
fald som resurs för lärande. Dessa två synsätt benämner jag diskurser.  

Diskursen om stöd för utveckling av undervisningsspråket och av ämnes-
kunskaper på undervisningsspråket bygger på senare tids forskning om äm-
nesspråk och om språk- och ämnesintegrerad undervisning (se bland andra 
Schleppegrell 2004, Gibbons 2006b, 2015a) som visat att man i olika ämnen 
talar och skriver om sitt kunskapsområde ämnesspecifikt med olika lexikala 
och grammatiska drag som skiljer sig från det konkreta vardagsspråket. Alla 
elever som ska klara sin skolgång måste därför lära sig ett naturvetenskapligt 
språk, ett matematiskt språk, ett samhällsvetenskapligt språk osv. (Schleppe-
grell 2004). Elever med svenska som andraspråk som ännu inte behärskar 

 
2 Termen andraspråk innebär i denna avhandling det språk som är undervisningsspråket för elever med 
annat förstaspråk än svenska. 
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språket till fullo behöver därmed språkligt stöd från alla lärare och inte bara 
från lärare i svenska.  

Diskursen om stöd till användning av flerspråkighet och kulturell mångfald 
som resurs för lärande som innebär att elever bör uppmuntras att använda sin 
flerspråkighet och kulturella mångfald som resurs för lärande skiljer sig från 
en tidigare skoldiskurs (Svensson 2017). Tidigare trodde man att elever med 
annat förstaspråk än svenska inte hade nytta av sitt förstaspråk för att kunna 
lära sig svenska och utveckla skolkunskaper på svenska. Bortsett från mo-
dersmålsundervisningen var svenska det enda språk som tilläts i klassrummen 
i svenska skolor. Den tidigare diskursen innebar således att språken hölls isär 
såväl i olika skolämnen som mellan skolan och fritiden. Senare forskning har 
dock visat att lärandet stärks när eleverna använder alla sina språkliga och 
kulturella resurser (Cummins 2017). Till exempel kan ämnesbegrepp i mate-
matik tränas i två språk, och sådan träning kan börja tidigt i åldrarna såväl i 
undervisningen som på fritiden (Norén & Ramsfeldt 2010). 

Under hela den fortbildning i svenska som andraspråk som jag studerat 
uppmanades och uppmuntrades deltagarna, direkt eller indirekt, att omsätta de 
ovan redovisade diskurserna i sin undervisningspraktik. De genomförde flera 
examinationsuppgifter som knöt kurslitteraturen till undervisningspraktiken 
och som utformades med krav på klassrumsinspelningar, vilka följdes av dis-
kussioner i studiegrupper eller skriftliga reflektioner (se Svensson 2015 för en 
detaljerad beskrivning). I den sista av dessa examinationsuppgifter skulle lä-
rarna genomföra en lektion i matematik.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Avhandlingens övergripande syfte är att belysa dels hur och i vad mån lärare i 
förskoleklass och i årskurs 1–6 omsätter diskurser om flerspråkiga elevers 
språk- och kunskapsutveckling i undervisning i matematik i samband med att 
de avslutar en fortbildning i svenska som andraspråk, dels hur dessa lärare kan 
ha påverkats av fortbildningen. För att uppfylla syftet har jag utformat tre 
frågor: 

 
1. Hur stöttar lärarna de flerspråkiga elevernas utveckling av svenska och 

ämneskunskaper på svenska? 
2. Hur stöttar lärarna de flerspråkiga eleverna att använda sin flerspråkighet 

och kulturella mångfald som resurs för lärande? 
3. Hur reflekterar lärarna över sin undervisning? 
 
Studien utgår från att det finns en stark relation mellan sociala handlingar som 
människor utför och de diskurser som de använder för att utföra handlingarna. 
Med den utgångspunkten besvarar jag de tre forskningsfrågorna. 
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1.2 Avhandlingens disposition 
I detta första kapitel beskrivs avhandlingens kunskapsfält samt syftet och frå-
geställningarna. I kapitel 2 ges en sammanfattning om forskningsläget för 
kunskapsområden som är relevanta för den här studien: utformning och resul-
tat av lärarfortbildning som vänder sig till lärare i flerspråkiga klassrum, kun-
skapsreproducerande respektive utforskande klassrumsinteraktion, användning 
av elevers språkliga och kulturella mångfald i undervisningen, utveckling av 
flerspråkiga elevers undervisningsspråk och ämneskunskaper och språk- och 
kunskapsutveckling i matematik. I kapitel 3 om teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter presenteras Scollons & Scollons (2004) teori om medierad 
diskurs och deras modell för nexusanalys samt Hammonds & Gibbons (2005) 
stöttningsmodell för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling. I 
kapitel 4 beskrivs materialet för studien, och i kapitel 5 redovisas analysme-
toderna som övergripande består av nexusanalys och som kompletteras dels 
med initiativ- och responsanalys (Linell & Gustavsson 1987), dels med analys 
av planerad och interaktiv stöttning (Hammond & Gibbons 2005). Kapitel 6, 7 
och 8 är avhandlingens resultatkapitel. I dessa tre kapitel redovisas analys och 
tolkning av lektionsavsnitt i matematik. I kapitel 6 fokuseras en lärare som 
undervisar en grupp elever från förskoleklass och årskurs 1 om måttenheter 
som används vid bakning. I kapitel 7 står en lärare som undervisar om addi-
tion och avrundning i årskurs 2 i fokus, och kapitel 8 handlar om en lärare som 
undervisar om vinklar och perspektiv i årskurs 4. I kapitel 9 finns sammanfatt-
ning och diskussion, och i kapitel 10 avslutas avhandlingen med en samman-
fattning på engelska. 
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2  Forskningsbakgrund 

I det här kapitlet presenteras vad som kommit fram i tidigare forskning om 
områden som har betydelse för den här studien. Först redogör jag för studier 
om fortbildning för lärare i flerspråkiga klassrum, avsnitt 2.1. Därefter följer 
forskning om kunskapsreproducerande respektive kunskapsutforskande klass-
rumssamtal, avsnitt 2.2, följt av forskning som relaterar till de två diskurser 
som de studerade lärarna skulle omsätta i sin klassrumspraktik som avslutning 
på den fortbildning de genomgick, avsnitt 2.3. Eftersom lärarnas uppgift var 
att omsätta diskurserna i matematikundervisning följer därefter forskning om 
språk- och kunskapsutveckling i matematik för elever i förskoleklass upp till 
och med årskurs 6, men i redovisningen finns även forskning om äldre elever, 
andra skolformer och i andra ämnen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 
om forskningsgenomgången om hur forskningsbaserade diskurser för under-
visning har implementerats i samband med fortbildning för lärare och om hur 
undervisning i flerspråkiga klassrum har genomförts i matematikundervisning 
och i vissa andra ämnen.  

2.1 Fortbildning för lärare i flerspråkiga klassrum 
All fortbildning för lärare siktar mot att förändra eller förstärka lärares förhåll-
ningssätt och praktik i en viss riktning och som en konsekvens därav förbättra 
elevers studieresultat. Mycket få studier försöker dock fånga alla delar i denna 
process. En del studier inriktas mot hur lärare själva upplever fortbildningen 
och en eventuell förändring i såväl förhållningssätt som arbetssätt. Andra stu-
dier inriktas mot den undervisning som de fortbildade lärarna genomför me-
dan en tredje typ av studier är inriktade mot elevresultaten. Min studie inriktar 
sig mot de två första delarna, varför fokus på redogörelsen ligger på dessa två 
delar.  

I svenska skolor verkar fortbildning som kan förändra attityder till eleverna 
och deras resurser vara särskilt viktig eftersom svenska lärare ser på flersprå-
kighet snarare som en brist än som en resurs. Lundberg (2020) har jämfört hur 
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svenska respektive schweiziska lärare definierar flerspråkighet och finner att 
de svenska lärarna ser den som en egenskap som karakteriserar elever med 
icke-svensk bakgrund som är i behov av stöd, vilket skiljer sig från de schwei-
ziska lärarna som beskriver flerspråkighet som en kompetens hos alla indivi-
der som kan mer än ett språk. Det är dock inte bara svenska lärare som ser på 
flerspråkighet och kulturell mångfald som en brist. I en diskursanalytisk studie 
från USA visar Heineke (2009) hur grundskollärare som träffas regelbundet 
under en termin för att diskutera kurslitteratur och utbyta kunskap om under-
visning i engelska som andraspråk behåller sin inställning till flerspråkiga 
elever. Både i början och i slutet av terminen uppvisar lärarna en enspråkig 
syn på flerspråkighet och de har svårt att se elevernas språkliga och kulturella 
mångfald som en resurs i undervisningen. Lärare kan dock ändra sin uppfatt-
ning om elevers flerspråkighet och undervisning i flerspråkiga klasser, men 
Svensson (2020) framhåller att det tar lång tid och kräver aktiva åtgärder. 
Även Walqui kommer fram till att kunskaper förvärvade genom en fortbild-
ning sker långsamt och gradvis (1997:290). Under en termin följde Walqui hur 
fyra amerikanska lärare i skolår 6–9 i samhällsorienterande ämnen omsatte 
idéer som de tog del av i en kurs i engelska som andraspråk. Syftet med fort-
bildningen var bland annat att lärarna skulle få kunskaper om vilka språkliga 
behov eleverna hade och hur de kunde stödjas i sitt lärande. Under fortbild-
ningen uppmuntrades lärarna att pröva nya arbetssätt i klassrummet och disku-
tera dem med kurskamrater under kursträffarna. Walqui kommer fram till att 
två av de studerade lärarna, som redan före fortbildningen hade en vision om 
vad flerspråkiga elever med egna resurser och adekvat stöd kunde bli, uppvi-
sar flera strategier att stödja eleverna i sitt lärande i slutet av fortbildningen. 
Den tredje läraren förändrade sin syn och sina intentioner om att förnya sitt 
arbetssätt, men detta omsattes inte i handling. Den fjärde läraren verkade inte 
ha påverkats av de nya idéerna utan fortsatte undervisa som hon gjort före 
fortbildningen. Utifrån analys av intervjuer med den fjärde läraren drar Walqui 
slutsatsen att denna lärare hade fastnat i elevernas tillkortakommanden och att 
hon därför saknade förmåga att se elevernas kompetenser och utvecklingspo-
tential (jfr Cummins 2000). 

Trots att fortbildning som har till syfte att påverka lärares attityder kräver 
såväl lång tid som aktivt deltagande verkar endagsfortbildningar vara den 
vanligast förekommande insatsen. Detta gäller för fortbildningar som lärare 
genomgick i USA under läsåret 2007–2008 (Moon 2012), och det är troligt att 
detta resultat även gäller för svenska förhållanden där enstaka studiedagar ofta 
används för fortbildning av lärare. I Garet m.fl. (2001) framgår att lärare vill 
genomgå verksamhetsanknutna fortbildningar vars innehåll stämmer med 
läroplanen och kunskapskraven och som ger möjligheter att fördjupa sig i 
didaktiska frågor.  

Forskning om hur lärare omsätter nya kunskaper förvärvade under en fort-
bildning är förhållandevis liten, enligt Timperley m.fl. (2007:xxiii). Cerna 
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m.fl. (2019) redovisar att ett flertal fortbildningar om undervisning av fler-
språkiga elever har genomförts både lokalt och nationellt i Sverige genom åren 
men att dessa inte följts upp systematiskt avseende vad lärarna i praktiken gör 
med kunskaper inhämtade under dessa insatser. Axelsson, Lennartson-
Hokkanen & Sellgren (2002) följer dock upp resultatet av en fortbildning. Det 
är en två år lång fortbildning i svenska som andraspråk som förskollärare och 
lärare i grundskolan genomgått som följs upp med enkäter och intervjuer. Av 
studien framgår att alla deltagande lärarna anser att de har förändrat både för-
hållningssätt och arbetssätt. De uttrycker också behov av fortsatt kunskap om 
flerspråkiga elevers undervisning och lärande samt behov av ett forum för 
lärande, reflektion och diskussion även efter fortbildningen. Även Wedin & 
Wessman (2017) har följt upp resultatet av en lärarfortbildning. Med hjälp av 
klassrumsobservationer har de studerat hur svenska grundskollärare, som har 
genomgått en lång fortbildning i svenska som andraspråk och i språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt, bygger all undervisning av flerspråkiga elever 
i årskurs 3–5 på elevernas kunskaper och erfarenheter, såväl språkliga som 
kulturella. Forskarna knyter det lyckade resultatet av fortbildningen till långa 
lärprocesser men också till erfarenhetsutbyte de haft med lärare från skolmilj-
öer i betydligt mer erfarna migrationsländer som USA och Kanada.  

Ett ytterligare framgångskoncept för lyckad fortbildning förutsätter avsatt 
tid för reflektion och diskussion med kolleger, något som lärarna i Bakkenes 
m.fl. (2010) framför. Lärarna i den studien uppgav att de i första hand lärde 
sig genom att experimentera med nya idéer och arbetssätt i klassrummet och 
genom att kontinuerligt reflektera över sin undervisningspraktik, medan enbart 
läsning av facklitteratur inte motiverade lärarna att fortbilda sig. Resultat i 
studier som undersöker hur lärare omsätter nya kunskaper från fortbildningar 
bekräftar det som Bakkenes m.fl. (2010) har kommit fram till. Kullberg (2010) 
visar exempelvis att lärare själva kan genomföra och leda sin fortbildning och 
att undervisningens kvalitet ökar när lärarna har tid för kollegialt lärande, 
systematisk analys och planering. I andra studier har lärare och forskare haft 
ett nära samarbete under fortbildningen. Omsättningen av nya kunskaper har i 
dessa studier undersökts experimentellt enligt en i förväg fastställd forsk-
ningsdesign (Mercer & Dawes 2013) med för- och eftertest och kontrollgrupp 
eller kvasiexperimentella studier (Smit 2013; Segerby 2017) utan kontroll-
grupp. I dessa studier prövar lärare och forskare olika sätt att undervisa, ex-
empelvis dialogisk undervisning (Segerby 2017), användning av stöttnings-
strategier (Smit 2013) eller integrering av språk- och ämnesundervisning 
(Shea, Haymore Sandholtz & Shanahan 2018). Tillsammans med lärare mo-
dellerar forskarna lektioner, och lärarna får återkoppling av kolleger och av 
forskare efter att de genomfört en lektion enligt modellen. Dessa studier visar 
att när lärarna får pröva nya arbetssätt i klassrummet och de vägleds och stöt-
tas av forskare under processen lämnar det avtryck i undervisningen. Dessu-
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tom visar Shea m.fl. (2018) att genom att arbeta med språket i fokus i alla 
ämnen utvecklar eleverna både språket och ämneskunskaperna. 

Sammanfattningsvis visar genomgången av forskning om fortbildning för 
lärare som undervisar i flerspråkiga klasser att sådan fortbildning tar tid om 
den ska påverka såväl attityder till flerspråkighet och flerspråkiga elever som 
undervisningspraktik. Vidare framgår av genomgången att fortbildningar bör 
ske kollegialt på skolor med möjligheter till interaktion mellan deltagarna och 
till reflektion över nya kunskaper och undervisningspraktik.  

2.2 Klassrumsinteraktion 
Med utgångspunkt i tidigare forskning har klassrumsinteraktion beskrivits 
antingen som kunskapsreproducerande samtal3 eller som samtal med utfors-
kande karaktär. Det kunskapsreproducerande samtalet visar sig vara lämpligt 
vid introduktion av kunskapsområden och vid sammanfattning av ämnesspeci-
fik och metaspråklig kunskap medan de utforskande samtalen är särskilt vä-
sentliga i klassrum med flerspråkiga elever som förutom att utveckla ämnes-
kunskaper och ämnestänkande också behöver utveckla undervisningsspråket.  

2.2.1 Kunskapsreproducerande samtal 
Kunskapsreproducerande samtal används, enligt Barnes (2013), när lärare 
testar om eleverna förstår och behärskar ett stoff som redan avhandlats (Bar-
nes 2013:6). Två ofta citerade exempel på studier av lärarledda kunskapsre-
producerande samtal i klasser med språklig och kulturell mångfald är Sinclair 
& Coulthard (1975) och Mehan (1979) trots att de tidigare inte uppmärksam-
mats som sådana.  

Sinclair & Coulthard (1975) studerade interaktionen mellan lärare och ele-
ver i åldersgruppen 8–9 år på en brittisk skola med språklig och kulturell 
mångfald (Sinclair & Coulthard 1975:61). Studien visar att ett vanligt före-
kommande interaktionsmönster i de klassrum som studerades består av tre 
drag beskrivna som IRF: initiativ (eng. initiation) som läraren står för, följt av 
elevers respons (eng. response) och sedan av uppföljning (eng. feedback) som 
är lärarens respons på elevers respons. Ett resultat i studien är att uppfölj-
ningsdraget har en betydande funktion i klassrumsinteraktionen och att det 
skapar osäkerhet bland eleverna när det uteblir. Slutsatsen i studien är dock att 
interaktionsmönstret IRF begränsar elevernas deltagande i kommunikationen i 
både talutrymme och grad av yttrandets komplexitet. Både Rosén & Wedin 
(2015) och Vuorenpää (2016) bekräftar resultatet i Sinclair & Coulthard 
(1975) att IRF är ett dominerande interaktionsmönster i lärarledd klassrumsin-
teraktion i grundskolans tidiga år.  

 
3 Begreppen interaktion och samtal används synonymt i denna avhandling. 
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Även Mehan (1979) studerade interaktionen mellan lärare och elever i un-
gefär samma åldersintervall. Han observerade en åldersintegrerad 1–3 klass i 
en amerikansk skola med flerspråkiga elever i majoritet under nio lektioner 
och visar att IRE, där E står för evaluation och motsvarar F (feedback) i Sin-
clairs & Coulthards studie (1975), är ett vanligt förekommande interaktions-
mönster under de nio lektionerna (Mehan, 1979:25). Han finner att interakt-
ionsmönstret som präglas av en stark lärardominans begränsar elevernas svar, 
men han visar också att interaktionsmönstret IRE kan fylla en funktion som 
igångsättare och som repetition av ämneskunskaper. Mehans slutsatser stöds 
av flera senare studier (van Lier 1988; Wells 1993; Walldén 2019). Van Lier 
(1988) visar att även elever kan ta initiativ och att lärare som undervisar fler-
språkiga elever vänder sig för det mesta till hela klassen och inte till en speci-
fik elev. I Walldén (2019) framgår att flerspråkiga förstaklassare upplever IRF 
som stöttande, framför allt vid introduktion av ett nytt kunskapsområde och 
vid sammanfattning av ämnesspecifik och metaspråklig kunskap. Eleverna i 
Walldéns studie tog inte upp större talutrymme utan fortsatte svara fåordigt 
även när läraren ställde öppna frågor och lyssnade aktivt och stödjande.  

Kunskapsreproducerande samtal kan emellertid uppvisa stora variationer. I 
fokus för Sjørslevs studie (1989) står lärarledd klassrumsinteraktion i skoläm-
net danska i årskurs 3 och 6 på tre olika skolor, vilken han studerade med 
analysverktyget initiativ- och responsanalys (se Linell & Gustavsson 1987). 
Sjørslev drar slutsatsen att läraren är en stabil part som både organiserar och 
tar ansvar för interaktionen. Denna stabila part ingår, enligt Sjørslev, i merpar-
ten av alla interaktionskombinationer i klassrummen. Utifrån detta resultat 
framhåller Sjørslev att lärarlett klassrumssamtal kan beskrivas som en form av 
tvåpartssamtal, i vilken den ena parten nästan alltid är läraren och den andra 
parten är en av de 15–20 eleverna i klassrummet. Sjørslev kommer fram till att 
dialogen i klassrummet redan från starten är asymmetrisk eftersom lärare och 
elever skiljer sig i makt och ansvar. Trots asymmetrin finner Sjørslev att den 
studerade interaktionen visar både komplexitet och variation. I likhet med van 
Lier (1988) kommer Sjørslev (1989) fram till att även elever kan ta initiativ. 
Det var de äldre eleverna i Sjørslevs studie som tog initiativ; de tog också 
mest av talutrymmet och hade mest utvecklade resonemang med både ini-
tiativ- och responsdrag. Denna typ av interaktion kallar Sjørslev spontan, och 
han beskriver den som en interaktionsform som utmanar en redan etablerad 
interaktiv asymmetri. Den mest styrda interaktionen karakteriserades av förut-
sägbara interaktionsmönster och fanns i de tre klasserna i årskurs. Till skillnad 
mot Sjørslev (1989) fann jag i en studie som undersöker klassrumsinteraktion i 
en flerspråkig förskoleklass (Lupsa 2020) att inte heller yngre elever låter sig 
inordnas i ett styrt interaktionsmönster utan gärna initierar förhandlingar om 
talutrymmet. 
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2.2.2 Kunskapsutforskande samtal 
Enligt Barnes (2013:5) visar samtal med utforskande karaktär hur elever erfar 
och förstår världen. De kan av den anledningen vara ofullständiga och tve-
kande innan eleverna börjar se hur olika begrepp relaterar till varandra och hur 
de bildar en helhet. Barnes drar slutsatsen att inslag av såväl kunskapsrepro-
ducerande samtal som utforskande samtal vanligtvis förekommer i ett och 
samma samtal.  

Skillnaden mellan kunskapsreproducerande samtal och samtal med utfors-
kande karaktär i matematikundervisningen undersöks av Mercer & Dawes 
(2013). De visar att klassrumssamtal med utforskande drag är samtal där all 
information delas och där alla deltagare erbjuds tillfälle att bidra till disku-
ssionen med egna åsikter som utgör underlag för vidare resonemang. Vidare 
inbjuds alla deltagare i ett utforskande samtal att förtydliga och förklara 
tankeprocessen. I ett sådant samtal finns det utrymme för alternativa problem-
lösningar och för förhandlingar inledda av både lärare och elever. Frågorna i 
denna typ av samtal består inte av slutna frågor som efterlyser rätt svar utan 
framför allt öppna frågor där läraren uppmanar eleverna att tänka och att för-
klara hur de har tänkt. I ett utforskande samtal bidrar såväl lärare som elever 
till det gemensamma kunskapsbygget. Sådana utforskande samtal visar sig öka 
kvaliteten på såväl själva klassrumsinteraktionen i ämnesundervisningen som 
på bearbetningen av det ämnesinnehåll som avhandlas. En förutsättning för att 
denna typ av samtal ska ske i klassrummet är emellertid att lärare blir med-
vetna om den potential som samtal har och att både lärare och elever får möj-
lighet att lära sig och träna den, vilket Mercer & Dawes (2013) understryker.  

En faktor i utvecklandet av utforskande samtal i klassrummet har visat sig 
vara den betänketid som eleverna får för att svara på lärarens frågor. För 
svenskt tal ligger en typisk paus på ungefär en halv sekund (Lundholm Fors 
2015), medan en numera klassisk studie (Rowe 1974) visar att en betänketid 
på minst tre sekunder ökar elevernas svar i ord räknat, att eleverna ställer fler 
frågor och att svaren byggs på resonemang. Ytterligare en studie fann en 
koppling mellan betänketiden och typen av frågor som ställdes (Björklund 
Boistrup & Samuelsson 2013) och till den typ av feedback lärare gav eleverna 
(Mehan & Cazden 2015). Dessa studier framhåller att en förlängd betänketid 
inte nödvändigtvis leder till ökad kvalitet på elevernas svar om frågorna är 
enkla och avser reproduktion av kunskap och om lärare i sin återkoppling inte 
uppmanar elever att tänka vidare och utveckla sitt svar.  

Franke m.fl. (2015) visar att dialogisk matematikundervisning utvecklar 
elevernas matematiska tänkande. I studien följdes matematikundervisningen i 
förskoleklasser upp till år 6 på en skola med flerspråkiga elever i majoritet där 
åldersintegrering var ett vanligt förekommande arbetssätt. Studien har inget 
uttalat fokus på språk- och ämnesintegrerad undervisning men belyser lärarnas 
dialogiska handlingar för att förmå eleverna att formulera egna tankar samt att 
lyssna på och utveckla varandras bidrag. Lärarna i studien bygger vidare på 
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elevernas svar, uppmanar dem att förklara hur de har tänkt och att lyssna på 
flera svar. Vidare uppmuntras eleverna att föreslå egna lösningar, att tillsam-
mans hitta en lösning på ett problem och att pröva lösningar som andra elever 
i klassen formulerat. Även Moschkovich (1999) studerar klassrumsinteraktion 
i matematikundervisningen. Studien genomfördes i en tvåspråkig klass i år 3 
och visar att eleverna förutom möjligheter att förvärva procedurkunskaper, det 
vill säga förmåga att utläsa symboler, diagram, tabeller, grafer, och att lösa 
olika matematiska problem, behöver socialiseras in i matematiskt resonemang. 
De strategier som läraren i studien använder för det är att uppmana eleverna 
att förklara och att aktivt lyssna på klasskamrater och bygga vidare på deras 
inlägg samt att upprepa elevernas svar som de är eller utveckla dem. 
Moschkovich drar slutsatsen att elever som enbart inhämtar procedurkunskap-
er utan krav på att förklara och reflektera över lösningar utvecklar en meka-
nisk förståelse av matematiken men inte ett matematiskt tänkande och ett ma-
tematiskt språk.  

Arbete i grupp är en annan form av klassrumsinteraktion som i jämförelse 
med den lärarledda helklassinteraktionen kan antas motverka att läraren tar 
mycket plats eller åtminstone begränsa det, och det arbetet är studieobjekt i 
Mercer & Sams interaktionsstudie (2006). I studien framgår att elever i skolår 
5 som under en hel termin provade och lärde sig att tillsammans och under 
lärarens ledning arbeta för att uppnå en djupförståelse av olika arbetsområden 
i matematik fick bättre studieresultat i slutet av terminen än den kontrollgrupp 
som ingick i studien.  

2.3 Språk- och kunskapsutveckling 
Forskningen om flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling visar att 
undervisning av flerspråkiga elever dels ska ge stöd på och av undervisnings-
språket, dels ska värdesätta och använda elevernas alla språkliga och kulturella 
resurser.  

2.3.1 Ämnesspråk som grund för lärande 
Forskningen belyser hur elever som har ett annat förstaspråk än det som an-
vänds i skolan behöver utveckla såväl sitt vardagsspråk som sitt skolspråk. 
Skolspråket är dock inte enhetligt utan olika ämnen har sina specifika drag 
(Schleppegrell 2004:114). Lärare bör explicit lära ut de olika språkliga mönst-
ren, men behöver först själva förstå dem bättre, eller som Schleppegrell skri-
ver:  

 
But teachers also need a better understanding of the features of the language 
they aim for students to develop, and so the focus here is on the forms that 
language takes in academic contexts. (Schleppegrell 2004:44) 
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Enligt Schleppegrell behöver således alla lärare ha kunskaper om språket i de 
ämnen de undervisar för att kunna visa eleverna sätten att tänka i olika ämnen 
respektive sätten att tala och skriva i dessa ämnen. För att undervisning till 
flerspråkiga elever ska leda till kunskapsutveckling och tankeutveckling behö-
ver alla lärare således också arbeta med elevernas språkutveckling, vilket stöds 
i ett stort antal studier (se till exempel Schleppegrell 2004; Gibbons 2003; 
Echevarria, Vogt & Short 2004).  

Det matematiska språket innebär språkliga utmaningar som alla elever och i 
synnerhet elever med annat förstaspråk än undervisningsspråket ställs inför 
(Schleppegrell 2007). Detta ämnesspråk beskrivs ha en teknisk vokabulär som 
består av abstrakta nominaler i stället för processer, av specifika grammatiska 
strukturer och logiska relationer mellan olika företeelser. Skolmatematikens 
tekniska vokabulär kan bygga på vardagskonstruktioner som mer än, mindre 
än, lika mycket som men också på abstrakta begrepp som addition, subtrakt-
ion, talsort, avrundning, perspektiv eller konstruktioner med ännu högre ab-
straktionsnivå som addition med talsortsräkning eller avrundning till när-
maste tal som eleverna behöver förstå och använda i tal och skrift. Dessa ab-
strakta begrepp konstrueras inom matematik som resultat, inte som de proces-
ser de faktiskt är. Addition är således ett resultat av att addera två tal, med 
andra ord eleverna måste göra något för att addition ska inträffa. I det mate-
matiska resonemanget presenteras dock addition som ting som är och i tingens 
tillstånd döljs processen. Processen har med andra ord abstraherats, vilket 
också förklarar ordets abstraktionsnivå.  

Halliday (1978:198) framhåller att språkliga strukturer för att räkna, mäta, 
klassificera och kategorisera har funnits länge i alla kulturer, men sätten att 
utföra vardagsmatematiken och sätten att tala om dessa skiljer sig mellan olika 
kulturer. Halliday (1978) illustrerar hur utformandet av konkret matematisk 
medvetenhet och vardagsmatematik som att använda geometriska mönster och 
räkna ett, två, tre osv. börjar utvecklas tidigt i livet men tar fart i skolåren när 
det abstrakta tänkandet utvecklas. Han undersöker matematikens krav på 
språklig exakthet och precision och beskriver det matematiska språket på föl-
jande sätt:  

 
[...] not entirely impersonal, formal and exact. On the contrary, it has a great 
deal of metaphor and even poetry in it, and it is precisely here that the diffi-
culties often reside. Expressions such as ‘four from six leaves two’ repre-
sent essentially concrete modes of meaning that take on a metaphorical 
guise when used to express abstract (i.e., when interpreted as ’6-4=2’). 
(Halliday 1978:202) 

 
Halliday (1978) framhåller således att det matematiska språket är svårt för att 
det inte är exakt och konkret utan abstrakt metaforiskt och till och med poe-
tiskt. En annan sida av ämnesspråket i matematik är att det är multimodalt 



24 
 

med flera ofta återkommande modaliteter, exempelvis tal, skrift, siffror, dia-
gram och kroppsspråk (Ginsberg 2015). 

Svårigheten med att utveckla ämneskunskaper utan tillräckliga språkkun-
skaper i ämnet har lett till forskning om hur språk- och kunskapsutvecklande 
undervisning i flerspråkiga klasser bör genomföras. Hammond & Gibbons 
(2005) har observerat strategier som lärare använder och som gynnar alla ele-
ver men speciellt de flerspråkiga eleverna. Med stöd av sina resultat har de 
sammanställt en pedagogisk modell som består av dels planerande strategier, 
dels interaktiva strategier. Planerade strategier innebär att läraren utgår från 
elevernas mångfaldiga resurser och förklarar för eleverna vilka ämnesmål 
respektive språkliga mål som de förväntas uppnå. Kunskapsbygget beskrivs 
som progressivt, där varje ny kunskap bygger på en repetition av befintlig 
kunskap, där genomgångar i helklass kombineras med grupparbeten, där in-
formation ges genom olika stödmaterial som texter, filmer, bilder, grafer, dia-
gram och föremål och där klassen samtalar om såväl skrivna texter som språ-
ket och språkets roll. Interaktiva strategier innebär stöttande samtal i den lö-
pande kommunikationen, vilket läraren kan göra genom att utgå från elevernas 
erfarenheter, sammanfatta med jämna mellanrum, upprepa elevernas svar, be 
elever utveckla svar eller se till att eleverna får god tid på sig att svara. (Mo-
dellen utgör en teoretisk utgångspunkt i denna studie – se utförligare beskriv-
ning i kapitel 3). 

Efter att Hammonds & Gibbons modell (2005) lanserats har den inspirerat 
andra studier av klassrumsinteraktion (se Walqui & van Lier 2010; Smit 
2013). Särskilt intressant för min studie är Smit (2013) om stöttningsstrategier 
som en lärare använder i interaktionen med sina elever i matematikundervis-
ning i årskurs 5. Smit lyfter fram vissa strategier som särskilt stöttande, nämli-
gen att läraren kompletterar elevernas yttranden och omformulerar dem i äm-
nestermer eller att de har explicita samtal av metalingvistisk karaktär. Vidare 
visar Smit att vissa strategier ökar elevernas självständighet, som att uppmana 
eleverna att själva omformulera svaret i ämnestermer eller att förklara hur de 
tänkt, att upprepa elevernas korrekta svar och att uppmana eleverna att själv-
ständigt formulera sig i tal eller i skrift. Slutsatsen av studien är att lärarnas 
medvetna språkliga stöttning är avgörande för om eleverna ska utveckla ma-
tematiskt språk, tänkande och resonerande. Resultatet stöds av en snarast mot-
satt studie av Ginsberg (2015), där elevernas bristande utveckling i matematik 
förklaras med att eleverna inte uppmuntrades att utveckla det matematiska 
språket. Ginsbergs studie gäller erfarna lärares matematikundervisning i två 
amerikanska klasser, varav den ena var en flerspråkig klass. Lektionerna be-
stod av repetitioner och lärarledda genomgångar åtföljda av övningar i vilka 
eleverna skulle följa samma steg som läraren visat. Interaktionsmönstret kan 
beskrivas som reproducerande eftersom rätta svar efterfrågades enligt interak-
tionsmönstret IRF (initiativ-respons-feedback).  
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Flera studier om klassrumsinteraktionen i matematik har i likhet med Smit 
(2013) fokus på kopplingen mellan elevernas kunskapsutveckling och språk-
utvecklande undervisning, men ofta koncentreras forskningen på någon av de 
interaktiva stöttningsstrategier som tas upp i Hammond & Gibbons (2005). Att 
bekräfta elevernas kunskaper genom upprepande av deras svar är en strategi 
som enligt Prediger & Pöhler (2015) och Moschkovich (1999) visat sig stärka 
kunskapsutvecklingen. Van Eerde, Hajer & Prenger (2008) har studerat samtal 
i matematikundervisning och konstaterar att när lärare och elever tillsammans 
läser och diskuterar uppgifter leder undervisningen till att eleverna får en dju-
pare förståelse av matematik. Även Segerby (2017) har fokus på samtal som 
ett didaktiskt verktyg avsett att förändra matematikundervisningen. När lära-
rens kunskapsreproducerande frågor byts ut till utforskande frågor, vad-frågor 
byts ut till hur- och varför-frågor, börjar eleverna i en flerspråkig klass i års-
kurs 4 successivt producera detaljerade resonemang med förklaringar, förutsä-
gelser och summeringar. En slutsats i studien är att lärarens stöttning till ele-
verna är avgörande för deras inhämtning av kunskap. I Sorto & Bower (2017) 
är det i stället en planerad strategi som studeras; av resultatet framgår att an-
vändningen av stödmaterial som bilder och föremål kan stödja elever i deras 
förståelse för och användning av abstrakta matematiska begrepp. Av det fram-
går också att innehållet i matematikundervisningen kan knytas till vardagsnära 
situationer och att flerspråkiga elever med olika nivåer i undervisningsspråket 
på så sätt kan övervinna språkliga tillkortakommanden och få en djupare för-
ståelse av matematiska begrepp. Även Franke m.fl. (2015) visar att elevernas 
matematiska tänkande utvecklas i dialogisk matematikundervisning i försko-
leklasser upp till år 6 på en skola med flerspråkiga elever i majoritet när lärar-
na bygger vidare på elevernas svar, uppmanar dem att förklara hur de har tänkt 
och att hitta gemensamma lösningar på problem. I en tvåspråkig klass i år 3 
som också hade dialogisk matematikundervisning lärde sig eleverna att lösa 
problem när de tränade sig på att förklara och reflektera över lösningar, men 
eleverna förvärvade även procedurkunskaper, det vill säga förmåga att utläsa 
symboler, diagram, tabeller och grafer (Moschkovich 1999).  

Slutsatsen av forskningen om hur flerspråkiga elever kan utveckla sitt ma-
tematiska tänkande och resonerande är att undervisningen ska bedrivas med 
språket i fokus och ge eleverna möjlighet att utforska de matematiska begrep-
pen genom att lärarna använder såväl planerade som interaktiva strategier.  

2.3.2 Anknytning till språkliga och kulturella resurser 
Tidigare forskning om hur elevers olika språkliga och kulturella resurser kan 
främjas har inriktats antingen mot undervisning där elevernas förstaspråk och 
undervisningsspråk hålls separata från varandra genom att knytas till olika 
ämnen och till olika aktiviteter, eller mot det omvända, nämligen att eleverna 
ska kunna använda alla sina språkliga resurser i lärandet utan begränsningar 
till ämnen eller aktiviteter.  
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I klassrum där undervisning av två- och flerspråkiga elever styrs av 
språkseparationsprincipen kan eleverna använda både sitt förstaspråk och 
undervisningsspråket, men undervisningen genomförs ämnesvis på ett språk i 
taget, exempelvis förmiddagslektionerna på tyska och eftermiddagslektionerna 
på engelska. Sådant särhållande mellan elevernas språk studeras av Cantieni & 
Tremblay (1973). I studien följdes en klass engelsktalande elever som under-
visades i en del ämnen på förstaspråket engelska och i andra ämne på andra-
språket franska från förskoleklass till och med år 3 på en så kallad språkbads-
skola i Kanada. Forskarnas dokumentation och analys av elevernas begrepps-
bildning och begreppsanvändning i matematik på båda språken visar att be-
greppsbildningen är en tidskrävande process som måste ske successivt och 
systematiskt och med regelbundna repetitioner om den ska lyckas. Studien 
visar också att de språkliga kunskaper och färdigheter som i allmänhet krävs 
för att kunna använda ett språk skiljer sig avsevärt från specifika ämneskun-
skaper och ämnesfärdigheter i ett visst ämne, exempelvis matematik. En slut-
sats som dras i studien är att en förutsättning för att yngre elever utvecklar 
matematisk förståelse är att undervisningen bygger på bilder och konkreta 
föremål med vilka eleverna utför aktiviteter som de sedan talar om.  

Undervisning där både lärare och elever är tvåspråkiga beskrivs av Dressler 
(2012) som en tvåspråkig undervisningsmodell som står i kontrast till den 
strikta språkseparationen eftersom lärarna och eleverna kan använda båda 
språken på lektionerna. Dressler har studerat undervisningen i en kanadensisk 
tvåspråkig grundskola med undervisning på tyska och engelska. En motsva-
rande svensk studie som undersöker resultat på matematikprov i tvåspråkig 
undervisning enligt språkseparationsprincipen är Parszyk (1992). Hon visar att 
elever i årskurs 2 som undervisas på två språk kan ha svårt att lösa matematik-
uppgifter på det språk som inte är deras förstaspråk, i detta fall svenska. I stu-
dien ingår 37 finsktalande elever som gick i tvåspråkiga klasser med både 
finska och svenska som undervisningsspråk. För att eleverna skulle förstå 
innehållet i de svenska matematikuppgifterna översattes matematikprovet från 
svenska till finska. Trots det hade de finsktalande eleverna svårt med vissa 
språkberoende uppgifter. När provet upprepades och eleverna fick stöd av 
modersmålslärare fick eleverna bättre resultat. Detta tillvägagångssätt tilläm-
pas i en studie av Norén & Ramsfeldt (2010). I studien följs ett tvåårigt mate-
matikprojekt i Stockholm där yngre elever undervisades i matematik på två 
språk av svensktalande lärare med stöd av modersmålslärare eller av tvåsprå-
kiga ämneslärare. Eleverna som deltog i projektet hade olika förstaspråk och 
olika bakgrund, allt från nyanlända till födda i Sverige. Materialet i studien 
utgörs av intervjuer med lärare och elever. Eleverna uppskattade framför allt 
att lärarledda genomgångar av kunskapsområden och uppgifter samt samtal 
om olika texter som användes i undervisningen kunde genomföras på båda 
språken och att de också kunde få stöd på båda språken. I slutet av projektet 
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uppgav eleverna att de hade utvecklat bättre matematikkunskaper och att deras 
intresse för ämnet hade ökat. 

I de ovan redovisade studierna uppmärksammas att elevernas språkliga re-
surser inte används tillräckligt i en undervisning upplagd efter språksepara-
tionsprincipen och att lärandet skulle kunna utvecklas mer om elevernas totala 
språkliga repertoar används som en resurs för lärande. En sådan undervisning 
som värdesätter och använder elevernas flerspråkighet som resurs för lärande 
har benämnts transspråkande (García 2009; Svensson 2017). Forskningen 
visar att ämnesbegrepp kan tränas i ett språk och användas i andra och att 
sådan träning kan börja tidigt i åldrarna såväl i undervisningen som på fritiden. 
Forskningen har också visat att alla lärare kan använda transspråkande arbets-
sätt i klassrummet. 

En tidig studie som redogör för ett transspråkande förhållningssätt är den 
ovan nämnda Parszyks studie (1992). I studien ingår, förutom de 37 finskta-
lande eleverna som får tvåspråkig undervisning, även 94 flerspråkiga elever 
med olika förstaspråk som gick i reguljär svensk undervisning när studien 
genomfördes. Till skillnad från de finsktalande eleverna fick dessa elever inte 
översättningar av matematikuppgifter. Resultatet visar att denna elevkategori 
hade ännu svårare att förstå uppgifterna som var språkberoende. Bland de ord 
som eleverna hade svårt att förstå fanns exempelvis flera begrepp som ingår 
såväl i vardagsspråket som i ämnesspråket: drygt, ungefär, knappt, nästan. En 
elev med persiska som förstaspråk uppfattade exempelvis ordet drygt i ut-
trycket ”drygt en halv liter mjölk” som drick, och han drog slutsatsen att per-
sonen i uppgiften drack en halv liter mjölk. I en annan uppgift skulle en flicka 
handla 5 liter mjölk. I uppgiften framgick att hon ”räknade med att mjölken 
kostade högst 6 kr per liter”, men uppgiften var svår för att eleverna inte för-
stod om flickan skulle handla mjölk eller räkna pengar. Flera elever hade 
också svårt med ord som högst, per och med förkortningar som kr, m och 
tecknet för grader. När dessa elever fick, i likhet med de finsktalande elever-
na, upprepa provet med språkligt stöd från modersmålslärare förbättrades även 
deras provresultat avsevärt, enligt Parszyk (1992). 

I studier som undersöker transspråkande matematikundervisning i tvåsprå-
kiga klassrum, Gorgorió & Planas (2001) och Planas (2014), framgår att lärar-
na i dessa klassrum måste dels dela samma språkliga erfarenheter med sina 
elever, dels ha ämneskompetens om deras insatser ska leda till elevernas bättre 
förståelse av matematiken och till deras utveckling av ett ämnesspråk på båda 
språken. Planas (2014) framhåller att det till och med finns risk att elever med 
ett outvecklat ämnesspråk på ett av sina förstaspråk kan missförstå uppgifter 
när de utför en strikt ordagrann översättning och använder felaktiga ämnes-
begrepp som leder dem på sidospår. 

Förutsättningar med flerspråkiga klasslärare som delar elevernas språkliga 
erfarenheter eller tillgång till modersmålslärare under lektionerna finns inte 
alltid, och flera studier har inriktats mot undervisning där flerspråkighet an-
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vänds som resurs på andra sätt. Till exempel visar Hedman & Magnusson i en 
nyligen utkommen studie (2021) att lärare med kunskaper om andraspråksin-
lärning och -utveckling har flera strategier att knyta elevernas flerspråkiga 
repertoar till undervisningen. Bland dessa strategier finns andra former för 
samarbeten med modersmålslärare eller med studiehandledare, till exempel 
genom tematiska arbeten och användning av olika appar och datorprogram på 
andra språk. En annan studie (Lupsa 2020) visar att transspråkande pedagogik 
lockar fram elevernas förstaspråk i undervisningen. Hon studerade en försko-
leklass, där den undervisande läraren inte delade språk med eleverna men 
uppmuntrade och värdesatte elevernas användning av alla sina språkresurser. 
Ytterligare ett exempel kommer från skolår 5 där Ryan (2019) undersökte 
arbetet i grupp i matematikundervisningen där ingen av eleverna delar annat 
språk än svenska. Studiens fokus är på hur flerspråkighet förstås och behand-
las av alla aktörer involverade i undervisningen. Studien visar att när både 
lärare och elever, medvetet och aktivt, förhåller sig till flerspråkighet som 
resurs i lärandet utvecklas en metaförståelse av mångfald som en självklar del 
i ett gemensamt kunskapsbygge.  

Flera forskare (Lahdenperä 2004; Obondo, Rodell Olgaç & Robleh 2005) 
visar att skolans uppdrag i ett demokratiskt samhälle är att arbeta utifrån en 
interkulturell värdegrund och förbereda elever att leva i och med mångfald 
men också att detta mål kan vara svårt att uppnå i praktiken. Lahdenperä 
(2004) framhåller att i en pedagogik som är interkulturell förekommer för-
handlingar mellan olika värdesystem och att både likheter och skillnader lyfts.  

Klassrumsstudier visar att det interkulturella arbetet ska genomsyra även 
varje klassrum. Bratt Paulstons studie (1973) är en sammanfattning av den 
svenskfödda forskarens egna lärarerfarenheter från skolor med språklig och 
kulturell mångfald i USA. Sammanfattningen heter ”Teaching the Culturally 

Different Pupil”, och i den uppmanar Bratt Paulston lärare som undervisar 

flerspråkiga elever att knyta an sin undervisning till elevernas språkliga och 
kulturella bakgrund. Ett exempel på hur detta kan göras är att uppmuntra ele-
verna att använda alla sina språkliga resurser i klassrummet. Bratt Paulston 
(1973) är en av de tidigaste studierna på området och kanske har forskarens 
egna migrationserfarenheter bidragit till denna insikt.  

Vidare illustrerar Walqui & van Lier (2010) med exempel från flera klass-
rum hur lärare medvetet planerar sin undervisning utifrån flerspråkiga elevers 
erfarenheter. I likhet med Walqui & van Lier (2010) framhåller Alton-Lee 
m.fl. (2001) att lärare med en annan kulturell bakgrund än majoritetskulturen 
kan ha lättare att involvera elevernas kulturella bakgrund i lärprocesser, medan 
Dash (2006) lyfter matematikämnets sociokulturella dimension i följande 
citat: 

 
Att arbeta interkulturellt med matematiken innebär att belysa universella 
likheter i fenomen som upptagit människans intresse i olika tider och att 
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visa hur dessa behandlats olika utifrån den kontext man verkat i (Dash 
2006:141). 
 

I citatet framhåller Dash att matematikämnet har utvecklats under årtusenden 
med bidrag från olika kulturer och att undervisningen därför också ska vara 
interkulturell. 

Ett annat sätt att arbeta interkulturellt är att engagera elevers föräldrar i 
skolarbetet. Ett sätt att knyta hemmet till skolarbetet är genom samarbets-
läxor. Strandberg (2010) påpekar att i skolans samhälleliga uppdrag ingår att 
alla elever ska förberedas för kulturell mångfald och att ett första steg i pro-
cessen är erkännandet av elevernas kulturella kapital. Strandberg utgår från en 
bred och inkluderande definition av kulturell mångfald: ”Med kulturell mång-
fald avser jag flera av kategorierna social klass, genus, sexuell läggning, 
språklig mångfald, religion, handikapp och etnicitet” (Strandberg 2010:247) 
och ger exempel på lärare som intar ett språk- och kulturjämförande perspek-
tiv i sin undervisning och som involverar elevernas föräldrar i det han benäm-
ner samarbetsläxor med teman som ”Matte i andra länder” och ”Mod för fri-
het” bland andra. Även Svensson (2016a) visar hur tre klasslärare i skolår 5 
engagerar både eleverna och deras föräldrar i översättningen av ämnesbegrepp 
som förekommer i religionsundervisningen. Båda studierna diskuterar språk 
som sätt att se och att beskriva världen. 

Slutsatsen av de studier som redovisas i avsnittet är att flerspråkiga elevers 
språkliga resurser inte används tillräckligt i undervisningen. När lärare väljer 
att bygga sin undervisning på elevernas språkliga och kulturella resurser visar 
eleverna större engagemang i skolarbetet och större intresse för bland annat 
matematikämnet.  

2.4 Sammanfattning av forskningsgenomgången 
Forskning om omsättning av pedagogiska synsätt i flerspråkig klassrumsprak-
tik i samband med fortbildning för lärare visar att fortbildningen blir fram-
gångsrik om den genomförs tillsammans med kolleger, gärna genom att man 
experimenterar med nya idéer och arbetssätt i klassrummet och kontinuerligt 
reflekterar över sin undervisningspraktik. Men det krävs både förhållandevis 
lång tid och gott stöd till lärarna om de ska kunna omsätta nya eller delvis nya 
principer i sin klassrumspraktik. Forskningen visar också att lärare i flersprå-
kiga klassrum behöver ha kompetens om både andraspråksutveckling och ut-
formning av integrerad språk- och ämnesundervisning och att fortbildning 
med sådant innehåll kan förändra attityder till flerspråkighet och flerspråkiga 
elever och utmynna i nya förhållningssätt i klassrummen. 

Forskningen om klassrumsinteraktion visar att två typer av samtal framträ-
der. I den ena samtalstypen ställer läraren frågor vars svar hen redan vet. Detta 
interaktionsmönster visar sig kunna fylla en funktion som igångsättare och 
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som repetition av ämneskunskaper men för övrigt begränsar detta mönster 
elevernas deltagande i kommunikationen både vad gäller talutrymme och grad 
av komplexitet. När lärarna ändrar sitt sätt att ställa frågor från frågor som 
reproducerar kunskap till utforskande frågor bryts dock mönstret och i mate-
matik utmanas eleverna att börja producera resonemang med förklaringar, 
förutsägelser och summeringar (Segerby 2017). I genomgången framträder 
också flera andra sätt att utveckla ämneskunskaper på undervisningsspråket 
genom till exempel översättning av prov från undervisningsspråket till elever-
nas förstaspråk samt handledning och undervisning av modersmålslärare. 
Andra sätt att stödja elevernas lärande är att låta eleverna arbeta i grupper, 
använda modelltexter och multimodala verktyg samt att ha textsamtal till-
sammans med läraren.  

Forskningen om integrerad språk- och ämnesundervisning visar att språket i 
skolämnena är till skillnad från vardagsspråket formellt och abstrakt (Schlep-
pegrell 2004). Den har också visat att flerspråkiga elever utvecklar undervis-
ningsspråket under hela skolgången och i alla skolämnen och att en medveten 
explicit språk- och ämnesintegrerad undervisning därför ger dessa elever en 
rejäl skjuts i deras utveckling av både språk och ämneskunskaper. Speciellt 
har vissa studier av matematikundervisningen uppmärksammat samtalets be-
tydelse för utveckling av det matematiska tänkandet och det matematiska re-
sonemanget medan andra studier har studerat betydelsen av stöttning.  

Den forskning som studerar hur elevers språkliga och kulturella bakgrund 
används i undervisning visar att elevernas lärande gynnas av undervisning 
som uppmanar dem att använda alla sina språkliga resurser i lärandet. En så-
dan träning kan börja tidigt i åldrarna så att eleverna kan dra nytta av sina 
erfarenheter vid inhämtning av ämneskunskaper i skolan i till exempel mate-
matik. Vidare visar forskningen att elevers lärande gynnas om undervisningen 
utgår från elevernas erfarenheter så att både lärare och elever får roller som 
kunskapsinnehavare och kunskapsbyggare.  

Slutligen kan jag konstatera med stöd av forskningsgenomgången att det 
fortbildningsprojekt som är föremål för den här studien är forskningsbaserad 
till både innehåll och form; fortbildningen bygger på forskning om språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt i flerspråkiga klassrum och den genomförs 
kollegialt under relativt lång tid, vilket ger möjlighet till förändrade attityder 
till flerspråkiga elever och undervisning i flerspråkiga klasser. Fortbildningen 
har därmed potential att leda till att de deltagande lärarna omsätter sina kun-
skaper till handlingar i klassrummen.  
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3 Teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter som utgår från 
sociokulturell teori och som innebär två modeller: en modell för diskursanalys 
och en pedagogisk modell om stöttning. I avsnitt 3.1 presenteras medierad 
diskursanalys dels med utgångspunkt i de teoretiska begreppen diskurs, social 
handling, social aktör, handlingssituation och medierande verktyg, dels uti-
från analysmetoden med tre analysenheter för nexusanalys: interaktionsord-
ning, närvarande diskurser och deltagarnas historiska kroppar. I avsnitt 3.2 
redogörs för begreppet stöttning och den pedagogiska modell som består av 
stöttningsstrategier för såväl planerad stöttning som interaktiv stöttning.  

3.1 Medierad diskursanalys  
Medierad diskursanalys (MDA) grundas i sociokulturell teori och har beskri-
vits av Scollon & Scollon (2004) som ett nyvygotskianskt paradigm enligt 
vilket mänskliga handlingar alltid medieras med hjälp av olika medierande 
verktyg, bland annat språket eller diskursen. Enligt den teoretiska utgångs-
punkten för MDA finns en stark relation mellan sociala handlingar som män-
niskor utför och de diskurser som vävs in i handlingarna. Enligt MDA styr 
diskurser sociala handlingar men sociala handlingar påverkar också diskurser. 
I det följande beskrivs MDA först utifrån teoretiska begrepp, sedan beskrivs 
den metodologi som används i MDA för att beskriva sociala handlingar, det 
vill säga nexusanalys. 
 

3.1.1 Teoretiska begrepp för MDA 
De teoretiska begrepp som MDA bygger på är diskurs, social handling, social 
aktör, handlingssituation och medierande verktyg. 



32 
 

Scollon & Scollon (2004:2) definierar begreppet diskurs på två sätt. Å ena 
sidan utgör diskurs ”the use of language in the social interaction”, det vill säga 

språkanvändning i mänsklig interaktion, även kallad språkande4 i samtals-
forskning. Å andra sidan utgör diskurs ”the use of language to accomplish 
some action in the social world” (Scollon & Scollon 2004:2). Språkbruket 
med vilket handlingar utförs kan bestå såväl av muntlig som av skriftlig inter-
aktion, men det är emellertid inte yttrandet i sig i sin antingen skriftliga eller 
muntliga form som är av intresse i MDA. Yttrandet blir av intresse först när 
det används som medierande verktyg för den handling som utgör studieobjek-
tet. 

Begreppet social handling intar en central position i MDA och definieras 
som ”any action taken by an individual with reference to a social network” 

(Scollon & Scollon 2004:11). Människor som utför sociala handlingar kallas 
därför sociala aktörer. Sociala aktörer är inte bara teoretiska begrepp utan 
också människor med livskunskaper och livserfarenheter som befinner sig och 
agerar i en viss sociokulturell och, i vissa fall, även en institutionell miljö. Det 
finns en mängd handlingar som sedan länge är kulturellt betingade och som 
människor automatiskt utför till följd av lagrade kunskaper och erfarenheter 
(Scollon & Scollon 2004:13). Dessutom lär sig människor under ett yrkesliv 
att utföra handlingar som kan vara helt nya eller som innebär att samma aktivi-
tet utförs på ett annat sätt. Utförandet av nya handlingar är avhängigt av aktö-
rernas handlingskraft, viljan att utföra dem och deras kunskap om tillväga-
gångssättet (Scollon & Scollon 2004:102; Scollon 2005). Scollon (2005) visar 
att förmåga att agera i en viss situation kan ses som ett kulturellt format red-
skap som relaterar till den sociala aktörens livserfarenheter av den handling 
som ska utföras eller om en liknande handling. Handlingar är således, enligt 
Scollon & Scollon (2004), aldrig neutrala eftersom de är resultat av mänskliga 
kunskaper, erfarenheter, värderingar, attityder och känslor, vilket citatet nedan 
belyser: 

 
 [...] it is clear that not only all speech and all discourse, but also all action 
is inherently a system of attitudes. Any action implies value, attitude, affect, 
emotion. [...] We say and do things to show our values and attitudes, our 
positionings and placements of ourselves and of others. (Scollon & Scollon 
2004:144) 
 

Genom våra handlingar visar vi hur vi positionerar oss i relation till omgiv-
ningen, enligt citatet ovan. Sociala handlingar kan studeras utifrån ett makro-
perspektiv som centrala, överordnade handlingar, eller från ett mikroperspek-
tiv som handlingar av underordnad roll som ingår i en överordnad handling 
(Scollon 2001a; Lupsa 2015).  

 
4 I den engelska facklitteraturen används det numera etablerade engelska begreppet languaging. 
Languaging motsvarar det svenska begreppet språkande. 
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Eftersom MDA intresserar sig för handlingar i tid och rum finns just dessa 
aspekter på såväl en mikronivå som makronivå. Tid och rum på en mikronivå 
kan innebära tiden på dagen en handling utförs och det fysiska rum som den 
utförs i. På en makronivå kan tid och rum innebära en vid en viss tidpunkt och 
i ett visst lands befintliga sociopolitiska kontext. Begreppet kontext används 
inte inom MDA men fångas av begreppet handlingssituation som innebär att 
handlingar utförs i en social tid och ett socialt rum där den sociala aktören hör 
till. 

Sociala handlingar utförs av aktörer med hjälp av olika redskap, som i 
MDA kallas medierande verktyg men ibland också kulturella verktyg eller 
resurser (Scollon & Scollon 2004:12). Benämningen används i plural ef-
tersom en överordnad handling i regel utförs med flera verktyg (Scollon 
2001:4). Verktygen kan vara abstrakt konceptuella eller konkret fysiska och 
kan alltså få sin representation i semiotiska system, språket, eller i konkreta 
föremål som exempelvis papper och penna (Scollon & Scollon 2004).  

De medierande verktygen kan skapa nya möjligheter för den sociala aktö-
ren, men de kan också begränsa handlingarna (Scollon & Scollon 2004:21). 
Beroende på hur länge socialiseringsprocessen med det medierande verktyget 
har pågått kan en social aktör ha olika relation till det (Scollon & Scollon 
2004:25, 102, 180; Scollon 2001; Scollon 2005). Varje medierande verktyg 
som sociala aktörer använder inkorporerar en lång rad diskurser (Scollon & 
Scollon 2004) som för den enskilda sociala aktören kan vara nya och utma-
nande. En fråga i analysen av de medierande verktygen är därför, enligt Scol-
lon & Scollon (2004:169), om de är anpassade till den sociala aktör som an-
vänder dem. Handlingen är således avhängig av de sociala aktörernas kunskap 
om hantering av ett medierande verktyg, hur väl förtrogna de är med själva 
verktyget och till följd av det, hur bekväma de känner sig med verktyget, med 
andra ord i vilken grad det medierande verktyget har internaliserats (Scollon & 
Scollon 2004). 

3.1.2 Nexusanalys 
Scollon och Scollon (2004) har utarbetat en modell, nexusanalys, som ger 
kunskap om sociala handlingar via analyser av tre samverkande krafter: 

 
1. interaktionsordningen, det vill säga de sociala aktörernas sätt att interagera 

med varandra i utförandet av handlingen 
2. sociala aktörernas historiska kroppar, det vill säga deras erfarenheter och 

kunskaper  
3. närvarande diskurser, det vill säga de diskurser som möjliggör handlingen 

eller de diskurser som de sociala aktörerna använder som medierande verk-
tyg för att utföra handlingen. 
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Modellen är flexibel och kan förstås och tillämpas på olika sätt, men gemen-
samt för användandet av modellen är ett nexus som utgörs av den sociala 
handlingen som studeras utifrån tre krafter som påverkar den och fungerar 
som analysenheter: interaktionsordning, närvarande diskurser och sociala 
aktörers historiska kroppar. Se figur 3.1, som visar modellen för nexusanalys 
efter Scollon & Scollon (2004:154), i Palviainens svenska översättning (2012). 
 

 
Figur 3.1. Modell för nexusanalys  

Begreppet interaktionsordning har Scollon & Scollon (2004) lånat av sociolo-
gen Erving Goffman (1983). Goffman definierar inte begreppet i den refere-
rade källan, men beskriver det i detalj med dramaturgiska drag. Det finns en 
interaktionsordning i varje social interaktion, eller ansikte-mot-ansikte-
interaktion, säger Goffman (1983:2), och metaforiskt sett bestäms denna ord-
ning av vilken roll den talande personen intar. Står personen på scenen och i 
centrum fyller denna talutrymmet på ett annat sätt än om den står bakom ku-
lisserna och varken syns eller hörs. Scollon & Scollon (2004) beskriver inter-
aktionsordningen som de sociala aktörernas sätt att positionera sig i samtalet. 
Platsen och den aktivitet personen utför är avgörande för interaktionsordning-
en. 

Närvarande diskurser definieras av Scollon & Scollon (2004) i relation till 
sociala handlingar människor utför inom en viss tid och på en viss plats. I 
varje handling människor utför finns diskurser närvarande, och därför har 
MDA också beskrivits som en teori om diskurs i handling (Jones & Norris 
2005), så som följande citat beskriver: 

 
All social action is accomplished in some real, material place in the world. 
This is true by definition because all social actions are carried out by human 
social actors. All places in the world are complex aggregates (or nexus) of 
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many discourses which circulate through them. [...] We use the term dis-
courses in place to call attention to all of these discourses and to call atten-
tion to the need to study empirically which discourses are relevant or fore-
grounded and which discourses are irrelevant (for the moment at least) or 
backgrounded for the social action(s) in which we are interested. (kursivt i 
original) (Scollon & Scollon 2004:14) 
 

Citatet accentuerar att varje plats i världen utgör komplexa nexus av olika 
diskurser som kan vara påtagligt närvarande i förgrunden eller mindre närva-
rande i bakgrunden. Diskurserna kan också vara explicita eller mer eller 
mindre implicita (Scollon & Scollon 2004).  

Analysenheten historisk kropp definieras av Scollon & Scollon (2004:13) 
som de sociala aktörernas ”history of personal experience”. Vidare säger 
Scollon & Scollon (2004) att en persons historiska kropp är ”[a] lifetime of 

personal habits” som ”come to feel so natural that one’s body carries out ac-
tions seemingly without being told” (s. 13), det vill säga invanda kunskaper. 
Scollon & Scollon väljer filosofen Nishidas begrepp historisk kropp framför 
Bourdieus mer etablerade begrepp habitus. Argumentet för detta val är att 
Bourdieus habitus innebär rutinhandlingar och dispositioner som bildar en 
bekvämlighetszon medan Nishidas begrepp historisk kropp fylls på med nya 
erfarenheter under en livstid. Andra forskare som har arbetat med begreppet 
historisk kropp beskriver den som ”the lifetime accumulations of our actions, 

memories and experiences” (Lane 2009:465) eller som varje individs livskun-
skaper och livserfarenheter (”funds of knowledge” i Moll m.fl.  1992; ”embo-
died knowledge” i Blommaert 2010) och betonar att dessa kunskaper är kultu-
rellt bundna. Så här förklarar Moll m.fl. (1992) termen ”funds of knowledge”: 

 
We use the term ‘funds of knowledge’ to refer to these historically accumu-
lated and culturally developed bodies of knowledge and skills essential for 
household or individual functioning and well-being. (min kursivering) 
(Moll m.fl. 1992:133) 
 

Som det framgår i citatet ligger begreppet ”funds of knowledge” (Moll m.fl. 
1992) nära begreppet historisk kropp (Scollon & Scollon 2004). Utifrån ett 
historisk-kropps-perspektiv ses kunskap som något varje individ upplever, 
erfar och använder på sitt eget sätt. Kunskapen är således inte statisk utan 
dynamisk och föränderlig, och de egenskaperna har även den historiska krop-
pen.  

3.1.3  Medierad diskursanalys omsatt i denna studie 
I den här studien söks kunskap om sociala handlingar i skolan, nämligen om 
lärares sociala handlingar i undervisning av flerspråkiga elever till följd av en 
fortbildning i svenska som andraspråk. Enligt MDA kan sådan kunskap erhål-
las genom studier av diskurser med stöd av nexusanalys.  
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Sociala handlingar kan studeras utifrån ett makroperspektiv som centrala, 
överordnade handlingar eller från ett mikroperspektiv som handlingar av un-
derordnad roll som ingår i en överordnad handling (Scollon 2001a; Lupsa 
2015). I denna avhandling ses till exempel generellt stöd till elever att nå upp-
satta kunskapsmål som en överordnad handling medan lärares konkreta hand-
lingar i klassrummet ses som underordnade. Lärarna som står i fokus för 
denna avhandling och de val de gör i klassrummet har utformats under lång tid 
genom såväl utbildning som yrkeserfarenhet men påverkas också av deras sätt 
att vara som människor. Språket och de handlingar som utförs med hjälp av 
språket är ett sätt att visa värderingar och attityder och ett sätt att positionera 
sig. I ett större perspektiv innebär detta att förutom lärarna finns det flera 
andra sociala aktörer som kan ha lämnat avtryck i de handlingar som studeras, 
kursledarna, eleverna och skolledningen men kanske även jag som ingick som 
doktorand i forskningsprojektet på skolan. 

Handlingssituationen är situationen-för-deltagaren (Hanell & Blåsjö 2014), 
med andra ord tiden, rummet och förhållanden handlingen utförs i. Antalet 
elever, längden på lektionen och undervisningslokalen kan exempelvis på-
verka den sociala handlingen. I de undervisningslokaler de sociala aktörerna i 
studien befinner sig används ett flertal medierande verktyg såväl konceptuella 
som materiella. Förutom språket som är ett konceptuellt verktyg används ofta 
en white board och tavelpennor i en undervisningssituation. Vidare ses fort-
bildningen i svenska som andraspråk som lärarna i studien genomgår också 
som ett medierande verktyg som i sin tur bygger på andras erfarenheter och 
kunskaper.  

En omfattande modifiering av modellen gäller analyserna av närvarande 
diskurser i de studerade sociala handlingarna. I stället för att studera vilka 
diskurser som dominerar eller bara är synliga i den sociala handlingen som 
studeras i nexusanalysen utgår jag i den här studien från de två diskurser som 
ligger till grund för den fortbildning som genomförts på skolan, nämligen 
diskursen om stöttande undervisning för utveckling av svenska och av ämnes-
kunskaper på svenska och diskursen om stöttande undervisning för använd-
ning av flerspråkighet och kulturell mångfald som resurs för lärande. Anta-
gandet är att om dessa diskurser genomsyrar lärarnas undervisning i klass-
rummen ska de också lämna spår i lärarnas handlingar i olika former av stöd 
till eleverna. För analysen av närvarande diskurser använder jag därför Ham-
monds och Gibbons pedagogiska modell (2005) och söker efter stöttningsstra-
tegier som lärarna använder (se avsnitt 3.2). Tyngdpunkten för analysen av 
diskurserna ligger därmed på hur lärare tagit till sig och omsätter dessa diskur-
ser i handling. Samma pedagogiska modell för stöttning används som grund 
för analys av lärarnas historiska kroppar medan interaktionsordningen analys-
eras med stöd av IR-analys (Linell & Gustavsson 1987). Tillvägagångssättet 
vid analyserna beskrivs mer ingående i kapitel 5. 
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3.2 Stöttning 
Stöttning är ett centralt begrepp i forskningen om flerspråkiga elevers språk- 
och kunskapsutveckling (Gibbons 2006, 2009, 2015a). Gibbons definierar 
begreppet som ”den temporära, mål- och framåtsyftande hjälp som stöttar 
elever att utveckla kunskaper, färdigheter och förståelse som de kan tillämpa i 
nya sammanhang” (2015a:220). Definitionen innebär att elever ska stöttas i att 
utveckla förståelse för aktuella kunskapsområden, kunskaper inom områdena 
och ämnesspråk som de kan formulera sina kunskaper i (Gibbons 2015a).  

Begreppet stöttning har ursprungligen använts i psykologiska studier av 
barns socialisation och språkinlärning (Wood, Bruner & Ross 1976) och be-
tecknar en metafor, där den stöttning som barn får av omgivningen i sin socia-
lisationsprocess liknas vid byggnadsställningar stöttande en byggnad under 
byggprocessen. Precis som byggnadsställningar möjliggör byggandet beskrivs 
stöttning som målmedveten och målstyrd hjälp av Wood m.fl. (1976:90), en 
beskrivning som Gibbons (2015a:220) tagit inspiration av i sin definition av 
begreppet.  

Stöttning har ofta satts i relation till två andra begrepp, nämligen den aktu-
ella kunskapsnivån respektive närmaste utvecklingszonen (Vygotskij 1978, 
2001). Till skillnad från den aktuella kunskapsnivån som bara kan bedömas 
summativt genom kunskapstester är barnets lärandepotential eller närmaste 
utvecklingszon en kognitiv zon där ”barnet alltid kan göra mer och lösa svå-
rare uppgifter i samarbete och under handledning än på egen hand” 

(Vygotskij 2001:330; min kursivering). Denna zon kräver att läraren gör en 
kontinuerlig bedömning av elevernas förståelse av det avhandlade kunskaps-
området i syfte att lägga upp undervisningen utifrån elevernas förutsättningar 
och behov. Hammond & Gibbons (2005) framhåller att en språk- och kun-
skapsutvecklande undervisning ska vara kognitivt utmanande och erbjuda 
eleverna den stöttning de behöver under lärandeprocessen: 
 

It is this combination of the pre-planned and the contingent that enables 
teachers to provide new learning challenges for their students, while at the 
same time providing necessary support for meeting those challenges. 
(Hammond & Gibbons 2005:11)  
 

Som citatet framhåller kan den stöttning som lärarna ger till eleverna vara 
såväl planerad som interaktiv. Med stöd av den sociokulturella lärandeteorin 
som inkluderar stöttning, närmaste utvecklingszon och kognitiv utmaning som 
beskrivs ovan har Hammond & Gibbons (2005), i samarbete med lärare i års-
kurs 6 och 7 under en fortbildningsinsats genomförd på sex grundskolor i 
Australien, tagit fram en pedagogisk modell som stöder sig på en systematisk 
analys av olika sätt att stötta flerspråkiga elever med engelska som undervis-
ningsspråk (se också Hammond & Gibbons 2001). Modellen beskrivs som 
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främjande för språk- och kunskapsutveckling i alla skolämnen och alla klass-
rum och som särskilt nyttig i flerspråkiga klassrum.  

Hammonds & Gibbons modell (2005) skiljer mellan planerad stöttning och 
interaktiv stöttning. Den planerade stöttningen presenteras som stöttningsstra-
tegier (eng. features5) på makronivå medan den interaktiva stöttningen utgörs 
av strategier på mikronivå. Forskarna framhåller att de kategorier som mo-
dellen består av har skapats som analyskategorier av klassrumsmaterialet som 
undersökts, och att de förekommer i dynamisk nätverkande form i autentisk 
undervisningspraktik. Den dynamiska formen är mer påtaglig i modellens del 
med interaktiv stöttning där strategierna formuleras med handlingsverb, me-
dan modellens del med planerad stöttning är beskrivande.  

3.2.1 Planerad stöttning 
I linje med en sociokulturell kunskapssyn (Vygotskij 1978) ser Hammond & 
Gibbons (2005) varje lektion som en introduktion i kunskap som människor 
utvecklat under årtusenden, men som för eleven kan vara ny och utmanande. 
Denna medieringsprocess förutsätter att eleverna socialiseras in i tankemöns-
ter och språkliga konstruktioner specifika för ett visst vetenskapligt område 
som varje skolämne representerar (Hammond & Gibbons 2005:8–9). För en 
elev som ännu inte behärskar undervisningsspråket till fullo kan både kun-
skapen och det språk som förmedlar den vara utmanande. Med sin långa in-
skolning i den kunskap som ska presenteras är läraren den person vars upp-
drag är att introducera kunskapsområdet för eleverna och att tillsammans med 
dem återskapa de kunskaper som exempelvis finns inkapslade i olika begrepp 
som kunskapen bärs av. Kunskaper byggs upp i samarbete och genom för-
handlingar, enligt Hammond & Gibbons (2005:9).  

I modellens termer är den planering läraren utför en form av stöttning på 
makronivå. I modellen finns sju sådana stöttningsstrategier.  

 
1.   En sådan planering ska enligt modellens första stöttningsstrategi, lektionen 

bygger på elevernas tidigare kunskaper och språkbehärskning, alltid utgå 
från elevernas kunskaper i ämnet, och eleverna ska bjudas in som kompe-
tenta och aktiva deltagare. Det preciseras inte i Hammond & Gibbons 
(2005) att undervisningen ska bygga på elevernas alla språkliga resurser, 
men i Gibbons (2009) och i dess svenska översättning Gibbons (2015a) 
formuleras denna strategi som att undervisningen ”bygger på elevernas ti-
digare kunskaper och språkbehärskning (både modersmål och andrasprå-
ket)” (Gibbons 2015a:221). 

 

 
5 Det engelska begreppet features har översatts till svenska med begreppet strategi (Gibbons 
2015a:219) och det är det begrepp som också används i denna avhandling. Gibbons menar att lärare 
som undervisar flerspråkiga elever ska ha höga förväntningar på sina elever och att de ska tillämpa 
flera strategier för att stötta eleverna i lärande. 
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2.   Läraren ska, enligt nästa strategi, explicita ämnesmål och språkliga mål, 
förklara för eleverna vilka ämnesmål respektive språkliga mål som ele-
verna förväntas uppnå såväl när lektionen avslutas som när hela kun-
skapsområdet avslutas. 
 

3.   Kunskaper i och förståelse av ett kunskapsområde byggs progressivt upp 
under en längre period, vilket är den tredje strategin, progressivt kun-
skapsbyggande. Varje ny kunskap bygger på en repetition av befintlig 
kunskap.  

 
4.   Ytterligare en stöttningsstrategi är att variera upplägget under lektionen, 

vilket utgör den fjärde strategin i modellen.  
 
5.   Den femte strategin gäller olika ingångar i det ämne som avhandlas, vilket 

i modellens termer motsvarar kontextrikt inflöde, som innebär att introdu-
cera ett ämne genom olika medier (tal, skrift, kroppsspråk, bild etc.). Alla 
elever och speciellt de flerspråkiga eleverna gynnas av att få samma in-
formation genom olika stödmaterial som texter, filmer, bilder, grafer, dia-
gram och föremål.  

 
6.   Skrivna texter som förekommer i undervisningen behöver bearbetas, var-

för det är av vikt att läraren planerar för samtal om dessa, något som for-
muleras i modellens sjätte strategi, samtal om skrivna texter.  

 
7.   Slutligen ska läraren planera aktiviteter som ger möjlighet att samtidigt 

som man presenterar ämneskunskaper också talar om språket och om 
språkets roll. Detta ska göras i all kunskapsinhämtning och på så sätt 
byggs en metalingvistisk och metakognitiv medvetenhet upp, vilket är mo-
dellens sista strategi i den planerande delen.  

 
Lärarens intention med de olika planerade läraktiviteter ovan är att stötta ele-
verna att bygga upp kunskap i det ämne som avhandlas, där språket inte kan 
separeras från ämneskunskaperna eftersom språket bär ämneskunskaperna. 
Aktiviteterna ses som makrostöttning för att leda eleverna till mål.  
 

3.2.2 Interaktiv stöttning 
Den pedagogiska modellens interaktiva del utgår från strategier som känne-
tecknar ett stöttande samtal. Denna stöttning uppstår i den löpande kommuni-
kationen, och därför anses den vara spontan och inte så strategisk som den 
planerade stöttningen (Hammond & Gibbons 2005:20). I modellen finns sex 
interaktiva stöttningsstrategier.  
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1. I likhet med den första strategin i modellens planerade del ska klass-
rumsinteraktionen utgå från elevernas resurser och sikta framåt, nå-
got som uttrycks i den första strategin i modellens interaktiva del. Det 
handlar om erfarenheter som elever har från skolan men också om de 
erfarenheter elever har från miljöer utanför skolan som kan relatera 
till en aspekt av kunskapsområdet eller en uppgift de ska genomföra. 
Har eleverna olika nivåer i undervisningsspråket, uppmanas lärare att 
lyssna efter vad elever försöker säga men kanske inte alltid lyckas 
kommunicera, och inte efter rätt svar.  

 
2. Modellens nästa strategi förutsätter att sammanfatta med jämna mel-

lanrum för att påminna eleverna vad som är centralt för ämnesområ-
det. 
 

3. Den tredje interaktiva strategin i modellen är att upprepa elevernas 
svar. Genom denna strategi bekräftas elevens svar och alla i klassen 
kan höra svaret eller ordet en gång till, vilket kan ses som en kollektiv 
stöttning.  

 
4. Den fjärde strategin i modellen gäller omformulering av elevens svar. 

När eleven svarar med vardagliga ord kan läraren omformulera svaret 
i mer akademiska termer så att eleverna utvecklar förståelse för inne-
börden i abstrakta ämnesbegrepp och kan göra bruk av dem när de 
sätter ord på sina ämneskunskaper. 
 

5. Att ge utvecklande feedback är den femte strategin i modellen och in-
nebär att läraren exempelvis ber elever att förklara och utveckla svar 
eller att förklara hur de har tänkt. Det är den typen av respons som in-
bjuder till tolkningar och förklaringar samt till djupare diskussion och 
förståelse och som på det viset skapar förutsättningar för längre sam-
manhängande svar.  

 
6. Att ge eleven mer tid att svara och invänta svaren på olika sätt är den 

sjätte och sista strategin i modellen. Den avser att stötta elever i deras 
tankeprocess och signalerar för eleverna att deras svar utgör viktiga 
bidrag till det gemensamma kunskapsbygget. 
 

Även om de interaktiva strategierna är spontana till sin karaktär har de också 
för avsikt att stötta eleverna till mål. Enligt Hammond & Gibbons (2005) 
kompletterar de interaktiva mikrostöttningsstrategierna de planerade strategi-
erna i modellens första del. 
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3.2.3 Modifierad modell för stöttning i klassrum 
För analysen av materialet i denna studie har jag använt en något modifierad 
modell mot den som tagits fram av Hammond & Gibbons (2005). I modifie-
ringen har jag tagit hänsyn till hur modellen utvecklats av Gibbons (2009) och 
av Smit (2013). Gibbons (2009) har översatts till svenska (Gibbons 2015a), 
och jag har följt den svenska terminologi som används i översättningen. Vi-
dare har jag modifierat och anpassat modellen till materialet i denna avhand-
ling. Modellens planerade del har modifierats enligt följande lista, där jag 
strukit under modifieringarna: 

1. Lektionen bygger på elevernas tidigare kunskaper och språkbe-
härskning

2. Tydligt kommunicerat lektionsmål, explicita ämnesmål och språk-
liga mål 

3. Progressivt kunskapsbyggande
4. Varierande upplägg
5. Kontextrikt inflöde
6. Samtal om texter
7. Metalingvistiska och metakognitiva aktiviteter

Den första strategin i den planerade delen av modellen, lektionen bygger på 
elevernas tidigare kunskaper och språkbehärskning, används i denna studie 
med Gibbons (2009) och Gibbons (2015a) utveckling där språkbehärskningen 
gäller elevernas alla språkliga resurser. Strategin explicita ämnesmål och 
språkliga mål har utifrån materialet för studien kompletterats med frasen tyd-
ligt kommunicerat lektionsmål. Strategin samtal kring skrivna texter tolkar jag 
som att ordet text betecknar alla sorters texter som används i undervisningen, 
exempelvis lärobokstexter, filmer och bilder, som elever och lärare kan tala 
om. Vidare har även strategin metalingvistisk och metakognitiv medvetenhet 
modifierats till metalingvistiska och metakognitiva aktiviteter. Denna modifie-
ring har gjorts utifrån ett resonemang om att planerade aktiviteter inom detta 
område kan ligga till grund för ett uppbyggande av medvetenhet hos eleverna. 
Ett annat argument för denna modifiering är att det mer handlingsinriktade 
ordet aktiviteter förutsätter dels att lärare besitter kunskaper om språks upp-
byggnad och om språkutvecklingsprocesser, dels att de själva bygger upp en 
metaförståelse om andraspråksutveckling. Att tillsammans med eleverna dis-
kutera de abstrakta ämnesbegreppens uppbyggnad och innebörd höjer elever-
nas språkliga medvetenhet och förhoppningsvis även lärarens.  

Modellens interaktiva del har också modifierats, vilket framgår av nedan-
stående lista i vilken modifieringarna strukits under: 

1. Utgå från elevernas erfarenheter, sikta framåt
2. Sammanfatta med jämna mellanrum
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3. Bekräfta elevens kunskaper 
a. bekräfta elevens svar 
b. upprepa elevens svar som de är 
c. upprepa elevens svar i modifierad form (korrekt eller insatt 

i en hel mening) 
4. Omformulera elevens svar i ämnesspråk  
5. Ge utvecklande feedback 
6. Ge eleven mer tid att svara 

 
Ordet erfarenheter i den första strategin, utgå från elevernas erfarenheter, 
sikta framåt, har jag tolkat som elevers livserfarenheter, såväl språkliga som 
sociala, och så används ordet i analysen (se kapitel 5). Denna tolkning har 
inspirerats av Gibbons utveckling av den första planerade strategin (2009, 
2015a) som redovisas ovan. Eleverna kan ha ämneskunskaper på ett eller flera 
förstaspråk och känna till begreppet på dessa språk, och då ska de uppmuntras 
att säga det på det språk de kan och vill säga (Gibbons 2015a:221). 

Den interaktiva strategin upprepa elevens svar har utvecklats av Smit 
(2013) i en avhandling om stöttning i matematik. I sin forskning om hur en 
lärare i matematik under ett arbetsområde om grafer stöttar elever i år 5 med 
att bygga upp förståelse genom att tala om och använda grafer har Smit funnit 
att denna lärare upprepade elevernas svar som det var eller i modifierad form, 
i korrigerad form eller i en hel mening. Eftersom den term som Hammond & 
Gibbons använder för upprepning av elevens svar i sin ursprungliga studie 
(2005:21f) är den engelska termen appropriating har jag tolkat och förstått 
denna strategi som att läraren bekräftar elevens kunskaper och bidrag till det 
gemensamma kunskapsbygget och därmed omformulerat strategin till bekräfta 
elevens kunskaper. Läraren kan göra det genom att bekräfta svaret med uttryck 
som ja, aa, mm, och detta har blivit alternativ a, bekräfta elevens svar, i den 
modifierade formen. Läraren kan också bekräfta elevens kunskaper genom att 
upprepa det, antingen som det är eller i mer korrekt och skriftspråksliknande 
form, så som Smit (2013) visar. Dessa två alternativ benämns alternativ b, 
upprepa elevens svar som det är, och c, upprepa elevens svar i modifierad 
form (korrekt eller insatt i en hel mening). 

En sista strategi som modifierats är strategin omformulera elevens svar i 
mer akademiska termer där kollokationen mer akademiska termer har bytts ut 
till ordet ämnesspråk. Denna modifiering har gjorts med tanke på den unga 
åldern hos eleverna i denna studie och på det ämne som avhandlas i alla tre 
lektionsavsnitten. 
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4  Material  

Materialet som utgör nexus i studien består av undervisning som spelats in 
från tre olika lektioner i matematik som en avslutande examinationsuppgift i 
fortbildningen i svenska som andraspråk. Interaktionsordning och närvarande 
diskurser analyseras med stöd av dessa inspelade lektionsavsnitt. Som un-
derlag till historiska kroppar har jag använt svar på en enkät som lärarna på 
skolan besvarade innan fortbildningen startade och de kollegiala reflektions-
samtal som var en del av examinationen i slutet av fortbildningen. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av skolan och fortbildningen i avsnitt 
4.1 och 4.2. Studiens deltagare beskrivs i avsnitt 4.3. Enkätsvaren som ligger 
till grund för analys av lärarnas historiska kroppar beskrivs i avsnitt 4.4. I 
avsnitt 4.5 beskrivs lektionsavsnitten och i 4.6 beskrivs de ljudinspelade kol-
legiala reflektionssamtal om lektionsavsnitten. Kapitlet avslutas dels med en 
redogörelse för valda transkriptionsprinciper i avsnitt 4.7, dels med en redo-
visning av etiska aspekter som har väglett insamlingen av materialet i avsnitt 
4.8. 

4.1 Skolan 
Skolan är belägen i ett flerspråkigt område i en svensk stad. På skolan under-
visas cirka 300 elever från förskola till och med årskurs 6. Med 1990-talets 
fria skolval har skolans elevsammansättning successivt förändrats i takt med 
en ökande bostadssegregation. Svar på en elevenkät (se bilaga 3) visade att 
höstterminen 2012 var majoriteten av eleverna på skolan flerspråkiga. En del 
av eleverna var födda i Sverige, en del hade kommit till Sverige före skolål-
dern och en del elever hade kommit efter skolstarten. Bland eleverna talades 
det 22 olika språk. Vanliga språk, förutom svenska, var albanska, arabiska, 
bosniska och somaliska. De flesta av skolans elever gick i modersmålsunder-
visning som hösten 2012 var en timme i veckan. Tillgången till denna under-
visning var beroende av tillgången till lärare i det språk eleven talade och av 
att minst fem elever som talade språket efterfrågade modersmålsundervisning.  
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Skolan hade länge varit utsatt för en negativ pressbevakning av lokalpres-
sen bland annat på grund av bristande måluppfyllelse i svenska och matematik 
(Lupsa 2014). Under årens lopp hade det gjorts flera försök på skolan att hitta 
undervisningsmodeller som bättre kan tillgodose de flerspråkiga elevernas 
utbildningsbehov. I mitten av 1990-talet inleddes ett samarbete med Kultur-
skolan på orten, och under 2007–2008 initierade kommunen språkbadsunder-
visning efter en finsk modell.6 Det innebar att flerspråkiga elever i årskurs 2–4 
från skolan bussades till en skola, där majoriteten av eleverna hade svenska 
som sitt förstaspråk. Personal från skolan skulle till att börja med följa med 
eleverna under skoldagen. De som efter en termin ville bli kvar på den nya 
skolan skulle beredas plats där. I slutet av 2008 när kommunen utvärderade 
projektet var det ett fåtal elever som ville bli kvar på ”språkbadsskolan”. De 
elever som valde att fortsätta på den nya skolan var de vars föräldrar också 
hade möjlighet att flytta från området.  

Höstterminen 2012 arbetade 27 lärare på skolan. Före fortbildningens start 
skickades en enkät till alla de 27 lärarna och 21 av dessa besvarade den. Av 21 
angav 7 att de hade högskolepoäng i svenska som andraspråk (mellan 7,5 och 
60 högskolepoäng). 

4.2 Fortbildningen 
Fortbildningen förbereddes i september 2012 med en lägesanalys som forskar-
na gjorde genom klassrumsobservationer. I samband med klassrumsbesök fick 
lärarna handledning av en av forskarna. 

Under oktober månad 2012 besvarade skolans personal en enkät (se bilaga 
1), som förutom uppgifter om lärarnas formella kompetenser och behörigheter, 
innehöll frågor om deras inställning till sin undervisning av flerspråkiga elever 
(Lindgren 2015:101; Svensson 2016b:210; se också avsnitt 4.4). Enkätsvaren 
presenterades under en föreläsning inom den påbörjade fortbildningen och 
diskuterades i skolans kollegium. Detta ledde till att skolledningen i dialog 
med den pedagogiska personalen formulerade önskemål om fortbildning, vil-
ken kom att omfatta en grundläggande kurs på 15 högskolepoäng i svenska 
som andraspråk, motsvarande 10 veckors heltidsstudier (Svensson 2015). 

Kursen Svenska som andraspråk – kulturmöten och språkinlärning (se bi-
laga 2), startade vårterminen 2013 och de sista examinationsuppgifterna läm-
nades in i maj 2014. Kursen bestod av två delkurser som genomfördes genom 
föreläsningar, gruppdiskussioner av kurslitteratur i studiegrupper och kurs-
uppgifter. Kursaktiviteterna syftade till att ge lärarna verktyg för att stötta 
flerspråkiga elever i deras språk- och kunskapsutveckling. Lärarna skulle såle-

 
6 Den tvåspråkiga undervisningsmodellen känd under benämningen språkbad (eng. language 
immersion) infördes i Finland som, i likhet med Kanada, har två officiella språk, finska och svenska, 
sedan slutet av 1980-talet (Björklund, Pakarinen & Mård-Miettinen 2015). 
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des få kunskaper om didaktiska verktyg för att dels stötta sina elever för att 
utveckla undervisningsspråket och sina ämneskunskaper på undervisnings-
språket, dels stötta dem att använda sin flerspråkiga och kulturella mångfald 
som resurs för lärande. Båda dessa diskurser behandlas i forskningsantologi-
erna Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle (Hyl-
tenstam & Lindberg (red.) 2004) och Flerspråkighet, identitet och lärande 
(Musk & Wedin (red.) 2010). Till kurslitteraturen lades boken Stärk språket. 
Stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andra-
språkselever i klassrummet (Gibbons 2006) som skolan hade köpt ett stort 
antal av. Lärarna läste utvalda studier ur de första två antologierna och hela 
Gibbons bok under fortbildningen.  

Föreläsningarna och gruppdiskussionerna i fortbildningen var arbetsplats-
förlagda, verksamhetsanknutna och öppna för alla lärare på skolan, men lärare 
som ville förvärva högskolepoäng skulle också genomföra kursuppgifter. Av 
alla lärarna fullföljde 14 lärare båda delkurserna, det vill säga hela kursen på 
15 högskolepoäng. Dessutom fullföljde två lärare enbart första delkursen.  

Lärarna läste kurslitteraturen och diskuterade den i kollegiala studiegrupper 
vilka lärarna själva ansvarade för. Beroende på vilka uppgifter som skulle 
genomföras kunde grupperna bildas årskursmässigt (förskoleklass, år 1, 2, 3 
osv.), stadiemässigt (F–3; 4–6) eller blandat. Alla kursuppgifter utgick från 
den lästa litteraturen, men lärarna uppmanades och uppmuntrades, direkt eller 
indirekt, att pröva och omsätta nya idéer i undervisningspraktiken, något som 
utgjorde en del av den arbetsplatsförlagda fortbildning som lärarna arbetade 
med vid sidan om sina ordinarie arbetsuppgifter över tre skolterminer. Vissa 
kursuppgifter krävde att lärarna skulle spela in lektionsavsnitt som sedan dis-
kuterades i studiegruppen utifrån den aktuella kurslitteraturen. 

För föreläsningar, gruppdiskussioner och kursuppgifter fick lärarna använda 
fortbildningstid medan genomläsning av kurslitteraturen skedde på fritiden. 
Eftersom fortbildningen var forskningsdriven tog lärarna genom föreläsningar 
också del av resultat från studier genomförda på skolan (Lindgren m.fl. 2015).  

4.3 Studiens deltagare 
I fokus för denna studie står lärarna som genomförde universitetskursen 
Svenska som andraspråk – kulturmöten och språkinlärning. Av 14 lärare som 
genomgick och fullföljde båda kurserna är det tre, förskolläraren Aster och 
grundskollärarna Iris och Linnéa, som ingår i denna studie. I januari 2013 när 
kursen startade hade förskolläraren Aster 39 års yrkeserfarenhet. Iris är grund-
skollärare med behörighet för skolår 1 upp till år 7 och i januari 2013 hade hon 
11 års yrkeserfarenhet. Linnéa är grundskollärare med behörighet för skolår 1 
upp till år 6 och i januari 2013 hade hon 1 års yrkeserfarenhet. Alla tre lärarna 
har en helsvensk bakgrund och ingen erfarenhet av att växa upp som tvåsprå-
kig. I avsnitt 4.5 redovisas hur dessa tre lärare har valts ut. Linnéa valde att 
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genomföra lektionsavsnittet i tillsammans med kollegan Lilja i Liljas klass i 
årskurs 4. Enkätsvar från Lilja saknas, och därför har hon inte fått en roll som 
huvudaktör utan som medverkande i denna studie.  

I de kollegiala reflektionssamtalen om lektionsavsnitten deltar förutom hu-
vudaktörerna, Aster, Iris, Linnéa och den medverkande läraren Lilja fyra av 
deras kolleger, Clara, Marwa, Isabell och Jonas. Clara är liksom Aster förskol-
lärare och har en liknande enspråkig bakgrund. Hon undervisar i en flerspråkig 
förskoleklass. Marwa är uppvuxen med två språk och har migrationserfaren-
heter. Hon kom till Sverige i tonåren och är utbildad grundskollärare för skolår 
1–6. Marwa undervisar i en tvåspråkig klass med elever som talar svenska och 
somaliska i årskurs 1. Isabell har i likhet med Iris svensk bakgrund och ingen 
erfarenhet av att växa upp som tvåspråkig. Lilja är grundskollärare med behö-
righet för skolår 1 upp till år 7 med en grundlärarexamen tagen på ett svenskt 
universitet. Hon har svensk bakgrund utan erfarenhet att växa upp som två-
språkig och vid slutet av fortbildningen hade hon arbetat som lärare i 14 år. 
Kollegan Jonas är ämneslärare och undervisar alla klasser i idrott. Jonas har i 
likhet med de andra två lärarna svensk bakgrund och ingen erfarenhet av att 
växa upp som tvåspråkig.  

Även om eleverna inte står i direkt fokus för denna studie är de, på ett eller 
annat sätt, närvarande i alla tre typer av material, särskilt i lektionsavsnitten. 
De sammanlagt 36 elever i förskoleklassen, årskurs 1, 2 och 4 som deltar i 
lektionsavsnitten ges viss närmare presentation i början av varje resultatkapi-
tel. De elever som yttrar sig under lektionsavsnitten har i efterhand identifie-
rats med hjälp av de medverkande lärarna, och de har fått ett nummer, exem-
pelvis E1, E2, etc. Elever som inte har gått att identifiera har betecknats E.  

4.4 Enkätsvar 
Inför fortbildningen genomfördes en enkät (se bilaga 1) bland lärarna. Enkät-
svaren från de tre lärare som ingår i studien har använts enligt den analysenhet 
i nexusanalysmodellen som benämns historisk kropp.  

Enkäten består av tre delar. Den första delen upptar faktafrågor om lärarnas 
utbildning, deras undervisningserfarenhet eller erfarenheter av annat arbete 
med barn samt vilka årskurser och ämnen de undervisar i. Den andra delen 
består av frågor med bundna svar om hur de upplevde sin arbetssituation på en 
skola med flerspråkiga elever i majoritet. Den tredje delen består av elva 
öppna frågor om undervisning och lärande i flerspråkiga klassrum.  

Av dessa tre delar har jag använt den första och den tredje delen. De 
bundna svaren i den andra delen har jag valt bort eftersom de beskrev lärarnas 
arbetssituation allmänt på skolan och inte undervisningen eller något pedago-
giskt synsätt. Analysen av lärarnas svar i den första delen presenteras som 
uppgifter om lärarnas historiska kroppar i varje resultatkapitel. Av de elva 
öppna frågorna i enkätens tredje del har jag använt svar på de åtta frågor som 
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efterfrågar attityder och förhållningssätt till olika aspekter av flerspråkiga 
elevers lärande eller beskrivning av undervisningssituationer, enligt följande:  

 
• Det talas mycket om att man måste förbättra andraspråkselevernas språkkunskaper. 

Hur tycker du att man gör det bäst?  
 
• Har det någon betydelse för din undervisning att dina elever har en mångkulturell 

bakgrund? I så fall hur?  
 
• Har det någon betydelse för din undervisning att dina elever befinner sig på olika 

språkliga nivåer i svenska? I så fall hur?  
 
• Modersmålsundervisning eller inte är en fråga som debatterats i många olika samman-

hang. Vad tänker du själv i denna fråga när det gäller förhållandet mellan elevernas 
första- och andraspråk?  

 
• Vad har du för uppfattning om grupparbeten? 
 
• Hur tycker du att eleverna lär sig bäst? 
 
• Som lärare är du – liksom alla vi andra lärare – medveten om att du ibland lyckas bra 

och ibland inte. Beskriv en situation där du tycker att du lyckats arbeta med språkut-
veckling på ett bra sätt. Motivera varför den var lyckad. 

 
• Vad vill du ha ut av din handledning med mig? Har du några särskilda frågor du vill 

diskutera? Hur skulle du vilja utveckla ditt arbete?  
 
Sammanlagt består enkätmaterialet av 844 ord. Aster och Iris har långa svar 
med i genomsnitt ca 40 ord i varje svar, medan Linnéa svarar kortare och har i 
genomsnitt 24 ord per svar. På frågan Beskriv en situation där du tycker att du 
lyckats arbeta med språkutveckling på ett bra sätt. Motivera varför den var 
lyckad. svarar lärarna olika. Aster ger ett långt och utförligt svar med exempel, 
Iris kan inte återge en specifik undervisningssituation och Linnéa beskriver 
högläsningsstunden hon har varje morgon med sin klass, efterföljd av samtal 
om den upplästa texten. 
 

4.5 Ljudinspelade lektionsavsnitt 
Inför fortbildningens sista examinationsuppgift uppmanades lärarna att läsa 
viss angiven kurslitteratur om hur matematik kan knytas till flerspråkighet och 
att planera och genomföra en lektion i matematik i kombination med bildan-
vändning. Lärarna uppmanades att ljudinspela ett lektionsavsnitt, som sedan 
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skulle spelas upp och diskuteras i en kollegial grupp om 3–4 kolleger. Dis-
kussionen skulle inriktas mot lärarnas respons, vilket kan ses som en indirekt 
uppmaning att ha denna i åtanke när lektionen planerades och genomfördes. 
Lärarna skulle slutligen också skriva ned sina reflektioner och slutsatser av 
arbetet, men eftersom det i dessa reflektionstexter inte framträder spår av en-
skilda deltagarröster har jag inte använt dem för analys. Hur anvisningarna var 
utformad framgår av utdraget nedan: 
 

1) Läs artikeln om matematik i kurslitteraturen och diskutera med utgångs-
punkt från den hur matematik kan knytas till flerspråkighet. Bestäm er för 
ett upplägg. 
 
Norén, Eva & Ramsfeldt, Sara. 2010. ”Tvåspråkig matematikundervisning 
– nya organisationsformer och undervisningsmetoder i matematikklass-
rummet”. I:  Musk, N. & Wedin, Å. (red.).  2010. Flerspråkighet, identitet 
och lärande.  Studentlitteratur. 24 s.  
 
2) Låt elever arbeta med matte i kombination med bild och var själv(a) med 
och diskutera med eleverna medan arbetet genomförs. Spela in samtidigt 
(inspelningsmaterialet skickas till kursledaren). Man kan lägga upp det så 
att en av er gör det här eller att var och en gör en del för den händelse alla 
vill ha respons på sitt arbete.  
 
3) Lyssna på och diskutera inspelningen tillsammans i gruppen. Det viktiga 
är här att analysera hur läraren/lärarna ger elever respons. Ta upp både så-
dant som fungerat fint och kom med synpunkter på sådant som kunde göras 
bättre. Denna diskussion ska också spelas in. Inspelningen är här en del av 
tentamensuppgiften och skickas till kursledaren. 
 
4) Skriv ner era reflexioner och slutsatser av detta arbete och lämna detta 
till mig (Cirka 2 sidor)  
 

Att spela in lektionsavsnitt hade lärarna uppmanats till även vid tidigare till-
fällen under fortbildningen så denna situation var inte ny för dem. Av de 14 
lärare som genomförde båda delkurserna valde 11 att samarbeta i grupp. I de 
fyra grupper som då bildades valde lärarna att begränsa sig till en inspelning 
per grupp. Det innebar att jag hade tillgång till fyra inspelade lektionsavsnitt 
från år F–1 till år 4, åtföljda av kollegiala reflektionssamtal. Jag valde lek-
tionsavsnittet från F–1 som representerar de yngsta eleverna och lektionsav-
snittet från år 4 som representerar de äldsta eleverna. Valet av ett tredje lek-
tionsavsnitt stod mellan ett från år 2 och ett från år 3. Valet avgjordes genom 
lottning och innebär att materialet från år 2 ingår i underlaget till avhandlin-
gen. Lektionsavsnitten har även styrt urvalet av enkätmaterialet som består av 
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enkätsvar från de tre lärarna. Det material som lämnades in från lärare som 
arbetade individuellt med examinationsuppgiften har lämnats utanför studien.  

Vilket material som skulle ligga till grund för denna studie var oklart långt 
in i forskningsprocessen. Som doktorand var jag knuten till forskningspro-
jektet och hjälpte till med insamling av material till det, bland annat videofil-
made jag undervisning i ett flertal klassrum som jag vid det tillfället hade för 
avsikt att analysera inom ramen för min avhandling. Jag hade också tillgång 
till det material som de andra forskarna samlade in, bland annat de inspelning-
ar som lärarna på skolan gjorde som del av fortbildningen, och det var delar av 
detta material, de avslutande examinationsuppgifterna, som blev mitt slutliga 
urval och fick utgöra nexus i mina analyser. Det innebär att jag som forskare 
inte var närvarande i klassrummet vid inspelningarna. Jag räknar därmed med 
att observatörspåverkan eller observationsparadoxen som Labov (1972) for-
mulerade i sin forskning, om inte eliminerades, åtminstone minskades. Lärar-
na var inte utsatta för en direkt observation, men de var ändå medvetna om att 
inspelningen utgjorde underlag för examination av fortbildningen. Detta gör 
att paradoxen inte helt kan elimineras. Lärarna fick tid att förbereda sig och 
spela in flera lektioner samt välja den inspelning de anser vara bäst. Enligt 
kursledaren var avsikten med upplägget att lärarna skulle spela in en ordinarie 
schemalagd lektion.  

Lärarna ljudinspelade lektionsavsnitten med sina bärbara arbetsdatorer un-
der februari och mars 2014. Se tabell 4.1 för uppgifter om dessa inspelningar.  

 
Tabell 4.1. Data om inspelade lektionsavsnitt 

Lärare  År        Längd Antal 
turer 

Antal 
elever 

Plats för inspel-
ningen 

Innehåll 

Aster F–1 23 min 
40 sek 

364 9 Undervisningskök Måttenheter 

Iris 2 18 min 
40 sek 

153 9 Hemklassrum Addition och 
avrundning 

Linnéa 
(Lilja) 

4 28 min 
16 sek 

156 18 Hemklassrum Vinklar och 
perspektiv 

Totalt    70 min 
36 sek                               

673 36   

 
Lektionsavsnitten är olika långa eftersom lärarna själv fick avgöra inspel-
ningstid. Den kortaste inspelningen är gjord i skolår 2 och den längsta inspel-
ningen i år 4. Den sammanlagda inspelningstiden är 70 minuter och 36 sekun-
der. Lektionerna skiljer sig också åt i antalet elever som deltar. Eleverna i 
skolår 4 är dubbelt så många som i övriga skolår, och har två lärare. Samman-
lagt är 36 elever närvarande under de inspelade lektionsavsnitten. En annan 
skillnad mellan inspelningarna utgörs av platsen där de genomförs. Lektions-
avsnittet i F–1 är inspelat i skolans undervisningskök, medan lektionsavsnitten 
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i år 2 respektive år 4 är inspelade i klassernas hemklassrum. Ytterligare en 
skillnad utgörs av lektionsupplägget. Lektionsavsnitten i F–1 och år 2 leds av 
läraren i sin helhet, medan det i år 4 består av en gemensam genomgång åt-
följd av lärarstött arbete i grupper. Ljudkvaliteten av inspelningen av arbetet i 
grupperna blev dock dålig varför denna del inte ingår i analysen. Slutligen 
skiljer sig de inspelade lektionsavsnitten i innehåll, även om de alla haft fokus 
på matematik. I F–1 tillreder läraren tillsammans med eleverna en knäcke-
brödsdeg med fokus på mått och måttenheter. Matematik knyts alltså under 
detta lektionsavsnitt till praktiskt arbete, och klassen har tillgång till alla nöd-
vändiga ingredienser och baktillbehör. Läraren i år 2 introducerar ett kapitel i 
klassens matematikbok, där bland annat addition och avrundning tas upp. 
Lektionen i år 4 avhandlar kunskapsområdet vinklar och perspektiv.  

Uppgifter om plats, tid, deltagare och inspelningsutrustning för respektive 
inspelning har inhämtats i efterhand via muntliga kontakter med de lärare som 
leder de inspelade lektionsavsnitten. Vid detta tillfälle uppgav Linnéa att hon 
och Lilja även före examinationsuppgiften hade brukat samarbeta, vilket också 
framgår i reflektionssamtalet om lektionsavsnittet. 

Lektionsavsnitten har dels analyserats i sin helhet, dels har jag valt ut tre 
kommunikativa projekt7 (Linell 1998) för näranalys i vart och ett av avsnitten 
(se tabell 4.2). 

 
7 Begreppet kommunikativt projekt används av Linell (1998, 2011) och ersätter begreppet 
kommunikativt spel som Linell & Gustavsson (1987) använder. Innebörden i de två begreppen är 
densamma, och i denna avhandling används begreppet kommunikativt projekt. 
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Tabell 4.2. Utvalda kommunikativa projekt ur lektionsavsnitten  

Lärare År Innehåll Utvalda kommunikativa projekt 
Aster F–

1 
Måttenheter 1. Vi ska baka knäckebröd idag (tur 1–15) 

2. Är tjugofem mer än femtio? (tur 73–94)  
3. Vad betyder dl och msk? (tur 145–160) 

Iris 2 Addition och avrund-
ning 

1. Vad betyder addition med talsortsräkning? 
(tur 1–19) 

2. Vad gör man när man avrundar? (tur 21–31) 
3. Hur tänkte du när du räknade ut det? (tur 

102–117) 
Linnéa 
(Lilja) 

4 Vinklar och perspek-
tiv 

1. Skissa gör man genom att dra tunna linjer (tur 
1–10) 

2. Trianglar och pyramider (tur 29–51) 
3. Vinklar och perspektiv (tur 61–96) 

 
Ett kommunikativt projekt är en replikväxling i vilken samtalsparterna av-
handlar ett samtalsämne med en tydlig avgränsning. Ett lektionsavsnitt är 
således ett större kommunikativt projekt med ett huvudämne, exempelvis måt-
tenheter, som består av flera mindre samtalsämnen eller kommunikativa pro-
jekt. Lektionsavsnittet i F–1 består av 18 sådana kommunikativa projekt, det i 
år 2 av 9 kommunikativa projekt och det i år 4, av 8 kommunikativa projekt 
(se bilaga 4). Tillvägagångssättet vid urvalet av kommunikativa projekt har 
varit följande: Varje lektionsavsnitt har delats in i kommunikativa projekt. Det 
första utvalda projektet ur varje lektionsavsnitt är det inledande projektet. 
Övriga kommunikativa projekt har valts ut utifrån deras representativitet i 
relation till lektionsavsnittets initiativ-respons-profil, förkortat IR-profil. En 
detaljerad beskrivning av begreppet IR-profil redovisas i nästa kapitel. 

4.6 Inspelade kollegiala reflektionssamtal 
Efter att lektionsavsnitten spelats in följdes de upp i kollegiala reflektionssam-
tal som också ljudinspelades och låg till grund för examinationen i fortbild-
ningen. De tre samtal som följer upp Asters, Iris samt Liljas och Linnéas lek-
tionsavsnitt ingår också i materialet för denna studie. Tillsammans med lek-
tionsavsnitten ligger reflektionssamtalen till grund för bedömningen om lärar-
nas attityder och förhållningssätt förändrats medan de deltar i fortbildningen i 
svenska som andraspråk. 

 I reflektionssamtalen deltar förutom huvudaktörerna under lektionsavsnit-
ten, Aster, Iris, Lilja och Linnéa, fyra av deras kolleger, Clara, Marwa, Isabell 
och Jonas. Clara och Marwa deltar i samtalet om lektionsavsnittet från F–1, 
Isabell deltar i samtalet om lektionsavsnittet från skolår 2 och Jonas deltar i 
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samtalet om lektionsavsnittet från skolår 4. Se tabell 4.2, där de lärare som har 
spelat in lektionsavsnittet nämns först och deras kolleger efter plustecknet. 
 

Tabell 4.3. Data om inspelade reflektionssamtal  

Deltagare  Skolår Längd 
Aster + Marwa och 
Clara 

F, 1, F 21 min 20 sek 

Iris + Isabell 2, 2 38 min 16 sek 
Linnéa + Lilja + Jonas 5, 4, 4–6 25 min 17 sek 
                                                         84 min 53 sek 

 
Såsom framgår av andra kolumnen i tabellen är samtalsgrupperna homogena 
för vilket skolår de undervisar i – i Asters grupp undervisar deltagarna i för-
skoleklass eller i år 1, i Iris grupp undervisar de i år 2 och i Linnéas grupp 
undervisar de tre lärarna i mellanstadieklasser. Reflektionssamtalen om lek-
tionsavsnittet i år 2 och i år 4 genomfördes samma dag som lektionen genom-
fördes medan det om lektionsavsnittet i F–1 genomfördes drygt tre veckor 
efter inspelningen. Alla tre samtalen spelades in på skolan med lärarnas bär-
bara arbetsdatorer. Den totala samtalstiden är 84 minuter och 53 sekunder. 
Samtalet om Iris lektionsavsnitt är betydligt längre än Asters och Linnéas. 

4.7 Transkriptioner 
De utvalda lektionsavsnitten har transkriberats i sin helhet. Jag har valt en 
form av skriftspråksnära transkribering, ibland även kallad bastranskribering 
(Norrby 2014:109–111). Valet baseras på att det är innehållet i talarturer och 
inte uttal och prosodiska drag som står i fokus för analysen. En talartur defi-
nieras som en sammanhängande period en talare har ordet tills någon annan 
tar eller blir tilldelad ordet, eller tills det blir tyst. I syfte att karaktären av talat 
material ska framgå sätts varken stor bokstav eller skiljetecken ut. Transkribe-
ringen har genomförts med hjälp av datorprogrammet Transana 2.53 
(Fassnacht & Woods 2013). Programmet ger stöd för organisering av material 
och för olika nedskärningar av materialklipp som kan etiketteras med nyckel-
ord. 

Skriftlig bearbetning av talat material innebär att överföra ett medium till 
ett annat, det vill säga en överföring från tal till skrift, och det i sig kan vara 
svårfångat (Linell 2005). I regel hörs läraren bättre än eleverna i inspelningar-
na av lektionsavsnitten kanske beroende på hur inspelningsutrustningen var 
placerad. Detta har resulterat i att flera elevresponser på lärarens frågor är 
ohörbara. Inspelningen av Asters lektionsavsnitt som hölls i undervisningskö-
ket var extra svår att transkribera eftersom inspelningsutrustningen också 
fångade upp bakgrundsljud i miljön.  



53 

Lärarnas samtal om lektionsavsnitten har inte transkriberats i sin helhet utan 
avlyssnats upprepade gånger, protokollförts och transkriberats selektivt (se 
Norrby 2014:80ff) utifrån mina forskningsfrågor och de analyser som följer av 
dem. 

Transkriptionsnyckeln som har använts för bearbetning av materialet är 
sammanställd efter Norrby (2014:110–111). 

 
(6 sek.)  paus mätt med sekunder 
nu    emfatiskt tryck 
[         överlappande tal 
på sko-  avbrutet ord  
xxx    ohörbart tal 
E1    identifierad elev 
E    oidentifierad elev 
EE    elever 
L    lärare 
SKRATT metaspråklig kommentar 
(på skolan) parentes anger osäker transkription 
?     frågeintonation 

4.8 Forskningsetiska hänsynstaganden 
Vid dokumentation av undervisning sätts såväl lärare som elever under analy-
tikerns lupp, och utifrån det kan studiens material i sin helhet betraktas som 
material av känslig karaktär. Trots att materialet har tillkommit i ett befintligt 
forskningsprojekt har en medvetenhet och ett ständigt beaktande av de forsk-
ningsetiska principerna väglett mina val, såväl i den kortsiktiga som i den 
långsiktiga planeringen av mitt avhandlingsprojekt. Här redovisar jag mina 
forskningsetiska hänsynstaganden som följt riktlinjer som rådde när jag sam-
lade in materialet (Vetenskapsrådet 2002) och även de nuvarande (Veten-
skapsrådet 2017). 

Kravet att informera undersökningens deltagare och att få deras samtycke 
till att medverka i studien har uppfyllts på olika sätt. Inom forskningsprojektet 
som avhandlingen är del av, hade man i enlighet med Vetenskapsrådets anvis-
ningar om forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning (Vetenskapsrådet 2002) informerat lärarna, eleverna och deras för-
äldrar. Eftersom elever under 15 år, enligt Lagen om etikprövning av forsk-
ning som avser människor (SFS 2003:460), inte själva kan bestämma om de 
vill eller inte vill bli inspelade hade man delat ut en blankett för informerat 
samtycke (se bilaga 5), i vilken syftet med projektet och undersök-
ningsmetoderna var beskrivna. Blanketterna med föräldrars underskrifter sam-
lades in och endast de barn vars föräldrar gav medgivande fick spelas in. Lä-
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rarna gav sitt skriftliga samtycke i enkäten, men några lärare besvarade inte 
enkäten utan gav sitt samtycke i annat sammanhang. 

En annan känslig uppgift som jag som forskare har ansvar för är att skydda 
deltagarnas identitet. Konfidentialitetskravet föreskriver att forskningen inte 
ska innebära några som helst risker i form av negativa konsekvenser för delta-
garna i studien. Alla personuppgifter och andra uppgifter som kan leda till en 
eventuell spårning av skolan i avhandlingen har antingen fingerats eller tagits 
bort. Namnen som nämns i beskrivningen av materialen är fingerade för att 
personer som ingår i studien inte ska kunna identifieras. Vidare har kravet för 
nyttjande av material uppfyllts genom att allt material om lärare och elever 
enbart används för forskningsändamål.  
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5  Analysmetoder 

I enlighet med studiens teoretiska grund i MDA används modellen för nexus-
analys som övergripande analysmetod. I avsnitt 5.1 redogör jag för hur mo-
dellen har operationaliserats och knutits till avhandlingens syften och forsk-
ningsfrågor. För operationaliseringen av interaktionsordningen i klassrummen 
har initiativ- och responsanalys (Linell & Gustavsson 1987) använts, vilket 
beskrivs i avsnitt 5.2, och för analys av närvarande diskurser har modellen för 
stöttande undervisning för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling 
i alla skolämnen (Hammond & Gibbons 2005) använts, vilket presenteras i 
avsnitt 5.3.  

5.1 Nexusanalys  
Nexusanalys är ett diskursanalytiskt verktyg som synliggör hur diskurser som 
omsätts i handling samverkar med handlingssituationens interaktionsordning 
och sociala aktörers historiska kroppar. I centrum för nexusanalysen står lek-
tionsavsnitten, som är de handlingar som jag valt att studera som sociala hand-
lingar, men även enkätsvaren och reflektionssamtalen skulle kunna studeras 
som sociala handlingar som påverkas av historisk kropp, interaktionsordning 
och närvarande diskurser. Lärarnas enkätsvar och reflektionssamtal används 
som material för att belysa hur två diskurser som förmedlats via fortbildnings-
litteraturen och kursaktiviteterna förändras över tid i deltagarnas historiska 
kroppar. I figur 5.1 presenteras modellen så som den har tillämpats i studien. 
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Närvarande
diskurser

Historisk 
kropp 

Interaktions-
ordningen 

Hur lärare omsätter 
diskurser om 
undervisning av 
flerspråkiga elever i 
handling.

Utbildning, 
fortbildning,
erfarenhet av och 
uppfattningar om 
undervisningen av 
flerspråkiga elever.

Dominansförhållanden i 
klassrumsinteraktionen.

Diskursen  om stöttande 
undervisning för utveckling 
av svenska och av 
ämneskunskaper på svenska 
och diskursen om stöttande 
undervisning för användning 
av  flerspråkighet och 
kulturell mångfald som 
resurs för lärande.

 
Figur 5.1. Nexusanalysmodellen i denna studie 

Analysenheten historisk kropp har tolkats som lärarnas akademiska utbildning, 
den akademiska fortbildning de har genomgått och deras erfarenhet av och 
uppfattningar om undervisningen av flerspråkiga elever. Vidare kan lärarnas 
helsvenska bakgrund och deras motivation av att klara examinationen i fort-
bildningskursen räknas som delar av denna analysenhet. Analysenheten när-
varande diskurser har tolkats som närvaro av diskursen om stöttande under-
visning för utveckling av svenska och av ämneskunskaper på svenska och 
diskursen om stöttande undervisning för användning av flerspråkighet och 
kulturell mångfald som resurs för lärande. Analysenheten interaktionsord-
ningen har tolkats som dominansförhållanden i klassrumsinteraktionen i de tre 
lektionsavsnitten.  

5.2 Analys av interaktionsordningen 
Interaktionsordningen i klassrumsinteraktionen har analyserats med hjälp av 
initiativ- och responsmodellen (IR-analys; Linell & Gustavsson 1987). Denna 
analysmodell har valts eftersom den ger möjlighet att studera dominansförhål-
landen mellan samtalsparter, det vill säga ”hur stor del av interaktionsutrym-
met som ifrågavarande part disponerat, alltså i vilken grad han försökt och 
förmått styra resp. tenderat att själv bli styrd i dialogen” (Linell & Gustavsson 

1987:197). Modellen har dessutom valts eftersom den inte utgår från ett på 
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förhand bestämt interaktionsmönster (jfr Sinclair & Coulthard 1975). Detta 
innebär att en replik kan vara initiativ, respons eller både och.  

IR-analysen togs ursprungligen fram av Linell & Gustavsson (1987) för 
ljudinspelade dyader (tvåpartssamtal). Den utgår ifrån en syn på språk som en 
resurs för deltagande i sociala praktiker, verksamheter och kommunikativa 
projekt (Linell 1998; Linell 2011:9). Ett idealsamtal är ”ett samspel där par-
terna avlöser varandra vid ordet och där varje replik av en part anknyter bakåt 
till den andra partens senaste replik och dessutom för in något nytt för denne 
att respondera på” (Linell & Gustavsson 1987:10). Modellens upphovsmän 
framhåller emellertid att det idealiska samtalet knappast existerar i verklighe-
ten och ännu mindre i institutionella samtal, exempelvis klassrumsinteraktion 
(Linell & Gustavsson 1987:12).  

IR-analysen lånar begreppen ”språkspel” och ”drag” från de klassiska stu-
dierna av klassrumsinteraktion (Sinclair & Coulthard 1975; Mehan 1979; se 
också kapitel 2), och betraktar initiativ och respons som interaktiva drag i ett 
språkspel eller kommunikativt spel. Begreppet kommunikativt spel har senare 
ersatts med begreppet kommunikativt projekt (Linell 1998, 2011).  Det är detta 
sista begrepp som också använts här. Kommunikativa projekt är sociala aktivi-
teter i vilka två eller flera parter kommunicerar med varandra och tillsammans 
försöker lösa en uppgift (Linell 1998:217–220). Beroende på antalet samtals-
ämnen kan kommunikativa projekt vara större eller mindre. Ett större kom-
munikativt projekt, exempelvis en lektion, kan också bestå av mindre kommu-
nikativa projekt som avhandlar olika ämnen. Dragen definieras utifrån sin 
funktion, det vill säga initiativdraget utgörs av en tur som tillför något nytt i 
dialogen och för dialogen framåt, medan responsdraget utgörs av en tur som 
anknyter bakåt till föregående yttrande: 

 
De grundläggande analysenheterna i vår analys är initiativ och respons. Ett 
samtal kan anses börja genom att en part (A) tar ett initiativ genom att före-
slå en utgångspunkt för dialogen, varefter den andra parten (B) svarar på 
detta (ger en respons) och eventuellt själv inför något nytt (tar ett eget ini-
tiativ). A kan i nästa replik ge en respons på B:s yttrande och eventuellt ta 
ett nytt initiativ, som B i sin tur kan svara på etc. En individs yttranden eller 
repliker analyseras alltså med utgångspunkt i dels hur de anknyter bakåt till 
partners senaste replik (eller någon annan tidigare replik), dels hur de ge-
nom att introducera något nytt för dialogen framåt (respons resp initiativ). 
På denna grund söker modellen fånga viktiga delar av interaktionen mellan 
parterna och dialogens innehållsliga koherens och vidare den dynamiska 
kopplingen mellan interaktion och innehåll. (Linell & Gustavsson 1987:2; 
understrykningar i original) 

 
Det minsta interaktionella mönstret i ett samtal skulle enligt citatet ovan utgö-
ras av två samtalsturer som innehåller paret IR, det vill säga initiativ och re-
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spons, men kan också omfatta fler samtalsturer. En tur definieras som en 
sammanhängande period en talare har ordet tills någon annan tar eller blir 
tilldelad ordet eller tills det blir tyst (Linell & Gustavsson 1987:14). En tur kan 
innehålla en eller flera repliker som utgör ”det bidrag (eng. conversational 
contribution) talaren ger till den erkända diskursen (den kollektiva dialogen) 
medan han har turen” (Linell & Gustavsson 1987:14). Enligt Linell & Gus-
tavsson (1987) är det inte varje repliks drag som analyseras utan det drag som 
i analysen framstår som ett dominant drag i en tur.  

Samtal inom IR-analysen ses som en kollektiv process som byggs upp av 
samtalsparternas bidrag till lokala kommunikativa projekt som är begränsade 
av tid och samtalsämne. Kommunikativa projekt kan bland annat forma kom-
munikativa verksamheter, det vill säga institutionaliserade mänskliga praktiker 
(Linell 2011), och undervisning är ett exempel på en sådan kommunikativ 
verksamhet. 

5.2.1 Kodningsschemat och kodningsarbetet 
Linell & Gustavsson (1987) har utarbetat ett kodningsschema för IR-analysen 
och beskrivit hur kodningsarbetet ska gå till, och både schemat och tillväga-
gångssättet presenteras i detta avsnitt.  

Analys enligt IR-modellen förutsätter att de transkriberade ljudfilerna delas 
in i samtalsturer. Indelningen i turer och kodningen förutsätter ett kvalitativt 
analytiskt arbete. För varje tur görs en global tolkning utifrån två olika meto-
der: intentionalitetsmetoden och funktionsmetoden (Linell & Gustavsson 
(1987:107–108). Intentionalitetsmetoden innebär att man tolkar talarens för-
modade intention. Ett exempel på en analys av talarens förmodade intention är 
när en samtalspart uttrycker preferens eller dispreferens (Linell & Gustavsson 
1987:129). Att tolka en samtalstur utifrån funktionsmetoden innebär att tolka 
det interaktiva värde eller funktionen turen har i dialogen utifrån IR-analysen.  

Så som namnet antyder bygger IR-analysen på grundkoderna initiativ som 
markeras med > och respons som markeras med <. Dessa två drag kan före-
komma fristående eller i kombination med varandra, exempelvis <>, det vill 
säga, en samtalstur kan visa drag av både respons och initiativ. IR-analysen 
resulterar i en IR-profil för varje samtalspartner och för samtalet i sin helhet. 
Kodningsschemat enligt Linell & Gustavsson (1987:86–94) presenteras i ta-
bell 5.1. 
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Tabell 5.1. Kodningsschema enligt IR-modellen 

 
Initiativ kodas utifrån sin styrka och utifrån anknytningsgrad till diskussions-
ämnet, det vill säga den fokala kontexten, eller till den föregående turen, det 
vill säga den lokala kontexten. Ett initiativ kan således vara starkt eller svagt. 
Ett starkt initiativ är ett ”eliciterande initiativ” och kodas med >. Ett svagt 

initiativ är icke-eliciterande, ”hävdande initiativ” och kodas med ʌ. En sam-
talspart kan upprepa sitt tidigare yttrande med ett eliciterande eller hävdande 
initiativ, och detta drag benämns ”självanknutet initiativ” som alltså kan vara 

eliciterande eller hävdande. Initiativ som inte knyter till föregående tur i den 
lokala kontexten kodas ..> och ..ʌ, och de som inte knyter till samtalsämnet, 
den fokala kontexten, kodas :> och :ʌ. Under ett samtal kan också en samtals-
part ställa förtydligande frågor som kallas partiella responser och kodas ->. En 
samtalspart kan också initiera ett nytt delspel i ett större kommunikativt spel 
eller kommunikativt projekt (Linell 1998), och detta drag kodas med (>.  

Även responser kodas utifrån anknytningsgrad till diskussionsämnet, det 
vill säga den fokala kontexten, eller till den föregående turen, det vill säga den 
lokala kontexten. När responserna är innehållsligt adekvata och minimala 

Drag IR-kod 
eliciterande initiativ > 
initiativ till ett nytt delspel (> 
självanknuten expanderad respons med eliciterande initiativ <=> 
icke-fokalt anknutet eliciterande initiativ :> 
icke-lokalt anknutet eliciterande initiativ ..> 
hävdande initiativ ʌ 
självanknuten expanderad respons med hävdande initiativ <=˄ 
självanknutet eliciterande initiativ => 
expanderad respons med eliciterande initiativ <> 
icke-lokalt anknutet hävdande initiativ ..ʌ 
icke-fokalt anknutet hävdande initiativ :ʌ 
självanknutet hävdande initiativ =ʌ 
expanderad respons med hävdande initiativ <ʌ 
icke-lokalt anknuten respons ..< 
icke-fokalt anknuten respons :< 
minimal adekvat respons < 
delspelsavslutande replik <) 
partiell respons -> 
inadekvat respons - 
avbruten replik  x 
ohörbar replik ? 
uppbackning  b 
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kodas de med <, och när de är inadekvata kodas de med -. När minimala res-
ponser inte anknyter lokalt till föregående tur kodas de med ..<, och när de inte 
anknyter fokalt till samtalsämnet kodas de med :<. Samtalsturer som bär 
draget ”respons” kan också utvecklas med ett initiativdrag, vilka benämns 
expanderade responser och kodas med <> när responsen följs av ett starkt 
initiativ och <ʌ när responsen följs av ett hävdande initiativ. Dessa drag kan 

även knyta till en samtalsparts tidigare yttrande och kodas med <=> eller <=ʌ.  
När en samtalspart avslutar ett delspel kodas detta <). Vidare är, enligt Li-

nell & Gustavsson (1987), avbrutna repliker, x, ohörbara repliker,?, och upp-
backningar, b, icke-repliker.  

Under analysprocessen har jag gjort några reflektioner. En av dem berör 
yngre elevers bidrag till klassrumsinteraktionen. I likhet med en tidigare studie 
(Mehan 1979; se kapitel 2) är deras bidrag i min studie genomgående korta. 
Mehan resonerar om huruvida denna typ av bidrag som han också observerat 
förekomma hos yngre elever går att mäta med samma mått som lärarens bi-
drag (1979). Hans slutsats är att elevers ofta fåordiga svar och ofullständiga 
meningar bör beaktas som fullständiga bidrag till samtalet i analysen, och 
detta resultat har även tillämpats i denna studie. I tolkningen av elevernas 
bidrag har dessutom kontexten och de två metoderna, funktions- respektive 
intentionsmetoden, som IR-verktyget erbjuder, tagits till hjälp. En annan re-
flektion rör den globala tolkningen av en turs dominanta drag. För det första 
handlar det om långa turer som kodas med dominanta drag, exempelvis elici-
terande initiativ, men kan i själva verket innehålla flera sådana initiativ. För 
det andra handlar det om IR-koden för utvecklad respons. En utvecklad re-
spons räknas som respons men innehåller såväl respons som initiativ. 

5.2.2 Modifieringar av kodningsschemat 
Kodningsschemat som använts i denna avhandling har dels modifierats i en-
lighet med de senare metodutvecklingarna för analys av flerpartssamtal 
(Sjørslev 1989; Linell 1990; Johansson-Hidén 1994, 1998), dels anpassats till 
studiens material. 

Den första modifieringen är att begreppet delspel har tagits bort i samband 
med att begreppet kommunikativt spel har ersatts med kommunikativt projekt 
av Linell (1998). Till följd av det har även dragen ”initiativ för nytt delspel” 

och ”avslutande delspelsreplik” tagits bort. Kommunikativa projekt i ett lek-
tionsavsnitt har i stället markerats med inledande respektive avslutande tur-
nummer (se bilaga 4). 

En annan modifiering är att draget ”uppbackning”, exempelvis mm, inte an-
setts vara relevant efter analys av materialet och därför används det inte. Där-
emot kan yttranden i form av ”mm” förekomma som respons i lektionsmateri-
alet. Vidare har Linells utveckling av IR-analysen för flerpartssamtal (1990) 
tagits i beaktande. Linell (1990) bygger på en klassrumsstudie (Sjørslev 1989), 
och i båda studierna framhålls att det som skiljer ledda flerpartssamtal från 
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tvåpartssamtal är det interaktionella fenomenet adressatbyte när exempelvis 
läraren ger en elevrespons och i samma tur adresserar en ny tur till en annan 
elev som hen också kallar vid namn. Sjørslev (1989) baseras på ljudinspelat 
material och på klassrumsobservationer, men en studie baserad på videoinspe-
lat material (Johansson-Hidén 1994) visar att adressatbytet kan göras på olika 
sätt. Det kan göras explicit genom nominering av nästa talare, så som Sjørslev 
(1989) beskriver och Linell (1990) framhåller, eller implicit genom icke-
verbala handlingar, exempelvis blickar, gester, som kan riktas till en eller fler 
personer alternativt till en hel grupp (Johansson-Hidén 1994:44). Eftersom 
lektionsavsnitten i denna avhandling är ljudinspelade har endast adressatbyten 
vid talarnominering tagits i beaktande.  

Linell (1990) har uppmärksammat förekomsten av så kallade ”fria turer” 

och ”stulna turer” i flerpartssamtal. Fria turer förekommer när talaren inte 
adresserar turer till en specifik talare, och stulna turer förekommer när adres-
serade turer tas av andra talare än adressaten. De drag som enligt Linell (1990) 
kan vara fria eller stulna är respons, <, samt expanderad respons, <> och <˄. 

Fria turer kodas som <*, <*> och <*˄, och stulna turer kodas som <!, <!> och 
<!˄. Eftersom lektionsmaterialet är ljudinspelat har det varit svårt att avgöra 
vilka turer som är stulna. Draget ”fri tur” har däremot varit användbart för 
analysen av elevernas fria bidrag. I denna studie har även draget eliciterande 
initiativ, *>, lagts till fria turer. Dessutom har elevernas fria bidrag benämnts 
elevinitiativ respektive självnominerade responser (se tabell 5.2). I analysen 
av varje lektionsavsnitts IR-profil har elevinitiativen räknats som draget ”elici-
terande initiativ”, medan i analysen av de utvalda kommunikativa projekten 
har dessa initiativ presenterats som elevinitiativ. De självnominerade respon-
serna har presenterats som sådana såväl i lektionsavsnittens IR-profil som i 
analysen av de utvalda kommunikativa projekten.  

Ytterligare en modifiering gäller draget ”avbruten replik”. I Linell & Gus-
tavsson (1987) anses denna typ av replik vara en icke-replik och kodas x. Jo-
hansson-Hidéns studier (1994, 1998) lyfter dock detta drag som viktigt för 
analysen av flerpartssamtal och kodar draget ´`. Det är detta drag som använts 
i denna avhandling (se tabell 5.2). 

Johansson-Hidén (1998) har även bidragit med andra metodutvecklingar. 
Hon finner att flera interaktionsfenomen, vanligt förekommande i spontana 
flerpartssamtal, exempelvis överlappande tal, försenat svar, duett, parallell-
samtal och flersvar, också kan förekomma i ledda flerpartssamtal. Dessa fe-
nomen benämner hon med paraplybegreppet fleraktivitetspartier. Överlap-
pande tal inträffar när en samtalspart inte väntar att den talande parten ska 
avsluta sin tur. Ett svar på en fråga kan komma senare i samtalet, och då är det 
ett försenat svar. Duett uppstår när två samtalsparter tar turen en efter varandra 
så som i musikstycket med samma namn. Parallellsamtal är samtal som inleds 
vid sidan av huvudsamtalet. De kan ha eller inte ha med huvudsamtalet att 
göra. Det interaktionella fenomenet flersvar uppstår när en fråga besvaras av 
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flera samtalsparter. Alla dessa fleraktivitetspartier tillsammans med elevernas 
fria bidrag, elevinitiativ och självnominerad respons, har jag bedömt som 
tecken på förhandlingar om antingen talutrymme eller betydelse.  

Vidare har en modifiering av benämningen av två drag, nämligen ”mini-
mala adekvata responser” och ”expanderade responser” gjorts. Dessa drag 
benämner jag som ”enkla” respektive ”utvecklade responser”.  

En sista modifiering gäller tillvägagångssättet vid kodningen av materialet. 
Linell & Gustavsson (1987) anser funktionsmetoden vara säkrare än den 
osäkra intentionalitetsmetoden. Forskare som har studerat flerpartssamtal 
(Sjørslev 1989; Johansson-Hidén8) anser dock att en komplettering av funkt-
ionsmetoden med en intentionalitetsmetod är nödvändig för flerpartssamtal. 
Särskilt Sjørslev (1989) förespråkar båda metoderna vid klassrumsstudier som 
avser de yngre skolåren. Eftersom annan klassrumsforskning har visat att ele-
ver i yngre åldrar sällan svarar med hela meningar (Mehan 1979; Cazden 
2001; Vuorenpää 2016) har båda metoderna använts komplementärt vid kod-
ningen av materialet. Detta har gjorts med en noggrann avvägning och med 
hänsyn till kontexten. 

5.2.3 Medbedömartester 
En IR-analys kräver att en medbedömartest ska genomföras på minst 10 % av 
materialet och att kodningen ska göras på en sammanhängande del av materi-
alet (Gustavsson 1988:150ff). Två forskare som har använt metoden i sin 
forskning har fått både ljudfilen och transkriberingen av lektionsavsnittet om 
måttenheter i integrerad förskoleklass och skolår 1. De har analyserat och 
kodat 223 respektive 317 turer av de 364 turer som lektionsavsnittet består av. 
Dessa medbedömartester täcker 33 % respektive 47 % av hela klassrums-
materialet som allt som allt består av 673 turer. 

Jämförelsen mellan min (ML) och medbedömarnas kodningar som i tabell 
5.2 benämns A och B resulterade i att 71 % av min kodning var densamma 
som A:s kodning och att 74 % av min och B:s kodning var densamma. Linell 
& Gustavsson (1987:205) förespråkar en överensstämmelse på cirka 75 %, 
medan i andra IR-studier förekommer en stor variation i överensstämmelsen. I 
två studier av dyadiska samtal (Gustavsson 1988:161; Linell, Gustavsson & 
Juvonen 1988:431) är överensstämmelsen mellan 68–74 % respektive 68–81 
%. I en studie av flerpartssamtal mellan vuxna (Johansson-Hidén 1998:183) 
var överensstämmelsen med medbedömarna mellan 73–76 %. Överens-
stämmelsen i min studie kan sägas ligga i linje med den i Gustavsson (1988) 
som studerar samtal mellan en lärare och en elev under lektioner i svenska 
som andraspråk. Följande tabell (5.2) visar ett exempel där medbedömarnas 
och min tolkning stämmer överens (talartur 75) och två exempel där min och 
medbedömarnas tolkning av elevernas svar skiljer sig (talartur 76 och 77). 
Medbedömare A tolkar turerna 76 och 77 som två inadekvata responser, -, B 

 
8 Information genom personlig kommunikation med Johansson-Hidén den 20.03.2017. 
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som två enkla responser, <, och jag tolkar tur 76 som elevinitiativ,*>, och den 
andra som en enkel respons. 

 
Tabell 5.2. Exempel på jämförelse mellan min (ML) och medbedömarnas kodning (A, B) 

 
 

ML A B   IR-kod 

75 <> <> <> L femtio gram  
titta här det här paketet 
väger femtio gram men 
här står tjufem  
hur mycket ska vi ha 
då? 

utvecklad respons 
 

76 *> - < E1 Isak Isak ML: elevinitiativ/A: inadekvat 
respons; B: enkel respons 

77 < - < E2 eehm två stycken ML: enkel respons/A: inadekvat 
respons; B: enkel respons 

 
En analys av resultatet av medbedömartesterna visar att skillnaderna mellan 
kodningarna rör i stort sett tre områden: tolkning av elevernas svar som tabel-
len ovan illustrerar, av avbrutna repliker och av sammanfattningsfrågor. Av-
brutna repliker har också kodats olika, eftersom jag i min tolkning av materi-
alet har utgått från Johansson-Hidéns analys av flerpartssamtal där avbrutna 
repliker som utgör försök till initiativ eller respons kodas med koden ´`. Sam-
manfattningsfrågor av typen har vi lagt i (vatten, mjöl...)? på vilka eleverna 
enbart förväntas svara med ja/nej svar har en av medbedömarna kodat som 
utvecklad respons <>, medan jag har kodat dem som eliciterande initiativ > 
eftersom jag bedömer att de enbart innehåller draget ”eliciterande initiativ”, 

även om de följer efter elevsvar.  
Skillnaderna i kodningen kan bero på att jag har använt IR-analysmodellen 

utvecklad för flerpartssamtal (Linell 1990) medan medbedömarna har använt 
den ursprungliga IR-analysen för dyadiska samtal (Linell & Gustavsson 
1987). Efter jämförelsen mellan min och medbedömarnas kodning har jag 
dessutom funderat på om inte min tolkning, efter upprepade avlyssningar av 
det ljudinspelade materialet, kan ha färgats av min kunskap om materialet i sin 
helhet. Förekomsten av variationer i kodningen av transkriberat ljudmaterial 
förklaras emellertid av metodgrundarna som ett resultat av ”den inneboende 

otydlighet, vaghet och flertydighet som vidlåder replikernas interaktionella 
status” (Linell & Gustavsson 1987:205). 

5.2.4 Kodningsschemat med interaktionella poäng  
IR-analysen (Linell & Gustavsson 1987; Linell 1990) erbjuder även en kvanti-
tativ analys av replikerna. Varje kod får ett numeriskt värde, motsvarande 
interaktionspoäng (se tabell 5.3). Värdeskalan går mellan 6 interaktionspoäng 
som eliciterande initiativ, >, elevinitiativ, *>, och självanknuten respons som 
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följs av ett nytt eliciterande initiativ, <=>, får till 1 interaktionspoäng som 
tilldelas inadekvata responser, -, och avbrutna repliker, ´`. Ohörbara repliker, 
?, får noll poäng. 
 
Tabell 5.3. IR-koder och deras interaktionella poäng 

 
Poängen som ges till de olika dragen ligger till grund för beräkning av koeffi-
cienter som mäter dominansen respektive koherensen i ett samtal (Linell & 
Gustavsson 1987:191–208.). Till dominanskoefficienterna räknas IR-index 
och IR-differens samt soliciteringskoefficienten som visar andelen eliciterande 
initiativ, >. Till koherenskoefficienterna räknas oblikhetskoefficienten som 
mäter oblikhet i dialogen, det vill säga om en talare undviker att svara på mot-
partens initiativ och balanskoefficienten som mäter andelen utvecklade re-
sponser av typen <> och <ʌ. Dessa koefficienter kan räknas för varje deltagare 
i samtalet eller för samtalet i sin helhet. I ett första skede har 100 samtalsturer 
av varje lektionsavsnitt analyserats utifrån både dominans- respektive kohe-
renskoefficienter. Eftersom resultatet av denna analys visade att den största 
andelen eliciterande initiativ respektive utvecklade responser tillhörde lärarna 
genomgående under alla lektionsavsnitten arbetade jag inte vidare med solici-

Drag IR-kod Poäng 
eliciterande initiativ > 6 
elevinitiativ *> 6 
självanknuten utvecklad respons med eliciterande initiativ <=> 6 
icke-fokalt anknutet eliciterande initiativ :> 5 
icke-lokalt anknutet eliciterande initiativ ..> 5 
hävdande initiativ ʌ 5 
självanknuten utvecklad respons med hävdande initiativ <=˄ 5 
utvecklad respons med eliciterande initiativ - fri tur <*> 5 
självanknutet eliciterande initiativ => 4 
utvecklad respons med eliciterande initiativ <> 4 
utvecklad respons med hävdande initiativ - fri tur <*ʌ 4 
icke-lokalt anknutet hävdande initiativ ..ʌ 4 
icke-fokalt anknutet hävdande initiativ :ʌ 4 
självanknutet hävdande initiativ =ʌ 3 
självnominerad respons <* 3 
utvecklad respons med hävdande initiativ <ʌ 3 
icke-lokalt anknuten respons ..< 3 
icke-fokalt anknuten respons :< 3 
enkel respons < 2 
partiell respons -> 2 
inadekvat respons - 1 
avbruten replik  ´` 1 
ohörbar replik ? 0 
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teringskoefficienten och balanskoefficienten. Vidare har oblikhetsanalysen 
som mäter i vad mån en talare undviker att svara på motpartens initiativ inte 
genomförts eftersom varken lärare eller elever undviker att svara på varandras 
initiativ. I de fall elever inte svarar på lärarens frågor kan det betyda att de inte 
förstår frågan och inte att de undviker att svara. För analys av lektionsavsnit-
tens dominansförhållanden har därför bara dominanskoefficienterna IR-index 
och IR-differens använts. 

Eftersom fokus i studien ligger på läraren har jag likt Sjørslev (1989) analy-
serat lärarna som enskilda samtalsparter och eleverna som grupp. Koefficien-
ternas roll är att synliggöra nyanser som inte syns med blotta ögat eftersom 
”ideal dialog” (Linell & Gustavsson 1987:10–11) sällan förekommer i ver-
kligheten.  

 

5.2.5 Dominansmått: IR-index och IR-differens 
Med hjälp av ett lektionsavsnitts IR-profil och de interaktionella poäng som 
varje kod tilldelas kan ett IR-index (Linell & Gustavsson 1987:197) för varje 
deltagare i samtalet beräknas. Ett IR-index visar hur stor del av talutrymmet en 
samtalspart tar och i vilken grad denna styr samtalet (Linell & Gustavsson 
1987:197). Ett IR-index beräknas i två steg. Först räknas varje parts interak-
tionella poäng, och därefter delas totalpoängen med antalet samtalsturer. Det 
har alltså beräknats två IR-index i varje lektionsavsnitt, ett för läraren som 
enskild samtalspart och ett för eleverna som grupp. Analysen av ett samtals 
dominansförhållanden visar således inte bara om samtalet är asymmetriskt 
utan också till vilken grad det är styrt och av vilken av samtalsparterna.  

Linell & Gustavsson (1987) har vid analyser av materialkorpusar bestående 
av sammanlagt 8 000 tvåpartssamtal funnit att IR-differensen på en skala från 
spontant och vardagligt samtal till förhör (se figur 5.2) ligger mellan 0–0,5 i 
vardagliga spontana samtal och mellan 0,5–2,5 i styrda samtal (Linell & Gus-
tavsson 1987:246). Med andra ord uppvisar ett helt jämlikt samtal noll diffe-
rensvärde. Alla institutionella samtal (läkarsamtal, samtal mellan vuxen och 
barn, intervjuer, polisförhör, rättegångsförhör, lektioner i svenska som andra-
språk) i Linells & Gustavssons material uppvisar styrning, men poängen med 
att ta fram IR-differens är att skillnader i styrningsgraden kan synliggöras. 
Med stöd av materialkorpusen har ett jämförelsematerial med tre kategorier av 
”styrda samtal” skapats (se fig. 5.2; se också Linell & Gustavsson 1987:246).  



66 
 

 
 
                                             

 
                                  
                                                       rättegångsförhör 
                                                                
                                          
                                                polisförhör                
                                    
                                     
                                    läkare-patient samtal                                 
 
                                                                                                  
                           vuxen-barn samtal (diskussion)     
                                   
                                                               SVA-lektion (dyad) 
                                                                               
            

       0               0,5             1,0                1,5               2,0                 2,5 
 

Figur 5.2. Samtalstyper med olika styrningsgrader med IR-differens (Linell & Gustavsson 
1987:246; Linell m.fl. 1988:433) 

Jämförelsematerialet har vidareutvecklats av Linell m.fl. (1988). En första 
kategori utgörs av måttligt styrda samtal. Ett exempel på ett sådant samtal är 
diskussion mellan vuxen och barn. En annan kategori utgörs av intervjuer. Ett 
exempel är samtal mellan läkare och patient. En tredje kategori utgörs av för-
hörsliknande samtal. I denna tredje kategori ingår såväl polisförhör som rätte-
gångsförhör. Linell & Gustavsson (1987) fann att dialog mellan en lärare och 
en elev i lektioner i ämnet svenska som andraspråk (förkortat SVA i figur 5.2) 
hörde till denna sista kategori. 

Även dominanskoefficienter har räknats för lektionsavsnitten, och Linell & 
Gustavssons forskningsresultat (1987:246) utgör jämförelsematerial för resul-
tatet av denna analys. Andra klassrumsstudier som använt IR-analysen visar 
att IR-differensen mellan lärare och elev i dyadiska samtal är mellan 1,61–

1,74 till lärarens fördel (Gustavsson 1988) eller att den genomgående är större 
till lärarens fördel i interaktionen med äldre elever än med yngre (Sjørslev 
1989). Dessa resultat kontrasterar med resultaten i Johansson-Hidén (1998) 
som visar att ledda arbetssamtal mellan medarbetare domineras av vissa sam-
talsparter upp till en IR-differens på 0,5. 



67 

5.3  Analys av närvarande diskurser 
Diskurserna har analyserats med hjälp av stöttningsstrategimodellen. Förutom 
analys av stöttningsstrategier som framkommer i de tre utvalda kommunika-
tiva projekten i lektionsavsnitten har enkätsvaren och de kollegiala reflektions-
samtalen analyserats med avsikt på stöttningsstrategier enligt den modifierade 
formen av Hammonds & Gibbons (2005) stöttningsmodell för elevers språk- 
och kunskapsutveckling i alla skolämnen som presenterats i kapitel 3. Inför 
analysarbetet har jag numrerat varje stöttningsstrategi i den modifierade mo-
dellen enligt följande lista. 
 
Planerade stöttningsstrategier 

1. Lektionen bygger på elevernas tidigare kunskaper och språkbehärskning  
2. Tydligt kommunicerat lektionsmål, explicita ämnesmål och språkliga mål 
3. Progressivt kunskapsbyggande 
4. Varierande upplägg 
5. Kontextrikt inflöde 
6. Samtal om texter 
7. Metalingvistiska och metakognitiva aktiviteter 

 
Interaktiva stöttningsstrategier 

8. Utgå från elevernas erfarenheter, sikta framåt 
9. Sammanfatta med jämna mellanrum 

 B

a. bekräfta elevens svar 
b. upprepa elevens svar som de är 
c. upprepa elevens svar i modifierad form (korrekt eller i helmening) 

11. Omformulera elevsvaren i ämnestermer 
12. Ge utvecklande feedback 
13. Ge eleven mer tid att svara 

 
Resultatet av stöttningsanalyserna presenteras utifrån de strategier som fram-
kommer i de utvalda kommunikativa projekten, enkätsvaren och reflektions-
samtalen, enligt exempel som redovisas i det följande. Med stöd av stöttnings-
analysen drar jag därefter slutsatser om de två identifierade diskurserna fram-
träder i lärarnas handlingar, det vill säga diskursen om stöttande undervisning 
för utveckling av svenska och av ämneskunskaper på svenska och diskursen 
om stöttande undervisning för användning av flerspråkighet och kulturell 
mångfald som resurs för lärande. Stöttningsanalyserna har i omgångar 
diskuterats med handledarna och i andra sammanhang där analysmetoden har 
presenterats. I det följande redogörs för och ges exempel på hur analysen 
genomförs.  
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5.3.1 Stöttningsstrategier i lektionsavsnitten  
Varje replik i en tur har analyserats utifrån de strategier läraren använder för 
att stötta eleverna. Här kommer några exempel där både replikerna som har 
analyserats som strategier och strateginumren är fetmarkerade.  
 
 Exempel 5.1. Stöttningsstrategi 8 

L: och då står det ju så här att i det här kapitlet kapitel sju i matteboken så 
lär du dig addition med talsortsräkning är det nån som kommer ihåg vad 
det är för nånting? (8)  
                                                               (Lektionsavsnitt i år 2, tur 1) 

 
I exemplet ovan har strategi 8, ”utgå från elevernas erfarenheter, sikta framåt”, 

tolkats in i Iris fråga om eleverna kommer ihåg vad addition är och på så sätt 
visar att eleverna har mött denna typ av räkning på tidigare lektioner och att de 
har erfarenhet av den. I nästa exempel förekommer samma strategi tillsam-
mans med strategi 10b:  
 
Exempel 5.2. Stöttningsstrategi 10b  

L: att man delar talet jaa typ med pengar jaa (10 b) det skulle man 
kunna säga hur skulle man kunna dela tal då till exempel med pengar? 
(8) 

                   (Lektionsavsnitt i år 2, tur 7) 

I exemplet bekräftar läraren Iris elevens svar genom att upprepa det som det 
är, vilket motsvarar strategi 10b, och utgår från elevens erfarenhet av att dela 
pengar och siktar framåt när hon frågar ”hur skulle man kunna dela tal till 

exempel med pengar?”, vilket motsvarar strategi 8. 
Dessa två exempel är tydliga, men i analysen har det uppkommit även 

mindre tydliga exempel. Ett sådant exempel är exempel 5.3: 
 

Exempel 5.3. Stöttningsstrategi 8 i lektionsavsnitt i F–1 

E: det är haram 
L: nej det är inget haram på skolan (8) 

                                                                            (Lektionsavsnitt F–1, tur 156, 157) 
 
I exemplet påstår en elev på arabiska att något är förbjudet, ”haram”, och lära-
ren Aster inleder sin talartur med en negation som motsäger det som eleven 
sagt, men eftersom hon upprepar elevens ord på arabiska tyder det på att hon 
kan ordets betydelse. Därför tolkar jag hennes svar som att hon har viss kun-
skap om elevernas språkliga och kulturella erfarenheter och jag bedömer hen-
nes agerande som strategi nummer 8, ”utgå från elevernas erfarenheter”. 
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Utifrån stöttningsanalysen har jag dragit slutsatser om lärarna omsätter de 
två diskurser som framträder i fortbildningen som de deltar i genom deras stöd 
till eleverna att utveckla svenska och kunskaper på svenska och att använda 
elevernas alla språkliga och kulturella resurser i detta arbete.  

5.3.2  Stöttningsstrategier i enkätsvaren  
Analysen av lärarnas uppfattning av stöttningsstrategier har genomförts på åtta 
av elva öppna frågor i den enkät som lärarna besvarade innan fortbildningen 
började (se kapitel 4). Dessa frågor har med utgångspunkt i de två diskurser 
som fortbildningen fokuseras på grupperats utifrån sex teman (se tabell 5.4) 
som sedan bildar struktur för resultatredovisning. 
 
Figur 5.3. Tematisering av enkätfrågor 

Tema Enkätfråga 
Språkutveckling  Det talas mycket om att man måste förbättra andraspråksele-

vernas språkkunskaper. Hur tycker du att man gör det bäst? 
 
Som lärare är du – liksom alla vi andra lärare – medveten om 
att du ibland lyckas bra och ibland inte. Beskriv en situation 
där du tycker att du lyckats arbeta med språkutveckling på ett 
bra sätt. Motivera varför den var lyckad. 

  

Elevers kulturella och 
språkliga mångfald 

Har det någon betydelse för din undervisning att dina elever 
har en mångkulturell bakgrund? I så fall hur?  
 
Modersmålsundervisning eller inte är en fråga som debatterats 
i många olika sammanhang. Vad tänker du själv i denna fråga 
när det gäller förhållandet mellan elevernas första- och andra-
språk? 

 

Olika språknivåer Har det någon betydelse för din undervisning att dina elever 
befinner sig på olika språkliga nivåer i svenska?  I så fall hur? 

Arbete i grupp Vad har du för uppfattning om grupparbeten? 
Optimalt lärande Hur tycker du att eleverna lär sig bäst? 

 
Hjälp med Vad vill du ha ut av din handledning med mig? Har du några 

särskilda frågor du vill diskutera? Hur skulle du vilja utveckla 
ditt arbete?  

 
Om ett svar ligger i linje med en viss strategi har jag tolkat det som att läraren 
är positivt inställd till den strategin, vilket jag visar i de två exempel som föl-
jer. 

Så som tabellen ovan visar avser två av enkätfrågorna flerspråkiga elevers 
språkutveckling utifrån ett generellt perspektiv respektive ett praktiskt sådant. 
På den mer generella frågan Det talas mycket om att man måste förbättra 
andraspråkselevernas språkkunskaper. Hur tycker du att man gör det bäst? 
svarar Iris: 
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Exempel 5.4. Stöttningsstrategi 5, 6 och 8 i Iris enkätsvar 

Genom att prata MED dem, ställa följdfrågor, diskutera/prata om bilder, 
gemensamt lästa texter och upplevelser, förklara med hjälp av kroppsspråk 
m.m. 
 

I Iris svar tolkar jag den muntliga interaktionen i klassrummet som en med-
veten strategi för att andraspråkselever ska utveckla sin svenska, något som 
motsvarar stöttningsstrategi 6, ”samtal om texter”. Ytterligare en strategi som 
kan utläsas i svaret är strategi 5, ”kontextrikt inflöde” där användning av bil-
der och kroppsspråk skulle kunna ingå. Dessa två strategier finns tydligt ut-
tryckta i svaret, men det finns även en tredje som dock inte uttrycks så tydligt. 
Genom att framhäva ordet med, pekar Iris på att det är av vikt att undervis-
ningen skapas tillsammans med eleverna, och detta skulle kunna tolkas som 
strategi 8, ”utgå från elevernas erfarenheter och sikta framåt”, om inte fokus i 

svaret vore på henne själv och hur hon ska göra som lärare och inte på hur 
eleverna ska komma vidare.  

En enkätfråga avser hanteringen av elevernas olika språknivåer, nämligen 
Har det någon betydelse för din undervisning att dina elever befinner sig på 
olika språkliga nivåer i svenska? I så fall hur? På denna fråga svarar Iris: 
 

Exempel 5.5. Stöttningsstrategi 1 i Iris enkätsvar 

Ja, det tycker jag för nivån känns ibland för enkel för vissa. Det tar tid att 
förklara och prata mer kring vissa saker och då kan det ibland kännas som 
att det blir lite tråkigt för de som jag upplever förstår mer.  

 
Jag har tolkat svaret ovan som att Iris ambition är att lektionerna ska bygga på 
det eleverna kan, nämligen strategi 1. Hon uttrycker emellertid medvetenhet 
om att undervisningen av elever med olika språkliga nivåer är svår att balan-
sera eftersom vissa elever behöver mer tid för att kunna tillgodogöra sig 
undervisningen och andra mindre.  

Med stöd i resultatet av stöttningsanalysen har jag dragit slutsatser om lä-
rarna redan före fortbildningen kände till och arbetade enligt de två diskurser 
som framträder i fortbildningen. 

5.3.3 Stöttningsstrategier i reflektionssamtalen  
De kollegiala reflektionssamtal som lärarna för om lektionsavsnitten har också 
analyserats med stöttningsmodellen. Här har jag bedömt uttalanden som ligger 
i linje med en viss strategi som ett uttryck för positiv hållning gentemot strate-
gin. I det följande presenteras två exempel. Det första exemplet är ett inlägg av 
Aster i hennes samtal med kollegerna. 
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Exempel 5.6. Stöttningsstrategi 12 i Asters reflektionssamtal 

och när vi ska dela jästen hur mycket kan detta vara och detta blir siffror för 
vi ska ha tjugofem gram och det står femtio [på paketet] det är så mycket 
funderingar kring det innan vi kommer fram där tror de också först att vi 
ska ha två och då försöker jag fråga och be dem att tänka igenom  

 
Det matematiska språk som eleverna behöver för att kunna formulera svaret på 
frågan om tjugofem är mer än femtio med utgångspunkt i ett konkret jästpaket 
består, enligt exemplet ovan, av ord och uttryck som ”dela”, ”hur mycket”, 

”tjugofem gram”, ”femtio gram”, men dessa ord och uttryck presenteras inte 

som ett explicit ämnesmål för lektionen. I Asters kommentar kan användnin-
gen av stöttningsstrategi 12, ”ge utvecklande feedback”, utläsas när hon säger 
”då försöker jag fråga och be dem att tänka igenom”. 

I några fall har det dock varit svårt att avgöra hur lärarnas kommentarer 
svarar mot strategierna. Ett sådant exempel visas i 5.7: 

 
Exempel 5.7. Stöttningsstrategi 1 i Linnéas reflektionssamtal  

och det har jag mycket från min klass där det är två tjejer som talar bosniska 
som modersmål och när det dyker upp en liten svårare uppgift så brukar de 
alltid förklara det för varandra lite tystare så här och det tycker jag inte är 
något fel alls  
 

Linnéa framhåller att hon låter elever tala med varandra på vilket språk de än 
föredrar i klassrummet. Detta skulle kunna motsvara strategi 1, ”lektionen 

bygger på elevernas kunskaper och språkbehärskning”, som innebär att läraren 
använder elevernas alla språkliga resurser. Visserligen uppmanar Linnéa inte 
eleverna att använda sitt förstaspråk men hon visar medvetenhet om att de kan 
ha nytta av det i sitt lärande. Därför har jag analyserat Linnéas uttalande som 
strategi 1. På liknande sätt har jag tolkat andra svårbedömda fall till närlig-
gande strategier. 

Med stöd i resultatet av stöttningsanalysen har jag dragit slutsatsen att lä-
rarna har tagit till sig de två diskurser som framträder i fortbildningen som de 
deltar i antingen för att de kommenterar hur de planerat och genomfört under-
visningen som de spelat in eller för att de talar om hur de kan göra i sin fort-
satta undervisning. 



72 
 

 
 
 
 
 

6 Analys: Måttenheter i integrerad 
förskoleklass och årskurs 1 

Lektionen i praktisk matematik leds av läraren Aster i skolans undervis-
ningskök. Lektionen ingår i alternativet Mat och hälsa som lockat elever från 
både förskoleklassen och år 1. När lektionsavsnittet spelades in i februari 2014 
hade gruppen träffats varje vecka sedan skolstarten i augusti 2013. Närvarande 
på lektionen är nio elever varav fyra går i år 1 och fem i förskoleklassen. As-
ters egna elever är de fem förskoleklasseleverna. En av de fyra elever som går 
i skolår 1 har gått i Asters förskoleklass året innan. Gruppen kallas hädanefter 
F–1. Alla deltagande elever är flerspråkiga. Förutom svenska talar de antingen 
albanska, arabiska, bosniska eller somaliska. Två av eleverna är födda i Sve-
rige, och med undantag för en elev har alla gått i svensk förskola. Språkstöd 
ges av tvåspråkiga lärare som är närvarande på vissa lektioner och stöttar ny-
anlända elever i deras skolarbete.  

Undervisningsköket skiljer sig från ett vanligt klassrum på det viset att det 
är inrett med spisar, köksvaskar och diskbänkar samt utrustat med redskap 
som behövs vid matlagning och bakning. I köket finns även ett stort bord av 
typen köksö som används för genomgångar och gemensamma måltider med 
det som produceras under lektionerna. I den del av lektionen som Aster spelat 
in och som utgör underlag för examination i fortbildningen i svenska som 
andraspråk står Aster vid detta bord och demonstrerar hur man gör en knäcke-
brödsdeg medan eleverna antingen står upp eller sitter på stolarna runt bordet. 
I denna del av lektionen integreras ämnet hemkunskap med matematik genom 
att Aster tar upp matematiska begrepp som nyttjas i samband med bakning. 

Kapitlet inleds i 6.1 med redovisning av analys av interaktionsordningen. I 
6.2 redovisas de stöttningsstrategier som framträder i tre kommunikativa pro-
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jekt i lektionsavsnittet. I 6.3 presenteras relevanta uppgifter om Asters histo-
riska kropp och hennes reflektioner om lektionsavsnittet i samtalet med kolle-
gerna Clara och Marwa. I 6.4 sammanfattas analyserna och därvid diskuteras 
också i vilken grad Aster har omsatt de diskurser om flerspråkiga elevers lä-
rande som togs upp i fortbildningen i sin undervisning.  

6.1  Interaktionsordningen  
I det här avsnittet redovisas resultatet av IR-analysen av lektionsavsnittet. I 
6.1.1 presenteras lektionsavsnittets IR-profil och i 6.1.2 redovisas interakt-
ionsordningen i tre utvalda kommunikativa projekt som ingår i lektionsavsnit-
tet.  

6.1.1  Lektionsavsnittets IR-profil  
Det transkriberade lektionsavsnittet består av 364 talarturer av vilka läraren 
som enskild samtalspart tar 162 turer medan de nio eleverna tillsammans tar 
202 turer. Den övergripande bilden av lektionsavsnittet är därför att läraren är 
den samtalspart som dominerar samtalet i antalet turer. Lärarens samtalsturer 
är oftast också mer dominanta än elevernas, vilket framgår av IR-analysen och 
lärarens och elevernas IR-profiler (se tabell 6.1). I tabell 6.1 framgår antalet 
olika initiativ respektive responser läraren och de nio eleverna bidrar med 
under lektionsavsnittet. I tabellen framgår även IR-koder och interaktionella 
poäng för samtalsturerna. 
 
Tabell 6.1.  Samtalsturer i lektionsavsnittet fördelade på drag respektive lärare (L) och 
elever (E)  

Drag IR-kod Poäng L (N=1) E (N=9) 
eliciterande initiativ > 6 48 35 
självanknuten respons <=> 6 5 0 
icke-fokalt eliciterande initiativ :> 5 0 5 
icke-lokalt eliciterande initiativ ..> 5 0 1 
hävdande initiativ ʌ 5 19 8 
självanknutet eliciterande initiativ => 4 8 0 
utvecklad respons med eliciterande initiativ <> 4 46 0 
icke-lokalt anknutet hävdande initiativ ..ʌ 4 0 2 
självanknutet hävdande initiativ =ʌ 3 1 0 
utvecklad respons med hävdande initiativ <ʌ 3 10 0 
icke-lokalt anknuten respons ..< 3 0 4 
icke-fokalt anknuten respons :< 3 1 0 
självnominerade responser <* 3 0 3 
enkel respons < 2 19 125 
partiell respons -> 2 2 0 
inadekvat respons - 1 1 5 
avbruten replik ´` 1 2 3 
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Lärarens vanligaste samtalstur består av ”eliciterande initiativ” (48), vilket 
innebär att läraren är den samtalspart som leder samtalet genom att ställa frå-
gor. Läraren kan också repetera en fråga som hon själv ställt eller omformu-
lera den i ett ”självanknutet eliciterande initiativ”, och detta gör hon åtta 

gånger i lektionsavsnittet. Eliciterande initiativ finns även i lärarens näst van-
ligaste samtalstur, ”utvecklad respons med eliciterande initiativ” (46), som 
innebär att läraren knyter bakåt till en elevrespons och syftar framåt genom ett 
nytt initiativ. Förutom eliciterande initiativ visar lärarens samtalsturer även 
drag av hävdande initiativ (19) och av utvecklade responser med hävdande 
initiativ (10). Läraren ger också ”enkla responser” (19), vilken är den vanlig-
aste av elevernas samtalsturer (125). Detta tyder på att elevernas bidrag till 
samtalet till stor del består av att svara på lärarens frågor. Utmärkande för 
interaktionen är också elevernas fria bidrag; de tar ”fria initiativ” (35) och 

intar alltså rollen att föra samtalet vidare, och de tar också ”hävdande initiativ” 

(8). De har också tre ”självnominerade responser”. Vissa av elevernas initiativ 

knyter dock inte till det ämne som avhandlas, och vissa av deras responser (4) 
knyter inte till föregående samtalstur. En del av elevernas turer är ohörbara 
(11), kanske på grund av placeringen av inspelningsutrustningen. 

Slutsatsen av analysen är att läraren ofta bygger på elevernas svar och att 
eleverna för det mesta svarar på lärarens frågor men att eleverna också tar en 
del fria turer i form av elevinitiativ och självnominerade responser. 

Med hjälp av de interaktionella poäng som anges i tabell 6.1 för varje typ 
av drag har lektionsavsnittets dominansmått tagits fram som IR-index och IR-
differens. IR-index utgör summan av samtalsparternas interaktionella poäng 
delad med det totala antalet talarturer medan IR-differensen är skillnaden mel-
lan samtalsparternas IR-index. Dominansmåtten visar att samtalet är starkt 
asymmetriskt till lärarens fördel och att läraren tar stort utrymme i 
interaktionen (se tabell 6.2). 
 
Tabell 6.2.  Lektionsavsnittets dominansförhållanden  

 
 
 
 
 

 
Tabellen visar att läraren har ett högt IR-index, 4,38 av 6 och att de nio ele-
verna tillsammans tar mindre talutrymme än läraren, 2,80 av 6. Differensen 
mellan lärarens och elevernas IR-index är 1,58, ett mått som utifrån Linells & 

ohörbar replik ? 0 0 11 
Totalt antal turer   162 202 

 Samtalsparternas IR-index IR-differens 
L 4,38  

1,58 E 2,80 



75 

Gustavssons jämförelsematerial (1987:246; se också kapitel 5) visar att samta-
let har likheter mellan intervjuer och förhör. 

Sammanfattningsvis visar IR-analysen av interaktionen i lektionsavsnittet 
att läraren dominerar samtalet starkt. I stor omfattning använder Aster initie-
rande drag som ger höga dominansmått, och som enskild samtalspart tar hon 
nästan hälften av alla turer. Hennes vanligaste samtalsdrag är fristående elici-
terande initiativ som är det drag som påverkar interaktionen allra starkast. 
Elevernas vanligaste drag är i stället enkla responser som Aster i stor utsträck-
ning följer upp med utvecklade responser med eliciterande initiativ, vilka 
också påverkar interaktionen starkt. I stort sett kan interaktionen således be-
skrivas som att läraren styr samtalet starkt medan eleverna tillsammans utgör 
den svagare parten i interaktionen genom att huvudsakligen bidra till samtalet 
med svar på lärarens frågor. Lärarens dominans blir tydlig i det framräknade 
måttet som kallas IR-index som är betydligt högre än elevernas, 4,38 mot 
2,80. 

 6.1.2 IR-analys av tre kommunikativa projekt 
Lektionsavsnittet består av 18 kommunikativa projekt (se bilaga 4) som alla 
anknyter till huvudaktiviteten, förberedelser inför brödbaket. Av dessa kom-
munikativa projekt har tre projekt som illustrerar olika interaktionsmönster 
valts ut för fördjupad analys: 

 
1. Vi ska baka knäckebröd idag (tur 1–15) 
2. Är tjugofem mer än femtio? (tur 73–94)  
3. Vad betyder dl och msk? (tur 145–160). 

 
I det första kommunikativa projektet, Vi ska baka knäckebröd idag, deltar 
läraren Aster och fem elever. Projektet består av 15 turer varav läraren tar åtta 
turer och eleverna tillsammans sju. Projektet illustrerar det övergripande inte-
raktionsmönstret under lektionsavsnittet där läraren är den som leder samtalet 
genom ”eliciterande initiativ” som besvaras av eleverna med enkla responser. 

Tre elevresponser är så kallade ”fria turer” och som därför benämns som 
”självnominerade responser”. Läraren bygger också på elevernas responser 

och för samtalet framåt med hjälp av nya eliciterande initiativ, men även ele-
verna tar ett par initiativ. I projektet introducerar Aster uppgiften som ska 
genomföras under dagens lektion, nämligen att baka knäckebröd. Transkrip-
tionen av interaktionen i det kommunikativa projektet redovisas i tabell 6.3 
tillsammans med analys av IR-koder för samtalsturerna. 



76 
 

 
Tabell 6.3. IR-analys av Vi ska baka knäckebröd idag 

Turnr Talare Talartur IR-
kod 

Förklaring av IR-kod 

1 L nu hör ni nu är det  
Isak 
nu är det så att vi ska baka knäckebröd 
idag 

> eliciterande initiativ  

2 EE GLÄDJEROP <* självnominerad respons  
3 L vi ska baka knäckebröd =ʌ självanknutet hävdande 

initiativ  
4 E1 jag sa väl det <* självnominerad respons  
5 L det gjorde du kommer du ihåg att vi 

bestämde det förra veckan? Isak 
vad tror ni vi ska ha när vi bakar 
knäckebröd? ooh vad fina händer jag 
har uppe vad säger Mirra? 

<> utvecklad respons med 
eliciterande initiativ  
 
 

6 E2 mjöl < enkel respons  
7 L det tycker jag också det här är mjöl  

vad kan detta vara för mjöl?  
<> utvecklad respons med 

eliciterande initiativ  
8 E3 kan jag läsa? kan jag läsa? *> eliciterande elevinitiativ  
9 L är det någon som   läser? > eliciterande initiativ  
10 E3                                   

                                ja mjöl r-                                                                                                                                                                                                                 
<* självnominerad respons 

i överlappande tur  
11 L Liliana > talarnominering 
12 E4 rågmjöl < enkel respons  
13 L rågmjöl det behöver vi till vårt knäcke 

kan vi behöva   nåt annat? 
<> utvecklad respons med 

eliciterande initiativ  
14 E5                          det luktar gott ʌ* hävdande elevinitiativ i 

överlappande tur  
15 L kan vi behöva nåt annat mjöl? > eliciterande initiativ  
 
IR-analysen visar att Aster har flera initierande samtalsturer (tur 1, 3, 9, 11, 
15) där hon introducerar arbetsområdet (tur 1, 3), ställer frågor (tur 9, 15) eller 
nominerar talaren (tur 11). Den inledande turen analyseras som ett eliciterande 
initiativ, eftersom den startar lektionen och påkallar elevernas uppmärksamhet 
med yttrandet ”nu hör ni” där ordet nu uttrycks med emfas och tillrättavisar 
eleven Isak. Läraren bygger också på elevernas svar med hjälp av draget ”ut-
vecklade responser med eliciterande initiativ” (tur 5, 7, 13). I detta projekt 

tilldelar läraren eleverna två samtalsturer med så kallad talarnominering (tur 5, 
11), och de nominerade eleverna ger enkla responser på lärarens frågor. I res-
ten av sina samtalsturer riktar läraren frågor till hela gruppen, vilket kan ha lett 
till att eleverna förhandlar om talutrymmet flera gånger (tur 2, 4, 8, 10, 14) 
genom att ta egna initiativ (tur 8, 14) eller genom självnominerade responser 
(tur 2, 4, 10), varav en uttrycker entusiasm (tur 2). Det händer att dessa fria 
bidrag kan överlappa (tur 10, 14) med föregående tur. Analysen visar att de 
fria bidragen ibland premieras (tur 2, 4) och ibland lämnas obesvarade (tur 8, 
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10, 14). I ett fall, när en elev vill läsa vad som står i receptet (tur 8), lämnar 
läraren elevens fria bidrag (tur 8 och 10) obesvarade och ger turen till någon 
hon själv nominerar (tur 11). I ett annat fall (tur 14) påstår eleven att något 
luktar gott, men även den repliken lämnas obesvarad av läraren. 

Det andra kommunikativa projektet, Är tjugofem mer än femtio?, består av 
22 samtalsturer och är en dialog mellan läraren och tre elever. Lärarens inte-
raktionsmönster i detta projekt utmärks av att hon bygger vidare på elevernas 
responser och eliciterar nya svar. Eleverna har fler turer än läraren, och deras 
interaktionsmönster består av att svara på lärarens frågor. I detta kommunika-
tiva projekt tar läraren fram ett knäckebrödrecept som är den text som läraren 
läser och tolkar tillsammans med eleverna. Eleverna får i detta projekt i upp-
gift att tänka ut hur ett jästpaket på 50 gram kan bli de 25 gram som behövs till 
degen. Transkriptionen av interaktionen i det kommunikativa projektet redovi-
sas i tabell 6.4 tillsammans med analys av IR-koder för samtalsturerna. 

 
Tabell 6.4. IR-analys av Är tjugofem mer än femtio? 

Turnr Talare Talartur IR-
kod 

Förklaring av IR-
kod 

73 L du titta här får ni se jag ska visa  
Isak nej Isak låt det vara   
det här läste ju du femtio läste du en femma å 
en nolla å så står det ett litet g 

ʌ hävdande ini-
tiativ  

74 E5 femtio gram < enkel respons  
75 L femtio gram titta här det här paketet väger 

femtio gram men här står tjufem hur mycket 
ska vi ha då?  

<> utvecklad re-
spons med elici-
terande initiativ  

76 E1 Isak Isak *> elevinitiativ  
77 E5 eehm två stycken < enkel respons  
78 L två stycken? -> partiell respons  
79 E5 aa < enkel respons  

80 E6 nej tre ett   två tre < enkel respons  
81 L                   kan ni tänka till? det här är femtio 

är tjufem mer än femtio?  
> eliciterande 

initiativ i över-
lappande tur  

82 EE nää < enkel respons  
83 L femtio är mer än tjufem jaha hur gör vi då? 

här har vi femtio 
<> utvecklad re-

spons med elici-
terande initiativ  

84 E5 vi delar på det < enkel respons  
85 L vi kan dela på det och vad får vi då? <> utvecklad re-

spons med elici-
terande initiativ  

86 E5 eeeh tjugofem < enkel respons  
87 L hur ska vi dela det för att få tjufem? > eliciterande 

initiativ  
88 E5 eehm i tjufem bitar < enkel respons  
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89 L det går att dela i tjufem bitar men det blir 
jobbigt  

< enkel respons  

                   SKRATT 
90 L vänta vet ni vad nu? det här är spännande här 

har jag paketet hela detta väger femtio gram 
sa vi eller hur? det hörde du Hamse? femtio 
gram men vi skulle ha tjugofem och då sa du 
att vi skulle dela det om jag delar det mitt itu 
så här hur många bitar är det då?  

> eliciterande  
initiativ  
 
 
 

91 E nej nej nej det räcker inte < enkel respons  
92 E6 två bitar < enkel respons  
93 L det blir två och jag undrar hur mycket är det i 

varje 
<> utvecklad re-

spons med elici-
terande initiativ  

94 E3 hundra miljoner 
 

< enkel respons 

 
IR-analysen visar att interaktionsmönstret i detta kommunikativa projekt är 
likt det i föregående projekt, det vill säga att läraren bygger på elevernas svar 
och för samtalet om division framåt med hjälp av en partiell respons (tur 78) 
och nya frågor (tur 75, 83, 85, 93). Eleverna fortsätter svara fåordigt på lära-
rens frågor även i detta kommunikativa projekt (tur 74, 77, 79, 80, 82, 84, 86, 
88, 92). Eleverna har färre fria bidrag i detta projekt trots att läraren inte expli-
cit tilldelar ordet till en specifik elev genom så kallad talarnominering. Lära-
rens fristående initiativ är eliciterande (tur 81, 87, 90) eller hävdande (tur 73) 
och vid ett tillfälle överlappar det en elevs tur (tur 81). I projektets inledande 
tur (73) tillrättavisar Aster Isak igen, och den här gången får han en reprimand 
i skarpt tonläge: Isak nej Isak. Asters frågor besvaras ibland av flera elever 
(tur 79, 80), ett interaktionellt fenomen som därför kallas flersvar och som 
förekommer i flerpartssamtal. Vid ett tillfälle verkar elevens svar vara ett ut-
tryck för att eleven inte förstår frågan eller att hen skämtar (tur 94). 

Det tredje kommunikativa projektet, Vad betyder dl och msk?, består av 16 
turer. Läraren dominerar samtalet genom att ta olika typer av initiativ såväl 
fristående som sådana som bygger vidare på elevernas responser, och eleverna 
svarar för det mesta på lärarens frågor. I detta projekt fortsätter Aster och hen-
nes elever arbeta efter receptet på knäckebröd. I recepttexten står förkortningar 
som ”dl” och ”msk” som eleverna måste tyda för att lägga ner rätt kvantitet av 

ingredienser i blandningsbunken. Transkriptionen av interaktionen i det kom-
munikativa projektet redovisas i tabell 6.5 tillsammans med analys av IR-
koder för samtalsturerna. 
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Tabell 6.5. IR-analys av Vad betyder dl och msk? 

Turnr Talare Talartur IR-kod Förklaring av IR-kod  
 

145 L titta Liliana här här på tavlan det står 
som Mersad hade läst två men det står 
inte två glas det står två de el vad kan 
det vara? 

> eliciterande initiativ  
 

146 E4 del  < enkel respons  
147 L jaha en del vet du? <> utvecklad respons 

med eliciterande 
initiativ  

148 E2 dela   < enkel respons 
149 L ja det kunde man    tänk- ´` partiellt avbruten 

respons 
150 E4                                 två del vatten < enkel respons i över-

lappande tur  
151 L två delar vattten men inte vilka delar 

som helst utan två de ci liter det här är 
ett mått och det är en deciliter och vi 
tar två såna deciliter här har jag en 
deciliter Mirra har ni nån aning om 
vad det här är för mått? 

<> utvecklad respons 
med eliciterande 
initiativ  

152 E xxx ? ohörbar replik 
153 L har ni en aning om vad detta är för 

mått? 
=> självanknutet elicite-

rande initiativ  
154 E6  en deciliter < enkel respons  
155 L  men vad kan det vara? ibland står det 

i receptet Hannan 
=> självanknutet elicite-

rande initiativ i över-
lappande tur  

156 E det är haram :> icke-fokalt anknutet 
eliciterande elevini-
tiativ (i parallellsam-
tal?)  

157 L nej det är inget haram på skolan <ʌ utvecklad respons 
med hävdande ini-
tiativ  

158 E7 femtio ..<? icke-lokalt anknuten 
respons (i parallell-
samtal?)  

159 L titta här det här är en matsked ibland 
står det i receptet olika skedar 

˄ hävdande initiativ  

  SKRIK   
160 L det kan stå att man behöver en mat-

sked eller tesked det här är en mat-
sked 

˄ hävdande initiativ  

 
IR-analysen visar att läraren försöker elicitera elevernas kunskaper om mått-
förkortningarna deciliter och matsked (tur 145, 151). Eleverna förhandlar om 
betydelsen, exempelvis att dl betyder del eller dela (tur 146, 148) och att ”2 dl 
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vatten” i receptet betyder två delar vatten, förslag som läraren bygger vidare 

på (tur 147, 149). Inför nästa förkortning i receptet, ”msk”, visar läraren mått-
satsen matsked och frågar eleverna vad den heter, och svaret är ”en deciliter” 

(tur 154), det vill säga det mått som nyss diskuterats. Eleverna försöker svara 
på lärarens frågor men verkar ha tappat den entusiasm de visade i det första 
kommunikativa projektet eller i varje fall koncentrationen, vilket tur 156 och 
158 antyder. Repliken ”det är haram” i vilket eleven använder både svenska 

och arabiska (tur 156) verkar vara en tur i ett samtal som sker parallellt med 
huvudsamtalet och likaså tur 158. Läraren upprepar det arabiska ordet ”ha-
ram” och visar med draget ”utvecklad respons med hävdande initiativ” att hon 

disprefererar det som sägs i tur 156, något som tyder på att hon också förstår 
det arabiska ordet. Till skillnad från föregående kommunikativa projekt före-
kommer i detta projekt både parallellsamtal (tur 156, 158) och överlappande 
turer (tur 150, 155).  

Sammanfattningsvis visar analysen av de tre kommunikativa projekten 
samma interaktionsmönster som gäller för hela lektionsavsnittet beskrivet i 
föregående avsnitt, men den lyfter också några andra egenskaper som inte är 
synliga i den övergripande analysen. En sådan egenskap är att läraren riktar 
majoriteten av sina initiativ till hela gruppen och inte till en specifik elev. 
Denna adressering till hela gruppen tycks inverka positivt på elevernas initia-
tivtagande. Till gruppadresseringen kan också förekomsten av andra så kallade 
fleraktivitetspartier av olika slag: parallellsamtal, flersvar och överlappande 
turer, knytas. Förekomsten av fleraktivitetspartier är tecken på att talutrymmet 
i de kommunikativa projekten som studeras inte är på förhand bestämt och att 
det kan förhandlas löpande, trots att läraren dominerar samtalet. Analysen har 
även visat att denna lärare tar hänsyn till och bygger vidare på elevernas för-
handlingar. I de tre analyserade kommunikativa projekten bidrar sju av de nio 
eleverna individuellt, vilket antyder att nästan hela gruppen är engagerad i 
samtalet. 

Slutsatsen är således att interaktionen under lektionsavsnittet både uppvisar 
reproducerande (Barnes 2013:6) och utforskande drag (Barnes 2013:5). 

6.2 Diskurser utifrån lärarens stöttningsstrategier  
Detta avsnitt presenterar de stöttningsstrategier som framträder i lärarens As-
ters handlingar i de tre utvalda kommunikativa projekten i lektionsavsnittet. 
Avsikten med analysen är att belysa hur fortbildningens diskurser omsatts i 
handling, nämligen diskurserna om stöttande undervisning som både ska ut-
veckla elevernas svenska ämnesspråk och ge eleverna möjlighet att använda 
sin språkliga och kulturella mångfald som resurser för lärandet.  

IR-analysen som redovisas i föregående avsnitt visar att läraren styr samta-
let för att få svar på de kunskapsfrågor hon för det mesta ställer till hela grup-
pen och att eleverna svarar kortfattat på hennes frågor men att de också initie-
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rar turer och även inleder parallellsamtal. I detta avsnitt följs analysen av lära-
rens samtalsturer upp med analys av de strategier hon använder för att stötta 
eleverna i de tre kommunikativa projekt som analyserats med IR-analys. Ana-
lysen av stöttningsstrategier visar att hon använder ett stort antal drag som är 
stöttande och att flera sådana drag kan finnas i en och samma samtalstur.  

Som underlag för hela lektionsavsnittet använder Aster ett knäckebrödsre-
cept, men också andra texter (texter på olika paket och text på tavlan) som 
stöd för diskussionen, vilket motsvarar den planerade strategin 6, ”samtal om 

texter”. En annan övergripande strategi som hon använder under hela lektions-
avsnittet är användningen av stödmaterial i form av ingredienser, våg, måttsat-
ser, andra köksredskap och tavlan, vilket innebär att den planerade strategin 5, 
”kontextrikt inflöde”, är närvarande i och gemensam för alla de tre kommuni-
kativa projekten.  

Det första kommunikativa projektet, Vi ska baka knäckebröd idag, inleds 
med att läraren kommunicerar målet för lektionen, att baka knäckebröd, vilket 
motsvarar strategi 2 och leder till elevernas bravorop. Hon knyter också denna 
lektion till föregående veckas lektion, vilket är strategi 8, ”utgå från elevernas 
erfarenheter och sikta framåt” genom att ställa en fråga som påminner om att 
de bestämde att baka knäckebröd under den här lektionen. Aster talar inte om 
vad som behövs för knäckebrödsbakningen utan ställer frågor som ”vad tror ni 
vi ska ha när vi bakar knäckebröd? ” (tur 5) och knyter därmed den aktuella 
situationen till gruppens bakaktiviteter tidigare under året och som ”vad kan 
detta vara för mjöl?” (tur 7) när hon uppmanar eleverna att ta reda på mjölsor-
ten från mjölpaketet eller receptet. Aster stöttar eleverna inte bara genom frå-
gor utan också i sina responser (tur 5, 7, 13) genom att bekräfta deras svar med 
uttryck som ”det tycker jag också” (tur 7), genom att upprepa dem i den form 
de yttras, ”rågmjöl” (tur 13), eller som en utvidgad fras exempelvis i en hel-
mening, ”det här är mjöl” (tur 7). Dessa yttranden utgör realiseringar av stra-
tegi 10, ”bekräfta elevens kunskaper”. 

I det andra kommunikativa projektet, Är tjugofem mer än femtio?, samtalar 
lärare och elever med stöd av bakreceptet. Eleverna får i uppgift att tänka ut 
hur de kan få fram 25 gram jäst av ett jästpaket på 50 gram. Denna uppgift 
visar sig ligga på en hög abstraktionsnivå, och Aster använder flera olika 
stöttningsstrategier för att eleverna ska kunna lösa uppgiften. Hon ger eleverna 
utvecklande feedback (strategi 12) genom att använda öppna frågor av typen 
”hur mycket ska vi ha?” (tur 75), och genom att be eleverna att utveckla sitt 
svar ”hur ska vi dela det för att få tjufem?” (tur 87) och uppmana dem att 
tänka vidare (tur 81). Ytterligare en strategi läraren använder och som har en 
nära relation till utvecklande feedback är strategi 11, ”omformulera elevens 
svar i ämnestermer”, som här innebär att omformulera elevens svar i matema-
tiska termer. Strategin förekommer explicit enbart en gång efter att eleverna 
svarat ”nää” (tur 82) på frågan ”är tjufem mer än femtio?” och läraren formu-
lerar elevernas svar i meningen ”femtio är mer än tjufem” (tur 83), där hon 
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använder begreppet ”mer än”. Strategi 11 förekommer emellertid implicit 
varje gång läraren använder matematiska begrepp och markeras också som 
strategi 10 när hon bekräftar elevens korrekta svar genom att upprepa det, till 
exempel i ”vi kan dela på det” (tur 85), vilket hon gör flera gånger under sam-
talet (tur 75, 90, 93). En annan strategi för att stötta eleverna i problemlös-
ningen är strategi 8, ”utgå från elevernas erfarenheter, sikta framåt”. Läraren 
bygger genomgående vidare på elevernas svar, och denna strategi förekommer 
därför i kombination med andra strategier, bland annat med strategi nummer 
10b, ”bekräfta elevens kunskaper genom att upprepa elevernas svar som de är” 

(se exempel 6.1).  
 

Exempel 6.1. Stöttningsstrategi 10b i lektionsavsnitt i F–1 

vi kan dela på det och vad får vi då? 
                                                                                               (Tur 85, L) 

  
Lärarens samtalstur i exemplet ovan inleds med att hon bekräftar elevsvaret 
genom att upprepa det, och därefter fortsätter samtalsturen med att hon utgår 
från elevsvaret som hon just upprepat och siktar framåt genom att ställa en ny 
fråga till eleverna. Samtalet är dock alltför abstrakt för eleverna trots att det 
kretsar runt ett konkret jästpaket. De har därför svårt att besvara kunskapsfrå-
gorna, men två elever ger väntade svar: ”eehm två stycken” (tur 77) och ”två 

bitar” (tur 92) bland ett flertal oväntade svar. Elevsvaren är kortfattade även i 
detta kommunikativa projekt trots lärarens stöttningsstrategier. Eleverna har 
inte heller några fria bidrag som knyter till samtalet. 

I det tredje kommunikativa projektet fortsätter lärare och elever att läsa och 
tyda recepttexten. Enligt receptet ska ”2 dl vatten” och ”1 msk olja” hällas i 
bunken. Aster frågar eleverna vad dessa förkortningar står för, och eleverna 
ger flera förslag (tur 146, 148, 150, 154) som hon fångar upp och bygger vi-
dare på. En framträdande strategi under detta projekt är således strategi 8, 
”utgå från elevernas erfarenheter, sikta framåt” (tur 145, 147, 151, 155, 159, 

160). När eleverna exempelvis föreslår betydelser av förkortningen dl som 
”del” och ”dela” upprepar läraren dessa förslag, det vill säga strategi 10b, och 
bygger vidare på dem som i samtalstur 151: ”två delar vatten men inte vilka 
delar som helst utan två de ci li ter”. Innan Aster ger rätt svar låter hon elever-
na förhandla om betydelsen en stund och med responser som ”ja det kunde 
man tänk-” (tur 149) tycks hon också vilja ge eleverna mer tid att svara, vilket 
motsvarar strategi 13. Strategin används även tillsammans med andra strate-
gier, som upprepning av elevernas svar (strategi nummer 10b). I samband med 
att eleverna ska lära sig tyda förkortningarna ”dl” och ”msk” i receptet och 
känna igen respektive måttsatser använder Aster ytterligare en strategi, nämli-
gen strategi 7, ”metalingvistisk och metakognitiv aktivitet”. Denna strategi 
kan dock bara anas i yttrandet ”det här är ett mått” (tur 151) när Aster visar 

antingen ett decilitermått eller ett matskedsmått och därmed introducerar be-
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greppet mått. Eleverna vet förmodligen vad en riktig matsked är men att lära 
känna igen ett alldagligt föremål som matsked i de dubbla representationerna, 
den grafiska och den konkret materiella, verkar vara en metakognitiv utma-
nande aktivitet för eleverna i den integrerade F–1-gruppen.  

Under detta kommunikativa projekt, i likhet med de två föregående, är 
svenska det enda språket som samtalet förs på. I en kort replikväxling skymtar 
dock användning av andra språkliga resurser än svenska som snarare verkar 
tillhöra ett parallellsamtal till det som läraren för med eleverna. En elev påstår 
på arabiska att något är förbjudet, ”haram” (tur 156), och läraren hävdar i en 
disprefererad respons ”nej det är inget haram på skolan” (tur 157). När Aster 
upprepar elevens ord på arabiska tyder det på att hon kan ordets betydelse, 
varför jag tolkar hennes svar vara i linje med strategi nummer 8, ”utgå från 
elevernas erfarenheter” och som ett tecken på att hon har viss kunskap om 
elevernas språkliga och kulturella erfarenheter.  

Slutsatsen av analysen av stöttningsstrategier i de tre kommunikativa pro-
jekten i Asters lektionsavsnitt är att diskursen om utveckling av svenska och 
av kunskaper på svenska är framträdande i alla de tre kommunikativa pro-
jekten och realiseras som såväl planerade som interaktiva strategier. De plane-
rade strategierna som Aster använder är strategi 2, att tydligt kommunicera 
målet med lektionen. Praktiska moment knyts till ett samtal som stödjer sig på 
flera olika textgenrer (recept, texter på olika paket, taveltexter), vilket motsva-
rar strategi nummer 6. Aster använder dessutom olika typer av stödmaterial i 
form av ingredienser som ska blandas i degen och flera köksredskap som be-
hövs för knäckebrödsbaket. Eleverna får därmed möjlighet att både öva läs-
ning och lära sig ord som står för olika ingredienser och redskap som krävs för 
att göra degen till knäckebrödsbaket. Alla ingångar i det ämne som avhandlas 
kan sägas motsvara strategi 5, ”kontextrikt inflöde” och även 4, ”ett varierande 
lektionsupplägg”. Bland de interaktiva strategierna är strategi 8, ”att utgå från 
elevernas erfarenheter, sikta framåt” mest frekvent. Elevernas erfarenheter av 
att äta olika brödtyper eller kanske till och med baka bröd i familjen lyfts dock 
inte i samtalet. Genom att Aster riktar frågor till hela gruppen och inte till en 
specifik elev lämnar hon också utrymme för elevernas erfarenheter, vilket 
visar sig i att eleverna tar 35 eliciterande initiativ i lektionsavsnittet. En annan 
strategi som läraren använder är att bekräfta elevernas kunskaper (strategi 10), 
och detta gör hon på olika sätt bland annat att upprepa elevens svar. Den tredje 
mest frekventa strategin är att ge eleverna utvecklande feedback, strategi 12, 
genom att använda öppna frågor och be eleverna att utveckla eller förtydliga 
sina svar. Alla dessa strategier tillsammans med elevernas förhandlingar om 
kunskap utgör utforskande inslag (Barnes 2013:5) som dock förs på en ab-
strakt nivå som verkar vara för svår för flera i denna elevgrupp.  

Diskursen om stöttande undervisning för användning av flerspråkighet och 
kulturell mångfald som resurs för lärandet realiseras enbart vid ett tillfälle när 
en elev för ett kort parallellsamtal med en klasskompis på arabiska, vilket 
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Aster fångar upp och responderar på genom att negera det som eleven säger. 
Eftersom läraren inte avvisar användningen av ett annat språk än svenska i 
klassrummet utan endast innehållet i yttrandet tolkas lärarens respons, sin 
avvisande form till trots, som en stöttningsstrategi, strategi 8, ”utgå från ele-
vernas erfarenheter”.  

6.3 Enkätsvar och kollegiala reflektioner 
I avsnittet redovisas i 6.3.1 vad som framkommer i den enkät (se bilaga 1) 
som genomfördes innan fortbildningen startade. Svaren som redovisas i av-
snittet handlar om läraren Asters bakgrund men också om hennes uppfattning-
ar om hur hon kan stötta elevernas språkutveckling och deras kulturella och 
språkliga mångfald. Detta avsnitt motsvarar det som beskrivs som historisk 
kropp i nexusanalysen. Därefter presenteras i 6.3.2 Asters och två av hennes 
kollegers reflektioner på Asters lektionsavsnitt.  

6.3.1 Asters enkätsvar  
I bakgrundsuppgifterna i enkäten framkommer att Aster är behörig förskollä-
rare, att hennes förskollärarexamen är avlagd vid ett svenskt universitet, att 
hon har svensk bakgrund utan erfarenhet av att växa upp som tvåspråkig och 
att hon vid tiden för fortbildningens start arbetat som förskollärare i 34 år 
varav 14 år på nuvarande skola. 

 Av enkätsvaren framkommer vidare att Aster redan vid fortbildningens 
start tycks ha anammat ett synsätt som stämmer väl överens med flera av de 
stöttningsstrategier som Hammond och Gibbons (2005) förespråkar för under-
visning i flerspråkiga klassrum. 

Två av enkätfrågorna avser flerspråkiga elevers språkutveckling. Den ena är 
ställd generellt och den andra specifikt, utifrån undervisningspraktiken. På den 
mer generella frågan Det talas mycket om att man måste förbättra andra-
språkselevernas språkkunskaper. Hur tycker du att man gör det bäst? svarar 
Aster: 

 
Att ge dem tid att svara, fråga och samtala. Att uppmuntra och att variera 
undervisningen. 

 
Aster framhåller i svaret vikten av att ge eleverna tid att svara, vilket motsva-
rar strategi 13. Asters vilja att ”variera undervisningen” har en motsvarighet i 

strategi 4. Även att erbjuda möjligheter till samtal skulle kunna stämma över-
ens med stöttningsstrategi 6, ”samtal om texter”, trots att det inte står i svaret 

att samtalet ska föras om texter.  
I enkäten uppmanas vidare Aster att ge ett konkret exempel på en undervis-

ningssituation där hon har lyckats arbeta med språkutveckling. Uppgiften 
lyder: Som pedagog är du – liksom alla vi andra – medveten om att du ibland 
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lyckas bra och ibland inte. 1) Beskriv en situation där du tycker att du lyckats 
arbeta med språkutveckling på ett bra sätt. Aster ger följande svar:  

 
T ex när vi börjar prata om första ljudet i ord. Jag har en liten grupp 7–8 
elever. Vi pratar om vad vi heter, stöttar med tecknet för första ljudet i 
namnet, försöker hitta fler ord som börjar på samma ljud, alla får bidra till 
varje barns första ljud. Vi listar på tavlan eller på ett stort papper, ritar till 
när något behöver förtydligas. Ord bollas fram och tillbaka. Någon känner 
igen att ”vi börjar på samma ljud”. Listorna blir långa. Varje barn får sedan 

ett papper där varje barn skriver sitt namn och ritar något som börjar på 
samma ljud som deras namn gör.  

 
I svaret ovan kan aktiviteten att tala om ljud och bokstäver som grafiska repre-
sentationer av ljud tolkas som strategi 7, ”metalingvistiska och metakognitiva 

aktiviteter”. Aster beskriver att eleverna känner igen ljuden och reflekterar 
över namn som ”börjar på samma ljud”, något som kan tolkas med att meta-
lingvistiska och metakognitiva lektionsaktiviteter leder till att elevernas fono-
logiska och metakognitiva medvetenhet ökar. Genom att utgå från språkljud i 
hennes och elevernas namn utgår Aster från elevernas erfarenheter vilket 
stämmer med strategi 8. Även strategi 6, ”samtal om texter”, kan utläsas i 

yttrandet ”Vi listar på tavlan eller på ett stort papper, ritar till när något behö-
ver förtydligas”, och texterna här kan vara olika bokstäver i elevernas namn. 
Ytterligare strategier som identifierats i Asters svar är strategi 5, ”kontextrikt 

inflöde” där användning av kroppsspråk och ritningar som stöd för verbalt 
språk hör till och där komplementära kommunikationssätt som tecken som 
stöd9 och elevernas avbildningar av föremål ”som börjar på samma ljud som 
deras namn gör” ingår. Till samma strategi hör även användning av stöd-
material som tavla, papper och pennor. Aster avslutar sitt exempel med en 
motivering av varför hon tycker undervisningsmomentet var språkutveck-
lande: 
 

Situationen var lyckad för alla kunde delta, kunde hjälpa varandra, hade en 
förförståelse (kände igen sitt namn). Tyckte det var roligt, de drog slutsatser 
och reflekterade över ”samma ljud”, vi kom även in på antal bokstäver i 
namnen. När teckningarna var klara satte vi upp dem, de fick arbetet bekräf-
tat, kunde visa för varandra. 
 

I Asters motivering till valet av en lyckad undervisningssituation förekommer 
ord som förförståelse och uttryck för aktivt deltagande och för samarbete som 

 
9 Tecken som stöd är ett kommunikationsprogram som går under benämningen Tecken som Alternativ 
och Kompletterande Kommunikation, TAKK. Även lärarna i Dueks studie (2017) använder detta 
komplementära kommunikationssätt i sin undervisning. 
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i modellen kan knytas till strategi 3, ”progressivt kunskapsbyggande”, respek-
tive 4, ”varierande upplägg”, även om det inte är ett regelrätt grupparbete som 
Aster beskriver i sitt svar. Vidare kan reflektion och slutledningsförmåga som 
hon åberopar som argument för en lyckad språk- och kunskapsutvecklande 
undervisning motsvara strategi 7, ”metalingvistiska och metakognitiva aktivi-
teter”. 

Sammanfattningsvis visar analysen att Asters svar på de två enkätfrågor 
som berör flerspråkiga elevers språkutveckling stämmer överens med flera 
stöttningsstrategier både på planerad nivå, där strategierna nummer 3, ”pro-
gressivt kunskapsbyggande”, 4, ”varierande upplägg”, 6, ”samtal om texter” 
och 7, ”metalingvistiska och metakognitiva aktiviteter” befinner sig, och på 
interaktiv nivå, där strategierna nummer 8, ”utgå från elevernas erfarenheter, 
sikta framåt”, och 13, ”ge eleven mer tid att svara”, finns. 

På den fråga som berör användningen av elevernas bakgrund i undervis-
ningen, nämligen Har det någon betydelse för din verksamhet att dina elever 
har en mångkulturell bakgrund? I så fall hur? svarar Aster:  

 
Ja, samtidigt som olika bakgrunder berikar ger det olika svar och stor ly-
hördhet krävs hos oss lärare (men det gör det annars också om man ska få 
goda resultat). 
 

Även om detta svar är svårt att analysera utifrån stöttningsmodellen kan man 
åtminstone förstå att Aster anser elevernas mångkulturella bakgrund ha bety-
delse för och berika undervisningen. Aster lyfter i samband med det lyhördhet 
som en egenskap hos en lärare som undervisar flerspråkiga elever. Hon tilläg-
ger därför inom parentes att lärare behöver lyssna noga på vad alla elever har 
att säga om de ska nå långt i sin språk- och kunskapsutveckling. Vi kan utläsa 
att det i svaret framhålls att eleverna berikar undervisningen, men inte att 
undervisningen bygger på elevernas erfarenheter, som är strategi 1, ”lektionen 

bygger på elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter”. Asters svar kan 

tolkas som att de flerspråkiga eleverna inte har samma kulturella ramar som 
lärarna och att lärarna, för att kunna förstå elevernas svar, därför behöver 
lyssna extra noga på vad eleverna egentligen säger.  

I enkätfrågan Modersmålsundervisning eller inte är en fråga som debatte-
rats i många olika sammanhang. Vad tänker du själv i denna fråga när det 
gäller förhållandet mellan elevernas första- och andraspråk? uppmanas Aster 
att beskriva sin syn på elevernas språkliga resurser. I sitt svar framhåller Aster 
att elevernas förstaspråk utgör en nyttig resurs för inlärning av ett annat språk: 
 

Jag tänker att ett rikt och nyanserat modersmål behövs som grund för att 
lära sig och tillgodogöra sig nästa språk. Därför är modersmålsundervisning 
viktig. 
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Asters svar uttrycker inte någon tanke om att eleverna skulle kunna utveckla 
sina språk parallellt men lyfter vikten av modersmålsundervisning. Skulle man 
koppla svaret till analysmodellen kan man konstatera att ingen strategi i mo-
dellen specifikt utgår från elevernas språkliga och kulturella mångfald men att 
strategi nummer 1, ”lektionen bygger på elevernas tidigare kunskaper och 
språkbehärskning”, skulle kunna tolkas innefatta denna aspekt på ett övergri-
pande plan. Elevernas tidigare kunskaper kan både tolkas som språk- och äm-
neskunskaper. Svaret kan dessutom knytas till strategi nummer 8, ”utgå från 
elevernas erfarenheter, sikta framåt” där ordet erfarenheter kan betyda språk-
liga och kulturella erfarenheter. Aster uttrycker således en positiv attityd till 
elevernas förstaspråk och modersmålsundervisningen. Aster ger dock inga 
exempel på hur elevernas förstaspråk skulle kunna användas som resurs för 
lärande, men det kan bero på hur enkätfrågan är formulerad; till skillnad från 
föregående fråga söks här snarast ett förhållningssätt än en beskrivning om 
användningen av elevernas kulturella och språkliga mångfald i undervisning-
en. 

Sammanfattningsvis visar analysen av Asters svar på frågor som berör ele-
vernas språkliga och kulturella resurser att de kan knytas till den första strate-
gin i såväl modellens planerade som interaktiva del, det vill säga strategierna 
nummer 1 och 8. 

En enkätfråga avser hanteringen av elevernas olika språknivåer, nämligen 
Har det någon betydelse för din verksamhet att dina elever befinner sig på 
olika språkliga nivåer i svenska? I så fall hur? På denna fråga ger Aster två 
svar, varav det första gäller att nivågruppera eleverna: 

 
Det försvårar verksamheten. Ibland behöver man t ex nivågruppera sin 
verksamhet för att alla ska utmanas att lära sig mer.  
 

Av svaret framgår att Aster behöver ta hänsyn till att eleverna befinner sig på 
olika nivåer i svenska och att hon hanterar denna olikhet med att nivågruppera 
eleverna efter graden av språkbehärskning i syfte att alla ska utmanas i sin 
utveckling. Det andra svaret på frågan gäller hur lärarna använder tecken som 
stöd när elever utan grundläggande kommunikativa färdigheter i svenska bör-
jar i förskoleklassen: 
 

Ibland får vi direktkommande flyktingar i gruppen. Tecken som stöd an-
vänder vi oss av och det hjälper oss.  
 

Å ena sidan kan Asters svar knytas till strategi 1, ”lektionen bygger på elever-
nas tidigare kunskaper och språkbehärskning”, eftersom hon redovisar hur den 

pedagogiska verksamheten anpassas efter elever som inte kan svenska med ett 
komplementärt kommunikationssätt, tecken som stöd. Å andra sidan när ele-
ver med annat förstaspråk än svenska börjar i en förskoleklass på skolan kan 
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de kommunicera åtminstone på ett språk, ibland fler (Svensson 2016a), och 
dessa språk verkar inte ses som resurs i lärandet. 

På enkätfrågan Vad har du för uppfattning om inlärning i samband med 
barns arbete i grupp? svarar Aster: 

 
De ser och lär av varandra och får viktig social träning. De lär sig att det 
ofta finns mer än ett rätt svar. 

 
Arbete i grupp är, enligt Aster, ett klart stöttande arbetssätt och detta motsva-
rar strategi 4, ”varierande upplägg”. Hon tycker att barnen tränar sig på att 
bidra med olika synpunkter och perspektiv när de arbetar i grupp.  

På en av enkätfrågorna som berör optimalt lärande, Hur tycker du att ele-
verna lär sig bäst?, svarar Aster: 
 

Genom att se, höra och göra. Få adekvata utmaningar, får uppmuntran och 
uppleva en meningsfullhet i det som de ska lära sig.  

 
I Asters svar kan strategi 4, ”varierande upplägg”, utläsas eftersom hon anser 

att eleverna lär sig bäst när de ser, hör och gör saker. Svaret kan även tolkas 
som att ingången i ett arbetsområde ska göras på olika sätt så att eleverna kan 
använda alla sina förmågor för att lära sig och i så fall skulle Asters svar också 
passa in i strategi 5, ”kontextrikt inflöde”. Aster anser att lektionsaktiviteterna 
ska vara meningsfulla och att eleverna ska utmanas att lära sig.  

Aster, som på en studiedag våren 2012 hade lyssnat på en föreläsning som 
en av språkforskarna i projektet10 sedermera kursledare höll i, är intresserad av 
att lära sig mer om språks uppbyggnad under fortbildningen och på frågan Vad 
vill du ha ut av din handledning med mig? Har du några särskilda frågor du 
vill diskutera? Hur skulle du vilja utveckla ditt arbete? svarar hon följande: 

 
Precis som du så tydligt visade i exemplet om ”skrivbordsstolsstödet” så 
vill jag veta mer om olikheter/likheter i hur olika språk är uppbyggda. Det 
du sa då har jag tagit till mig och kunnat använda i mitt arbete. Mer sådana 
lärdomar utifrån konkreta exempel vore stimulerande att ta del av.  

 
I citatet ovan framgår att Aster har lärt in nya saker under studiedagen. Ett 
exempel som presenterats på en föreläsning på en studiedag under våren 2012 
har väckt intresse hos Aster för ordbildning i svenska. I enkätsvaret nämner 
hon en morfologisk typstruktur för ordbildning i svenska, nämligen ordsam-
mansättningar, och detta kan härledas till strategi 7, ”metalingvistiska och 

metakognitiva aktiviteter”. Även om stöttningsmodellen avser stöttning av 
elever, inte av lärare, visar detta exempel att lärarna själva behöver bygga upp 
en medvetenhet om flerspråkiga elevers språkutveckling. Hon uttrycker öns-

 
10 Interaktion för språk- och identitetsutveckling i flerspråkiga klassrum (Lindgren m.fl. 2015). 
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kan att lära sig mer av den typen av kunskap som hon hävdar att hon tillämpar 
i sin undervisningspraktik. 

Sammanfattningsvis visar analysen av Asters enkätsvar att flera av strategi-
erna i Hammonds & Gibbons modell (2005) kan utläsas. Framträdande bland 
de strategier Aster beskriver innan fortbildningen har startat är planerade stra-
tegier, som att lektionen ska bygga på elevernas tidigare kunskaper (strategi 
1), att den ska ha varierande upplägg (strategi 4) och att ett ämne ska avhand-
las på mer än ett sätt (strategi 5). Vidare anser Aster att samtal i klassrummet 
är väsentligt, det vill säga strategi 6, och att metalingvistiska och metakogni-
tiva lektionsaktiviteter som utgör strategi 7, bidrar till elevernas språkutve-
ckling. På de frågor i enkäten som berör elevernas språkliga och kulturella 
resurser svarar Aster att olika kulturella erfarenheter berikar undervisningen 
men inte att undervisningen bygger på dessa erfarenheter. Till elevernas 
språkliga resurser uttrycker Aster en i grunden positiv attityd till elevernas 
flerspråkighet, men tar inte upp något om möjligheten att använda den som 
resurs för lärande. 

6.3.2  Reflektionssamtal om lektionsavsnittet  
Förutom att genomföra och spela in ett lektionsavsnitt i matematik ingick i 
examinationen av fortbildningen att reflektera över undervisningen tillsam-
mans med minst en kollega. Aster lyssnade på och reflekterade över inspel-
ningen av lektionsavsnittet tillsammans med två kolleger, Clara och Marwa. 
Samtalet mellan Aster, Clara och Marwa berör ämnen som planering av språk- 
och kunskapsutvecklande arbetssätt, olika ingångar i ett ämne och flerspråkig-
het som resurs. I analysen av detta samtal har utsagorna jämförts med de stött-
ningsstrategier som ingår i den modifierade modellen.  

I samtalet om lektionen visar Aster den potential som en lektion i 
undervisningsköket har för att planera för aktiviteter som rör språkutveckling 
och praktisk matematik: 

 
Aster:  det är ett utmärkt tillfälle med praktisk matte [i 

undervisningssköket] för det finns så mycket begrepp och det är så 
  mycket man ska fundera på när man läser recept och hur mycket  
 ingredienser det är hur mycket man har lagt i [...] jag försöker få  
 med ja ingredienser är en sak det är antal de är åtta stycken och vid  
 något tillfälle är de fyra och hur många är det kvar ju det är fyra 
  kvar  

 
Citatet visar att planeringen av lektionen är genomtänkt som en träning av ord 
och begrepp och av språkliga uttryck som hur många är det kvar som är an-
vändbara i sammanhanget. Under lektionen meddelas emellertid inte dessa 
språkliga mål på ett explicit sätt och därmed utgör de inte stöttningsstrategin 
nummer 2 i analysmodellen, ”explicita ämnesmål och språkliga mål”. Ett av 
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ämnesmålen för lektionen tar Aster upp särskilt i den kollegiala gruppen, näm-
ligen att utveckla en förståelse för siffror och kvantitet: 

 
Aster:  och när vi ska dela jästen hur mycket kan detta vara och  detta blir 

siffror för vi ska ha tjugofem gram och det står femtio [på paketet]  
det är så mycket funderingar kring det innan vi kommer fram där 

 tror de också först att vi ska ha två och då försöker jag fråga och be  
dem att tänka igenom  

 
I citatet kommenterar Aster användningen av stöttningsstrategi 12, ”ge utveck-
lande feedback”, när hon säger ”då försöker jag fråga och be dem att tänka 
igenom”, men hon kommenterar inte svårigheten som eleverna visar när de 

dels ska förstå skillnaden mellan tal som 50 och 25, dels förstå division på ett 
teoretiskt och metakognitivt plan. Detsamma gäller för representationer som 
förkortningarna dl och msk, även när dessa representationer är konkreta. Det 
språk som eleverna behöver för att kunna formulera svaret på frågan om tjugo-
fem är mer än femtio med utgångspunkt i ett jästpaket består, enligt citatet 
ovan, av ord och uttryck som dela, hur mycket, tjugofem gram, femtio gram, 
mer än, mindre än, men dessa ord och uttryck presenteras inte heller som ett 
explicit ämnesmål för lektionen.  

I slutet av samtalet förekommer spår av den fortbildning lärarna genomgått 
i form av specifika uttryck som ”den kursbok vi läste”, ”i den artikeln”, ”på 

föreläsningen om antalet språk på skolan” eller av lite mer generella uttryck 
som ”det vi har läst”. Även utifrån dessa hänvisningar kan stöttningsstrategi-
erna sägas vara genomtänkta och att ett nytänkande är på väg så som följande 
citat visar: 

 
Aster:  ja men man kanske kan utveckla det till att ta lite av det vi har läst 

också med att den  trygghet de [eleverna] har bakom sig att man 
kanske från sitt hemspråk de kan ha något ord som kan stämma 

 
I citatet reflekterar Aster över att man kan utveckla sin undervisningspraktik 
med nya rön som kurslitteraturen redovisar exempelvis att använda svenska 
ord som liknar ord som eleverna kan känna igen från förstaspråket.  

Aster bekräftar också det som analyserna av de olika kommunikativa pro-
jekten har visat, nämligen att strategier som nummer 8, ”utgå från elevernas 
erfarenheter och sikta framåt” och nummer 5, ”kontextrikt inflöde” är i förväg 
planerade: 

 
Aster: de vet ju hur man använder sakerna men de kan inte ord på 

svenska så vi tränar jättemycket och man kan också se och hämta 
de får hämta en kastrull som kan vara stor eller liten 
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Aster betonar att ord på köksredskap lärs bättre in genom olika konkreta lekt-
ionsaktiviteter, och hon säger också att dessa aktiviteter kan stötta elevernas 
ordförråd. Vidare tar Aster upp att man använder alla sinnen för att lära sig 
och att de olika ingångarna i ett ämnesområde erbjuder möjligheter för elever 
att inte bara lära sig svenska utan också erfara det: 

 
Aster:   det gör man ofta man luktar man smakar men framför allt lukta på 

och då får man med sig ett sinne som kanske man ska inte  
underskatta 

 
Hemkunskap som ämne verkar vara idealet för att erfara språket så eleverna 
kan både lukta och smaka på de olika ingredienser som ingår i receptet, men 
även använda dem till en färdig produkt. Aster framhåller att strategi 5, det vill 
säga kontextrikt inflöde, är lätt att tillämpa i undervisningsköket. Hon kom-
menterar emellertid inte elevens påstående om att det luktar gott i det första 
kommunikativa projektet (tur 14).  

Aster visar medvetenhet om att eleverna kan ha kunskaper och erfarenheter 
kodade i andra begreppsvärldar än svenska, och det visar hon bland annat i 
följande citat: 

 
Aster: när det gäller mat och kök jag har ju barn som är nyanlända de har  
 språkstödjare de här barnen och de säger att det är väldigt knutet till  
 hemspråket köket är så centralt man lagar mat
 

Hon är således medveten om att aktiviteter som matlagning inte är främmande 
för eleverna och att matlagning intar en central plats i hemmen, vilket innebär 
att lektionsaktiviteterna i undervisningsköket kan bygga vidare på det eleverna 
redan kan (strategi 1). 

I samtalet visar det sig att lärarna ser elevernas förstaspråk som en möjlig 
resurs för lärande och Aster säger: 

 
Aster:  nu är detta en liten bit ibland så frågar jag jag kunde ha gjort här det 

var synd jag frågar ibland vad heter det? för de känner igen de kan 
säga det har mamma hemma vad heter det på ...? de säger det på sitt 
språk det gjorde jag inte här men det gör jag ibland 

 
Aster nämner i citatet att hon ibland använder elevernas förstaspråk (strategi 
1) som resurs i lärande när hon upptäcker att de känner igen föremål i 
undervisningsköket. Kollegan Marwa som själv är tvåspråkig ger också ett 
exempel på det från den etta hon undervisar i: 

 
Marwa:  jag frågar vad heter det på somaliska? jag ska skriva ner för att  
  lära mig och då säger eleven vänta jag ska fråga andra som kan  
  bättre då blir det plötsligt transspråkande 
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Marwa som yttrar sig i citatet ovan är, jämfört med de andra två lärarna, inte 
så talför under samtalet, men hon beskriver hur hon använder elevernas första-
språk som resurs i undervisningen. Hon använder begreppet transspråkande 
(eng. translanguaging) för detta arbetssätt som är en teori om flexibel använd-
ning av språkliga resurser som hade presenterats under fortbildningen. Enligt 
hennes mening kan effekten av ett medvetet och strategiskt arbete med elever-
nas flerspråkliga resurser (strategi 1) vara att eleverna själva börjar bli med-
vetna om att förstaspråket kan vara en nyttig resurs i deras lärande. 

Sammanfattningsvis framgår i det samtal lärarna har om det inspelade lekt-
ionsavsnittet i slutet av fortbildningen att Asters planering av språk- och kun-
skapsutvecklande arbetssätt inför lektionen i hemkunskap är genomtänkt och 
att både strategierna nummer 8, ”utgå från elevernas erfarenheter, sikta 
framåt”, och nummer 12, ”ge utvecklande feedback”, ingår i denna planering. 
I detta samtal reflekterar Aster över att nya idéer från den genomgångna fort-
bildningen kan vidareutvecklas till stöttningsstrategier för användning av fler-
språkighet som resurs, exempelvis att läraren kan hitta ord som är gemen-
samma i både svenska och elevernas förstaspråk. Hon säger också att hon 
ibland frågar eleverna vad olika föremål heter på deras förstaspråk. Den två-
språkiga kollegan som undervisar i en tvåspråkig (svenska och somaliska) 
homogen klass verkar ha kommit längre genom att arbeta transspråkande och 
även vilja att lära sig och använda ord och uttryck på somaliska.  

6.4 Sammanfattning och slutsatser 
IR-analysen av lektionsavsnittet i sin helhet visar variation i både initiativ- och 
responstyperna. Den visar också att interaktionsordningen är hårt styrd av 
läraren som leder samtalet och upptar merparten av talutrymmet genom att ha 
fler initierande drag samt att läraren genomgående bygger vidare på elevernas 
kortfattade responser. Vidare uppvisar den detaljerade analysen av de tre ut-
valda kommunikativa projekten förekomst av fleraktivitetspartier som elevini-
tiativ, 35, och självnominerade responser, flersvar, parallellsamtal och över-
lappande turer. Framför allt elevernas initiativ har i analysen kunnat knytas till 
lärarens adressering till hela gruppen och inte till en elev i taget. Dessa ini-
tiativ utgör spontana inslag i det hårt styrda samtalet och kan ses som förhand-
lingar om talutrymmet. 

Analysen visar att diskursen om stöttande undervisning för utveckling av 
svenska och av ämneskunskaper på svenska förekommer i de tre kommunika-
tiva projekten och avspeglas i ett flertal stöttningsstrategier som läraren an-
vänder, såväl planerade som interaktiva. En planerad strategi som Aster an-
vänder är strategi 6, ”samtal om texter” eftersom tillverkning av degen ack-
ompanjeras av samtal om recept, text på paket och taveltext. En annan plane-
rad strategi som gäller för alla tre kommunikativa projekten är användningen 
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av olika stödmaterial under lektionsavsnittet, vilket tillsammans med den 
muntliga interaktionen kan sägas ge eleverna olika ingångar i det ämne som 
avhandlas och motsvara strategi 5 och även strategi 4 att variera lektionsupp-
lägget. Aster använder även strategi 7, ”metalingvistiska och metakognitiva 
aktiviteter”, när hon talar om division utifrån jästpaketet och om matematiska 
mått som deciliter och visar måttsatsen med samma namn. De framträdande 
interaktiva strategierna som Aster använder är strategi 8, ”utgå från elevernas 
erfarenheter, sikta framåt”, nummer 10, ”bekräfta elevernas svar”, och num-
mer 12, ”ge utvecklande feedback”. Analysen visar att öppna frågor, exempel-
vis ”hur gör vi då?”, och utvecklande feedback har en utforskande potential 

(se Barnes 2013:5) och skulle kunna bidra till att elever utvecklar sina reso-
nemang. Dessa utforskande inslag i lektionsavsnittet har inte den önskade 
effekten eftersom samtalet som startar i ett konkret föremål, jästpaketet på 50 
gram, övergår till kunskapsfrågor om division (jfr Barnes 2013:6). Uppgiften 
att dividera tillsammans med förkortningar i receptet tycks ha en för hög ab-
straktionsgrad för att 6–7-åringar ska kunna utveckla sin matematiska förstå-
else. 

I analysen av läraren Asters enkätsvar framgår att hon redan före fortbild-
ningen hade ett förhållningssätt som stämde överens med de stöttnings-
strategier hon sedan använde i lektionsavsnittet. Det gäller framför allt plane-
rade strategier samt strategier för att utveckla elevernas språkliga medveten-
het.  

Vissa av de ovannämnda strategierna kan utläsas även i det efterföljande 
kollegiala reflektionssamtalet om lektionsavsnittet. I samtalet framgår att As-
ters planering av bakaktiviteten är medvetet planerad utifrån strategi 5, ”kon-
textrikt inflöde” och att hon ser potential för språk- och kunskapsutveckling i 
all undervisning. Hennes motivering är att hon vill att eleverna ska erfara kun-
skap på olika sätt. Vidare lyfter hon elevernas erfarenheter som en utgångs-
punkt för undervisningen såväl på ett övergripande som på ett interaktivt plan, 
något som knyter till modellens strategi 1 och 8. Ytterligare en strategi som 
Aster använder medvetet är strategin att be eleverna förklara hur de har tänkt 
eller att förtydliga det de vill säga, alltså strategi 12, en strategi som hon ofta 
använder i lektionsavsnittet. 

Sammantaget visar analysen att diskursen om flerspråkiga elevers utveckl-
ing av svenska och av kunskaper på svenska verkar ha funnits länge i Asters 
historiska kropp och att fortbildningen kan ha bekräftat och förstärkt den. 
Diskursen om stöttande undervisning för användning av elevernas flerspråkig-
het och kulturell mångfald som resurs i lärande tycks hon inte vara lika förtro-
gen med. Denna diskurs framträder olika i de skilda materialen. I enkätsvaren 
är Aster positivt inställd till elevernas förstaspråk, och hon beskriver elevernas 
mångfaldiga erfarenheter som berikande men ger inga exempel på hur de kan 
tas till vara i undervisningen. Den positiva inställningen till trots verkar dis-
kursen inte konkretiseras i form av någon tydlig strategi som Aster gör bruk av 
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i sin undervisningspraktik. I ett fall responderar hon dock på ett yttrande i 
vilket en elev använder både svenska och arabiska och upprepar det arabiska 
ordet, vilket visar att elevernas förstaspråk, andra än svenska, accepteras i 
klassrummet. I det kollegiala samtalet om lektionsavsnittet reflekterar Aster 
över hur undervisningspraktiken kan utvecklas med hjälp av exempel från 
fortbildningslitteraturen, och hon ger exempel på två nya strategier. Den ena är 
att hitta ord som är gemensamma i flera språk, och den andra är att fråga ele-
verna vad saker och ting heter på deras förstaspråk. På så sätt visar hon sig 
medveten om att en av de resurser flerspråkiga elever har kan vara förstasprå-
ket, annat än svenska, och dess konceptuella värld. Diskursen om flerspråkig-
het och kulturell mångfald som resurs verkar således vara på väg att integreras 
i Asters undervisningspraktik. 

Slutsatsen av nexusanalysen av Asters lektionsavsnitt om mått och måtten-
heter i F–1 är att hon under fortbildningens gång dels har utvecklat sitt eget 
intresse för svenska språkets uppbyggnad, dels blivit mer medveten om hur 
hon undervisar för att främja flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckl-
ing. Med examinationsuppgiften visar hon att hon har många strategier att 
omsätta diskursen om att ge stöd på och av undervisningsspråket och även att 
hon till viss del tagit till sig diskursen om att använda flerspråkiga elevers 
språkliga och kulturella resurser i undervisningen.  



95 

 
 

7  Analys: Addition och avrundning i 
årskurs 2 

Under lektionen i matematik i årskurs 2 undervisar grundläraren Iris. Nio av 
klassens fjorton elever deltar när Iris introducerar ett nytt kapitel i läroboken 
Prima matematik 2B (Brorsson 2009). Alla nio eleverna är flerspråkiga, och 
förutom svenska talar de antingen albanska, arabiska, bosniska, somaliska och 
spanska eller swahili. Åtta av eleverna är födda i Sverige, och den nionde har 
varit i landet en kort tid. 

I läroboken i matematik som används under lektionen har varje kapitel en 
rubrik, exempelvis ”Bland hajar och rockor” och ”På expedition i djurparken” 

samt fantasieggande bilder på det inledande uppslaget i kapitlet. Rubrik för 
kapitel 7 som introduceras är ”Sjörövardagen” och även detta kapitel har en 

inledande bild över ett uppslag (se bild 7.1). 
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Bild 7.1. Inledning till kapitel 7 i Prima matematik 2B (Brorsson 2009:28–29).11 

Bilden föreställer ett piratskepp med barn utklädda till pirater. På bilden finns 
också kistor med tresiffriga tal placerade på olika ställen. Av detaljer som 
sjöfartskartor och modellskepp att döma verkar skeppet stå på ett museum där 
barnen på bilden är på studiebesök. I en vit ruta längst ner till höger på bilden 
står målen för kapitlet:  
 
I det här kapitlet lär du dig 

• addition med talsortsräkning 
• avrundning till närmaste tiotal 
• talmönster och geometriska mönster 
• addition med uppställning 

 
Lektionen syftar till att introducera det nya kapitlet genom en dialog med ele-
verna om innehållet i kapitlet.  

I det följande presenteras resultatet av analysen av den första delen av ma-
tematiklektionen, som läraren Iris har spelat in och skickat som underlag för 
examination av fortbildningen. I 7.1 redovisas analysen av interaktionsord-
ningen. I 7.2 redovisas de stöttningsstrategier som framträder i tre kommuni-
kativa projekt i lektionsavsnittet, och i 7.3 redovisas uppgifter om lärarens 
historiska kropp och hennes reflektioner om lektionsavsnittet i ett kollegialt 
samtal med kollegan Isabell. I 7.4 sammanfattas analyserna och diskuteras i 
vilken grad Iris har omsatt de diskurser om flerspråkiga elevers lärande som 
togs upp i fortbildningen i sin undervisning. 

 
 

 

 
11 Bilden har reproducerats med tillstånd av både läromedelsförfattaren och förläggaren (personlig 
kommunikation den 30–31 juli 2019). 
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7.1 Interaktionsordningen  
I det här avsnittet redovisas resultatet av IR-analysen av lektionsavsnittet. I 
7.1.1 presenteras lektionsavsnittets IR-profil, och i 7.1.2 redovisas interakt-
ionsordningen i tre utvalda kommunikativa projekt som ingår i lektionsavsnit-
tet.  

7.1.1  Lektionsavsnittets IR-profil  
Lektionsavsnittet utgörs av 153 samtalsturer av vilka läraren som enskild sam-
talspart tar drygt hälften av alla turer (77 av 153) medan de nio eleverna till-
sammans tar 76 turer. Den övergripande bilden av lektionsavsnittet är således 
att läraren är den samtalspart som dominerar samtalet i stort för antalet turer, 
men läraren dominerar också genom att ha betydligt längre samtalsturer än 
eleverna. I tabell 7.1 framgår hur många samtalsturer läraren respektive ele-
verna har av de olika initiativen respektive responserna. Där framgår även IR-
koder och interaktionella poäng för samtalsturerna. 

 
Tabell 7.1. Samtalsturer i lektionsavsnittet fördelade på drag respektive lärare (L) och 
elever (E)  

 
Tabellen visar att lärarens och elevernas IR-profiler skiljer sig markant genom 
att deras dominerande samtalsturer består av olika typer av drag. Lärarens 
vanligaste samtalstur består av ”utvecklad respons med eliciterande initiativ” 

(35), vilket innebär att lärarens samtalsturer i hög grad både knyter bakåt ge-
nom en respons på vad en elev sagt och syftar framåt genom ett nytt initiativ. 
Dessutom finns flera ”utvecklade responser med hävdande initiativ” (7), vilka 

också bygger på elevernas samtalsturer, men två sådana initiativ knyter inte an 
till det samtalsämne som avhandlas. Bland lärarens samtalsturer märks även 

Drag IR-kod Poäng L (N=1) E (N=9) 
eliciterande initiativ > 6 8 4 
självanknuten respons <=> 6 4 0 
icke-fokalt eliciterande initiativ :> 5 2 2 
självanknutet eliciterande initiativ => 4 4 1 
utvecklad respons med eliciterande initiativ <> 4 35 0 
icke-fokalt anknutet hävdande initiativ :ʌ 4 2 0 
utvecklad respons med hävdande initiativ <ʌ 3 7 0 
icke-lokalt anknuten respons ..< 3 0 1 
icke-fokalt anknuten respons :< 3 1 0 
enkel respons < 2 8 50 
partiell respons -> 2 3 5 
inadekvat respons - 1 0 3 
avbruten replik ´` 1 3 0 
ohörbar replik ? 0 0 10 
Totalt antal turer   77 76 
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”eliciterande initiativ” (8) och enkla responser (8) medan övriga typer av sam-
talsturer förekommer sparsamt. Bland elevernas samtalsturer är initiativen 
ovanliga; deras turer domineras i stället av responser. De vanligaste respons-
dragen hos de nio eleverna är ”enkel respons (50), ”partiell respons” (5) och 

”inadekvat respons” (3), vilket innebär att deras bidrag till interaktionen i 
första hand består av svar på lärarens initiativ. Bland elevernas samtalsturer 
finns ett relativt stort antal som kodats som ”ohörbar replik” (10) medan de 

övriga sju turerna är fördelade på tre typer av eliciterande initiativ, vilket visar 
att eleverna tar vissa initiativ under den här delen av lektionen. 

Med hjälp av de interaktionella poäng som anges i tabellen 7.1 för varje typ 
av drag har lektionsavsnittets dominansmått tagits fram som IR-index och IR-
differens (se tabell 7.2). Dominansmåtten visar att samtalet styrs av läraren  
 
Tabell 7.2. Lektionsavsnittets dominansförhållanden  

 
 
 
 

Såsom framgår av tabellen är lärarens IR-index betydligt högre än elevernas, 
3,83 av 6, och visar det utrymme läraren tar i interaktionen. De nio eleverna 
tar tillsammans mindre talutrymme än läraren, 2,02 av 6. Differensen mellan 
lärarens och elevernas IR-index är 1,81, ett mått som utifrån Linells & Gus-
tavssons jämförelsematerial (1987:246; se också kapitel 5) pekar åt att samta-
let är hårt styrt av läraren. 

Sammanfattningsvis visar IR-analysen av interaktionen under lektionsav-
snittet att läraren dominerar samtalet genom att använda initierande drag som 
ger höga dominansmått men också genom att ha fler turer än vad eleverna har 
tillsammans. Dessa turer är dessutom genomgående långa. Lärarens vanligaste 
initierande drag är sådana som bygger på elevernas svar, så kallade utvecklade 
responser med eliciterande initiativ, medan elevernas vanligaste drag är enkla 
responser. I stort sett kan interaktionen således beskrivas som att eleverna 
bidrar till samtalet genom att besvara lärarens frågor medan läraren bygger 
vidare på elevernas responser och styr samtalet i den riktning hon önskar. 
Lärarens dominans blir tydlig i det framräknade måttet som kallas IR-index 
som är betydligt högre än elevernas, 3,83 mot 2,02.  

7.1.2 IR-analys av tre kommunikativa projekt  
Lektionsavsnittet består av nio kommunikativa projekt (se bilaga 4). Av dessa 
har tre kommunikativa projekt som illustrerar olika interaktionsmönster valts 
ut för fördjupad analys: 

 
1. Vad betyder addition med talsortsräkning? (turerna 1–19) 

 IR-index IR-diff. 
L 3,83  

1,81 E 2,02 
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2. Vad gör man när man avrundar? (turerna 21–31) 
3.  Hur tänkte du när du räknade ut det? (turerna 102–117). 

 
I det första kommunikativa projektet, Vad betyder addition med talsortsräk-
ning?, deltar läraren och två av eleverna. Projektet består av 19 turer jämnt 
fördelade mellan Iris och de två eleverna. Projektet illustrerar det övergripande 
interaktionsmönstret under lektionsavsnittet där läraren är den som utvecklar 
elevernas responser och bygger på samtalsturerna med eliciterande initiativ, 
vilka besvaras av eleverna med enkla responser, men bland samtalsturerna 
finns även två elevinitiativ. I projektet avhandlas addition med talsortsräkning, 
och Iris inleder projektet i den första turen genom att fråga om det är någon av 
eleverna som kommer ihåg sedan tidigare vad addition med talsortsräkning är. 
Transkriptionen av interaktionen i det kommunikativa projektet redovisas i 
tabell 7.3 tillsammans med analys av IR-koder för samtalsturerna.  
 

Tabell 7.3. IR-analys av Vad betyder addition med talsortsräkning? 

Turnr Talare Talartur IR-
kod 

Förklaring av 
IR-kod 

1 L och då står det ju så här att i det här kapitlet 
kapitel sju i matteboken så lär du dig addition 
med talsortsräkning är det nån som kommer 
ihåg vad det är för nånting?  
addition vad betyder addition? vad är det för 
nåt?  
(6 sek.)  
vad är addition?  
vad gör man när man räknar addition? Nassir 

> 
 

eliciterande 
initiativ  
 

2 E 1 plus < enkel respons  
3 L  just det och så står det addition med talsorts-

räkning vad är det då tal sorts räkning? Nassir 
<> utvecklad re-

spons med elici-
terande initiativ  
 

4 E 1 man plussar < enkel respons  
5 L ja det är addition som är att man plussar och 

räknar ihop talsortsräkning  
om vi delar på det ordet lite talsort och räk-
ning talsortsräkning vad är en talsort? vad 
skulle det kunna vara?  
(7 sek.)  
Adnan 

<> utvecklad re-
spons med 
eliciterande 
initiativ  

6 E 2 att man delar talet typ med pengar < enkel respons  
7 L att man delar talet jaa typ med pengar jaa det 

skulle man kunna säga hur skulle man kunna 
dela tal då till exempel med pengar? 

<> utvecklad re-
spons med elici-
terande 
initiativ  

8 E 2 typ tjugo plus < enkel respons  
9 L mm vad är det du delar på då? om man ska <> utvecklad re-
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dela i olika talsorter om jag säger så här eeh 
det finns olika sorters hundar sorter olika 
sorter sen finns det talsorter vad kan det vara 
för nånting då?  
jag har jobbat med det ganska mycket fast jag 
har inte jobbat med ordet talsorter  
vad menar jag då?  
nu får ni som är klara får ställa undan bara lite 
bakom er där så länge kan vi slänger det sen 
olika talsorter vad är det vi jobbar med i 
matteboken nu? vad är det vi håller på med att 
lära oss och tränar på?  
vad är det vi gör?  
vad är det för olika tal vi jobbar med? Amela 
hundratal till exempel det är en talsort  
vad har vi mer för talsorter?  
mer än hundratal? Adnan 

spons med elici-
terande initiativ  
 
 
 

10 E 2 tjugotal < enkel respons  
11 L tiotal har vi kan ni någon mer talsort? Nassir <> utvecklad re-

spons med elici-
terande initiativ  

12 E 1 ental < enkel respons  
13 L ental hundratal tiotal och ental Adnan < enkel respons  
14 E 2 tusental < enkel respons  
15 L ja så finns det tusental också absolut men det 

har vi inte jobbat så mycket med 
<ʌ utvecklad re-

spons med häv-
dande initiativ  

16 E 1 finns det xxx? 
 

*> eliciterande 
elevinitiativ 
(partiellt ohör-
bart)  

17 L vad sa du Nassir? 
 

-> partiell respons  

18 E 1 finns det miljonertal? *> eliciterande 
elevinitiativ  

19 L jaa kan man väl säga 
 

< enkel respons  

 
IR-analysen visar att Iris bygger vidare på elevernas korta svar med utveck-
lade responser som också utgör den största delen av hennes bidrag. Respon-
serna åtföljs av eliciterande initiativ (tur 3, 5, 7, 9, 11) eller av hävdande ini-
tiativ (tur 15). Iris har också två enkla svar (tur 13, 19). Läraren tilldelar turer 
till eleverna med så kallad talarnominering genom att nämna de nominerade 
eleverna med namn (tur 1, 3, 5, 9, 11, 13 och 17). I tre samtalsturer svarar 
läraren en elev och ställer en ny fråga till en annan elev, något som i IR-
terminologin kallas adressatbyte (tur 5, 11 och 13). De elever som nomineras 
svarar för det mesta eller försöker svara på lärarens frågor. I detta kommunika-
tiva projekt tar en av eleverna två egna initiativ (tur 16 och 18) där det andra 
initiativet verkar vara en upprepning av det första som är partiellt ohörbart. 
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Såsom framgår av transkriptionen ovan är flera av lärarens talarturer långa. 
Särskilt långa är tur nr 1 och 9, vilka får stå som exempel på hur eliciterande 
initiativ kan innehålla flera frågor till eleverna. När läraren behåller samtalstu-
ren har turen kodats som ett ’eliciterande initiativ’ respektive ’en utvecklad 

respons med eliciterande initiativ’, men i följande exempel markeras varje 

fråga som ingår i respektive samtalstur på egen rad och illustrerar därmed att 
samtalsturerna som kodats med ett IR-drag kan bestå av flera frågor som al-
ternativt skulle kunna kategoriseras som egna turer med draget ”eliciterande 

initiativ” (se exempel 7.1 och 7.2). Draget eliciterande initiativ markeras med 
piltecknet. 
 
Exempel 7.1. Flera eliciterande initiativ i lång tur  

 
➔ är det nån som kommer ihåg vad det är för nånting?  
➔ addition vad betyder addition?  
➔ vad är det för nåt? (6 sek.)  
➔ vad är addition?  
➔ vad gör man när man räknar addition? 

(Tur 1, L) 
 

Exempel 7.2. Flera eliciterande initiativ i lång tur  

 
➔ mm vad är det du delar på då?  

om man ska dela i olika talsorter om jag säger så här eeh det finns 
olika sorters hundar sorter olika sorter sen finns det talsorter  

➔ vad kan det vara för nånting då?  
jag har jobbat med det ganska mycket fast jag har inte 
jobbat med ordet talsorter  

➔ vad menar jag då?  
nu får ni som är klara får ställa undan bara lite bakom er 
där så länge  

➔ kan vi slänger det sen  
olika talsorter  

➔ vad är det vi jobbar med i matteboken nu?  
➔ vad är det vi håller på med och lära oss att träna på?  
➔ vad är det vi gör?  
➔ vad är det för olika tal vi jobbar med? 

Amela 
hundratal till exempel det är en talsort  

➔ vad har vi mer för talsorter?  
➔ mer än hundratal? 

Adnan 
 

(Tur 9, L) 
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Genom att behålla samtalsturen och fylla på med nya initiativ blir således 
lärarens samtalsturer än mer dominanta än vad som visas av dominansmåtten. 
I exempel 7.2 ovan fyller läraren på med nya initiativ utan att ge utrymme för 
eleverna att komma in i samtalet, men i exempel 7.1 finns en kort paus på 6 
sekunder där eleverna skulle kunna besvara frågan om vad addition betyder. 
När läraren inte får respons tar hon nya initiativ där hon omformulerar sina 
frågor, men oftast krävs talarnomineringar för att eleverna ska svara. 

Nästa kommunikativa projekt, Vad gör man när man avrundar?, består 
huvudsakligen av dialog mellan läraren och en av eleverna genom elva sam-
talsturer. Interaktionsmönstret är likt det som gäller för det ovan beskrivna 
kommunikativa projektet med lärarinitiativ och elevresponser där läraren fyll-
ler på med frågor i samma samtalstur när hon inte får svar och dessutom no-
minerar vissa elever att svara. I projektet tar läraren upp nästa matematiska 
begrepp som klassen med hjälp av kapitel 7 ska träna, nämligen avrundning. 
Frågorna som läraren ställer till eleverna handlar om hur tal avrundas till 
närmaste tiotal (se tabell 7.4). 

 
Tabell 7.4. IR-analys av Vad gör man när man avrundar? 

Turnr Talare Talartur 
 

IR-
kod 

Förklaring av IR-
kod 

21 L vad gör man när man avrundar? det har 
vi pratat om några gånger ni har jobbat 
med det lite också vad gjorde man när 
man avrundade ett tal?  
vad gör man när man avrundar ett tal? 
Adnan 

> eliciterande initiativ  
 

22 E 2 tar bort < enkel respons  
23 L jaa hur tänker du?  

hur tänker du att man tar bort?  
om vi säger ett tal vilket tal som helst vi 
säger trettiosju och så ska vi avrunda det 
talet till närmaste tiotal 

<> utvecklad respons 
med eliciterande 
initiativ  

24 E eehm < enkel respons  
25 L vad gör vi då när vi avrundar? trettiosju  

ska vi avrunda till närmaste tiotal vad 
gör vi då? bara Adnan som kommer 
ihåg? om vi avrundar till närmaste tiotal  
(6 sek.)  
vad gör man då?  
(7 sek.)  
det är det vi har gjort i matteboken nu 
avrunda  
nej halli hallå om ett tal slutar på ett två 
tre eller fyra vad händer då?  
men nu tror jag ni har stannat hemma 
idag 

=> självanknutet elicite-
rande initiativ  
 
 

26 EE SMÅSKRATT   
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27 L tror jag inte ni är här Adnan ʌ hävdande initiativ  
28 E 2 om det är typ ett två tre fyra så avrundar 

man neråt 
< enkel respons  

29 L mm hur blir det då om vi har talet tret-
tiosju och så ska vi avrunda det talet? 

<> utvecklad respons 
med eliciterande 
initiativ  

30 E 2 det är fyrtio det är närmast till fyrtio < enkel respons  
31 L det är närmast till fyrtio ja visst då 

avrundar man ja  
och sen ska vi lära oss talmönster och 
geometriska mönster och så ska vi lära 
oss addition med uppställning men hör 
ni ni om vi tittar på bilden eeh vilka tal 
kan ni se på den här bilden? Mersad 

<> utvecklad respons 
med eliciterande 
initiativ  

 
Interaktionsmönstret i det ovan transkriberade kommunikativa projektet är 
således likt det som gäller för det inledande projektet, men det skiljer sig ge-
nom att eleverna inte tar några initiativ. Det skiljer sig också genom att läraren 
vid två tillfällen i stället för att som i det föregående projektet ger utrymme för 
eleverna att besvara frågorna utan att bli nominerade (tur 25). Det utrymme 
hon ger består av pauser på 6 respektive 7 sekunder, men efter pauserna forts-
ätter hon samtalsturen själv. Tankepauserna verkar således inte hjälpa eleverna 
så mycket, och när de väl besvarar någon fråga är deras svar fåordiga och 
ofullständiga till att börja med (tur 22). Deras svar blir fylligare efter att lära-
ren omformulerar frågan och ställer den i anslutning till ett exempel som i tur 
25 ovan, om ett tal slutar på ett två tre eller fyra vad händer då? När läraren 
har gett ett exempel och ställt frågan om avrundning knyter elevens svar till 
hennes exempel i tur 28, och i tur 30 ges inte bara svaret, det är fyrtio, utan 
också en motivering, det är närmast till fyrtio.  

I det tredje kommunikativa projektet, Hur tänkte du när du räknade ut det?, 
deltar läraren tillsammans med två elever (E 3 och E 4), men en eller fler 
andra elever hörs i två av turerna (tur 102 och 112). Samtalsturerna är förde-
lade så att läraren tar nio turer, och eleverna delar på åtta turer. Det interakt-
ionella mönstret liknar det som finns i de två ovan presenterade projekten, det 
vill säga att samtalsturerna i detta projekt präglas av lärarens initiativdrag, 
vilket tyder på att läraren är den samtalspart som även styr denna del av lekt-
ionen, medan eleverna bidrar med enkla responser som bygger på talarnomi-
neringar. Vid ett tillfälle ber dock den ena eleven om ett förtydligande och 
bidrar därmed till ett initiativ (tur 114). Projektet knyter an till det inledande 
projektet om begreppet addition med talsortsräkning och repeterar även av-
rundningstemat som tas upp i det andra projektet. När läraren inleder detta 
projekt tar hon stöd i bilden som finns i inledningen av kapitel 7 i läroboken, 
vilket är en annorlunda ingång i samtalet än i de föregående kommunikativa 
projekten (se tabell 7.5).  
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Tabell 7.5. IR-analys av Hur tänkte du när du räknade ut det? 

Turnr Talare Talartur Kod IR-förklaring 
101 L vilket tal får du om du adderar talen 

på den gröna kistan och den gråa 
kistan? 

> eliciterande initiativ  

102 EE xxx ? ohörbart  
103 L om ni tänker en stund  

(10 sek.)  
försök i alla fall  
vänta inte på att kompisen ska göra 
det ni som bara sitter och inte gör 
något 
 (15 sek.)  
vad säger du Florentina? 

> 
 
 

eliciterande initiativ  

104 E 3 hundratrettio < enkel respons  
105 L en gång till -> partiell respons  
106 E 3 hundratrettiotvå < enkel respons  
107 L  ja visst hur tänkte du när du räknade 

ut det?  
<> utvecklad respons 

med eliciterande 
initiativ  

108 E 3  jag räknade först hundratalen tiotalen  < enkel respons  
109 L och sist -> partiell respons  
110 E 3 entalen < enkel respons  
111 L vad bra jätttebra vilket tal är ungefär 

lika stort som hundrasjuttioåtta?  
 (13 sek.) 
då menar jag inte på kistorna utan då 
får man bara tänka vilket tal är unge-
fär lika stort som hundrasjuttioåtta 

<> utvecklad respons 
med eliciterande 
initiativ  

112 E oj < enkel respons  
113 L och så tänker vi på det där att man 

avrundar vilket tal skulle du säga då? 
om man skulle avrunda? och det är 
ungefär lika stort som hundrasjuttio-
åtta  

> eliciterande initiativ  

114 E 4 vad menar du? -> partiell respons  
115 L om du ska säga ungefär hur mycket 

det är du behöver inte säga exakt 
hundrasjuttioåtta utan du säger bara 
ungefär hur mycket det är vad säger 
du då?  
 (6 sek.) 
om du ska avrunda till närmaste tiotal 
vilket är det närmaste tiotalet om jag 
säger hundrasjuttioåtta  
 (9 sek.) 
vad säger du Amela?  

<> utvecklad respons 
med eliciterande 
initiativ  

116 E 4 hundraåttio < enkel respons  
117 L bra eller hur? för sjuttioåtta sjuttionio 

åttio då är det åttio som är närmast det 
är närmare till åttio än till sjuttio eller 

<> utvecklad respons 
med eliciterande 
initiativ  
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hur? kan ni se några mönster på den 
här bilden?  

 
Såsom framgår av tabellen ovan använder läraren draget partiella responser 
som stimulerar den andra parten att utveckla sitt svar. När eleven inte svarar 
korrekt på frågan om vad addition av talen på den gröna och gråa kistan är ber 
läraren eleven att upprepa svaret, och detta gör att eleven rättar sitt svar (tur 
105 och 106), och när samma elev inte svarar fullständigt på frågan om hur 
hon räknade ut svaret begär läraren ytterligare information som gör att eleven 
kan förklara hur hon har tänkt (tur 107–110). Denna fråga som inleds med ett 
”hur” är särskilt intressant eftersom den är formulerad som en öppen fråga 
utan ett givet svar, men läraren efterfrågar i tur 109 komplettering av svaret så 
att eleven ändå ska svara som läraren önskar med ett korrekt svar. Transkript-
ionen i tabellen visar också att läraren använder pauser i högre grad än i de 
andra två projekten. I det här projektet är pauserna både längre och mer fre-
kventa, men liksom i de andra projekten är det ingen av pauserna som leder till 
en elevrespons utan läraren fortsätter turen efter samtliga fem pauser (tur 103, 
111 och 115). 

Avslutningsvis kan konstateras att interaktionsmönstret som framgår av fö-
regående avsnitt och gäller för hela lektionsavsnittet även gäller för de tre 
kommunikativa projekt som specialstuderats, men i analysen av dessa projekt 
blir också några andra egenskaper i interaktionen synliga. Det gäller lärarens 
initiativ till adressatbyte och talarnomineringar – ibland responderar Iris på en 
elevs talartur och adresserar därefter en annan elev med ett initiativ i samma 
talartur. Överhuvudtaget är det relativt vanligt att hon nominerar elever som 
talare genom att nämna deras namn och därefter överlämna turen till eleven 
som nomineras. Vid några tillfällen får hon svar på sina frågor genom att hon 
omformulerar dem, och vid några andra tillfällen följer hon upp elevernas 
felaktiga eller kortfattade responser med partiella responser, vilka ger eleverna 
möjlighet att rätta till eller komplettera sina svar. Iris gör också försök som 
inte blir lika lyckade för att få med eleverna i samtalen. Det gäller hennes 
pausering efter att hon ställt en fråga, vilket ger eleverna utrymme att ta talar-
turen, men ingen sådan paus leder till att en elev responderar utan att bli no-
minerad. 

Antalet fleraktivitetspartier är få i de analyserade kommunikativa projekten 
och förekommer endast när läraren nominerar nya talare och när en elev tar ett 
av de tre elevinitiativen som finns i de kommunikativa projekten. Slutsatsen är 
således att interaktionen under lektionsavsnittet kan beskrivas som kunskaps-
reproducerande samtal som enligt Barnes bör användas när lärare testar om 
eleverna har förstått och behärskar ett stoff som redan avhandlats (2013:6). 
Trots att läraren ställer många slutna frågor som efterlyser rätt svar finns också 
några öppna frågor där läraren uppmanar eleverna att förklara hur de tänker 
när de löser de matematiska uppgifterna – i dessa partier, som är både korta 
och ovanliga, kan lektionsavsnittet beskrivas ha drag av ett utforskande samtal 
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(se Barnes 2013:5). Det finns dock enbart ett exempel på ett fritt elevinitiativ, 
vilket tyder på en nästan obefintlig förhandling om talutrymmet. 

7.2 Diskurser utifrån lärarens stöttningsstrategier 
I detta avsnitt redovisas de stöttningsstrategier som framträder i läraren Iris 
handlingar i de tre kommunikativa projekten i lektionsavsnittet. Avsikten är att 
belysa implementering av fortbildningens diskurser, nämligen diskurserna om 
stöttande undervisning som å ena sidan ska utveckla elevernas svenska ämnes-
språk och å andra sidan ska ge eleverna möjlighet att använda sin flerspråkig-
het och kulturella mångfald som resurs för lärande.  

IR-analysen som redovisas i föregående avsnitt visar att läraren styr samta-
let för att få svar på kunskapsfrågor och att det är svårt att få eleverna att re-
spondera trots att hon tar många initiativ; endast ett fåtal elever bidrar till sam-
talet genom att kortfattat besvara lärarens frågor efter att ha blivit nominerade 
som talare. 

 I det följande följs analysen av lärarens initiativ upp med analys av de 
stöttningsstrategier hon använder för att aktivera eleverna så att de kan besvara 
frågorna hon ställer i de tre kommunikativa projekt som analyserats med IR-
analys. Analysen av stöttningsstrategier visar att Iris använder ett stort antal 
drag som är stöttande och att flera sådana drag kan finnas i samma initierande 
samtalsturer.  

I det första kommunikativa projektet, Vad betyder addition med talsorts-
räkning, visar IR-analysen att läraren dominerar interaktionen men inte får de 
svar av eleverna som hon efterfrågar utan omformulerar i stället ofta sina frå-
gor för att belysa de abstrakta begrepp som efterfrågas. Genom att studera 
stöttningsstrategierna i projektet blir det tydligt att läraren främst använder 
interaktiva strategier för att stötta sina elever och att dessa strategier gäller 
både hur initiativen och responserna formuleras. Vid ett tillfälle använder hon 
strategi 7, en metalingvistisk aktivitet, och delar på det sammansatta ordet 
’talsortsräkning’: ”om vi delar på det ordet lite talsort och räkning” (tur 5). 

Vid ett annat tillfälle använder hon strategi 9, att sammanfatta med jämna 
mellanrum: ”ental hundratal tiotal och ental” (tur 13), och vid två tillfällen 

använder hon strategi 13, att ge eleven mer tid att tänka och svara, genom att 
pausera 6 respektive 7 sekunder efter att hon ställt sina frågor: ”addition vad 
betyder addition? vad är det för nåt? (6 sek.)” (tur 1) och ”vad är en talsort? 

vad skulle det kunna vara? (7 sek.)” (tur 5). Lärarens mest frekventa strategi är 

dock nummer 8, det vill säga strategin att utgå från elevernas erfarenheter och 
sikta framåt, vilken hon använder 14 gånger i projektet, varav åtta återfinns i 
samtalstur 9 (se exempel 7.3). Strategi 8 markeras med piltecknet i exemplet. 
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Exempel 7.3. Stöttningsstrategi 8 i lektionsavsnitt i år 2  

mm  
➔ vad är det du delar på då?  

om man ska dela i olika talsorter om jag säger så här eeh  
➔ det finns olika sorters hundar sorter olika sorter sen finns det talsorter vad 

kan det vara för nånting då?  
➔ jag har jobbat med det ganska mycket fast jag har inte jobbat med ordet 

talsorter vad menar jag då?  
nu får ni som är klara får ställa undan bara lite bakom er där så länge kan 
vi slänger det sen 

➔ olika talsorter vad är det vi jobbar med i matteboken nu?  
➔ vad är det vi håller på med att lära oss tränar på? vad är det vi gör?  
➔ vad är det för olika tal vi jobbar med? 

Amela 
➔ hundratal till exempel det är en talsort 
➔ vad har vi mer för talsorter? mer än hundratal? 

Adnan 
                     (Tur 9, L) 

I den första frågan i exemplet ”vad är det du delar på då?” utgår läraren från 
elevens svar ”att man delar talet typ med pengar” (tur 6) som ju visar att ele-
ven har erfarenhet av att dela pengar. Därefter gör hon en jämförelse mellan 
det abstrakta begreppet talsorter och hundar som ju är en konkret enhet som 
eleverna antas ha erfarenhet av och följer därefter upp med att hon ”har jobbat 
med det ganska mycket” som visar att eleverna har mött denna typ av räkning 

tidigare och visar på olika sätt att de har erfarenhet av talsortsräkning. Strate-
gin att utgå från elevernas erfarenhet och sikta framåt återfinns dessutom två 
gånger i samtalstur 1: ”är det nån som kommer ihåg vad det är för nånting ?” 

och ”vad gör man när man räknar addition?” samt en gång vardera i samtalstur 
3, 5, 7 och 11, vilka alla hänvisar bakåt till tidigare lektioner: ”vad är det då tal 
sorts räkning?”, ”vad är en talsort? vad skulle det kunna vara?”, ”hur skulle 

man kunna dela tal då till exempel? med pengar? och ”har vi kan ni någon mer 

talsort?”. Vid fyra tillfällen använder läraren stöttningsstrategier som respon-
ser på elevernas svar genom att upprepa elevsvaren. En gång upprepar hon 
elevens svar som det är, det vill säga strategi 10b: ”att man delar talet jaa typ 
med pengar jaa” (tur 7), vilket upprepar eleven Adnans svar ”att man delar 

talet typ med pengar” i turen före. Vid tre tillfällen modifierar hon elevsvaren: 
”ja det är addition som är att man plussar och räknar ihop” (tur 5) som förtyd-
ligar Nassirs svar ”man plussar”; ”tiotal” (tur 11) som korrigerar Adnans svar 

”tjugotal”; ”ja så finns det tusental också absolut” (tur 15) som förstärker Ad-
nans svar ”tusental”. I det kommunikativa projektet finns ytterligare ett exem-
pel på planerad stöttning, vilket finns i den första samtalsturen när läraren 
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formulerar ett explicit ämnesmål enligt strategi nummer 2: ”i det här kapitlet 

kapitel sju i matteboken så lär du dig addition med talsortsräkning” (tur 1).  
I det andra kommunikativa projektet, Vad gör man när man avrundar?, vi-

sar IR-analysen att läraren i likhet med i det inledande projektet dominerar 
samtalet och att hon också omformulerar frågorna när hon ser att eleverna inte 
besvarar dem. Eleverna tar under detta kommunikativa projekt inga egna ini-
tiativ trots att läraren lämnar utrymme för det genom att pausera två gånger i 
tur 25, genom att rikta frågor till alla elever och genom att uttrycka missnöje 
med att inte fler elever än eleven Adnan deltar i samtalet. Analysen av stött-
ningsstrategier visar att planerad stöttning endast förekommer när läraren 
formulerar det explicita ämnesmålet: ”och sen ska vi lära oss talmönster och 
geometriska mönster och så ska vi lära oss addition med uppställning” (tur 

31), vilket motsvarar strategi 2. Interaktiva stöttningsstrategier förekommer 
däremot vid flera tillfällen. Iris använder strategi 13, ”ge eleven mer tid att 
svara”, vid två tillfällen när hon vill att flera elever än eleven Adnan ska be-
svara frågan om hur man avrundar till närmaste tiotal; först gör hon en paus på 
6 och sedan på 7 sekunder: ”bara Adnan som kommer ihåg? om vi avrundar 

till närmaste tiotal (6 sek.) vad gör man då? (7 sek.)”. Pauserna leder inte till 
att fler elever deltar i interaktionen, och det är återigen eleven Adnan som får 
ordet och som förklarar hur man avrundar: ”om det är typ ett två tre fyra så 

avrundar man neråt” (tur 28). Läraren bekräftar eleven Adnans svar med 
”mm” (strategi 10a) och ställer en ny fråga om den andra typen av avrundning: 
”hur blir det då om vi har talet trettiosju å så ska vi avrunda det talet? (tur 29). 

Trots att frågan adresseras till alla elever besvaras den av eleven Adnan: ”det 

är fyrtio det är närmast till fyrtio” (tur 30). Iris bekräftar elevens korrekta svar 
genom att upprepa det som det är, vilket motsvarar strategi 10b. Även i detta 
projekt utgör stöttningsstrategi 8, ”utgå från elevernas erfarenheter, sikta 
framåt” den strategi som läraren använder mest. Hon påminner om vad som 
avhandlats under tidigare lektioner: ”vad gör man när man avrundar? det har 

vi pratat om några gånger ni har jobbat med det lite också” (tur 21) och vid ett 

tillfälle uttrycker hon en viss frustration över att det inte är fler elever som 
kommer ihåg det: ”nej halli hallå om ett tal slutar på ett två tre eller fyra vad 

händer då? men nu tror jag ni har stannat hemma idag” (tur 25). Förutom att 

bygga på elevernas tidigare kunskaper provar Iris även att ge utvecklande 
feedback på deras svar, något som beskrivs som strategi 12 i modellen. Ett fall 
där denna strategi används är tur 29 ovan när läraren vill att eleverna ska repe-
tera såväl avrundning neråt som uppåt. I ett annat fall ber läraren eleven Ad-
nan att förklara hur han har tänkt: ”hur tänker du att man tar bort?” (tur 23). 

Denna typ av frågor utgör ett utforskande inslag i samtalet (se Barnes 2013:5). 
Det tredje kommunikativa projektet, Hur tänkte du när du räknade ut det?, 

knyter an till det inledande samtalet om begreppet addition med talsortsräk-
ning och repeterar även avrundningstemat. IR-analysen av detta projekt visar 
att läraren även styr detta projekt och att eleverna ger enkla responser när de 
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tilldelas ordet. Den visar dock också att läraren använder draget partiell re-
spons för att utveckla elevernas svar och att hon gör både flera och längre 
pauser i detta projekt. Stöttningsanalysen visar att läraren Iris här har en annan 
ingång i samtalet än i de föregående kommunikativa projekten och att detta är 
avgörande för hur samtalet utformas och för elevdeltagandet. I likhet med det 
första kommunikativa projektet inleds samtalet med en fråga om addition, men 
nu tar inte den avstamp i ett abstrakt matematiskt begrepp utan kopplas till 
kapitelbilden (se bild 7.1) och de tresiffriga talen på piratkistorna: ”vilket tal 

får du om du adderar talen på den gröna kistan och den gråa kistan?” Genom 

att ta avstamp i bilden som här använts som stödmaterial använder läraren en 
strategi hemmahörande i den planerade delen, nämligen ”kontextrikt inflöde”. 

Detta är också den enda planerade strategi som realiseras i detta projekt. De 
övriga strategierna är interaktiva och av dem är det tre strategier som används 
mest. Den ena är att bygga på elevernas erfarenheter och sikta framåt, en stra-
tegi som var framträdande i de två andra kommunikativa projekten, men som 
Iris gör mindre bruk av i detta projekt, framför allt när hon ställer nya kun-
skapsfrågor (tur 101, 111, 113), till exempel i anslutning till en fråga om repe-
titionen om avrundning: ”vad bra jättebra vilket tal är ungefär lika stort som 
hundrasjuttioåtta?” (tur 111). En strategi som Iris använder flera gånger i detta 

projekt är strategi 12 när hon försöker utveckla elevernas responser, och detta 
gör hon på olika sätt. Ett sådant sätt är att använda partiella responser (tur 105, 
109) av typen ”en gång till” och på så sätt be en elev att modifiera ett inkor-
rekt svar. Ett annat sätt är att ställa utforskande frågor av typen ”hur tänkte du 

när du räknade ut det?” (tur 107), och ett tredje sätt är att använda exempel 
(tur 115) och i samband med det ge eleverna mer tid att tänka och att svara 
(tur 103, 111, 115). Hon gör fem pauser mellan 6 och 15 sekunder under detta 
kommunikativa projekt, och två av dessa finns i tur 115 (se exempel 7.4). 
 
Exempel 7.4. Stöttningsstrategi 13 i lektionsavsnitt i år 2  

 
om du ska säga ungefär hur mycket det är du behöver inte säga exakt hund-
rasjuttioåtta utan du säger bara ungefär hur mycket det är vad säger du då? 
(6 sek.) om du ska avrunda till närmaste tiotal vilket är det närmaste tiotalet 
om jag säger hundrasjuttioåtta (9 sek.) vad säger du Amela? 

         (Tur 115, L) 
 
I exemplet ovan visas hur läraren ger eleven mer tid att svara, vilket motsvarar 
strategi 13.  

Sammanfattningsvis visar analysen att den strategi som är framträdande i 
detta kommunikativa projekt är strategi 12, ”ge utvecklande feedback”. Så 

som beskrivits ovan försöker läraren utveckla elevernas responser på olika 
sätt, bland andra genom att ställa utforskande frågor och ge eleverna mer tid 
att besvara dem, vilket motsvarar strategi 13 (se exempel 7.4). Detta resultat 
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visar att det tredje kommunikativa projektet innehåller utforskande inslag (se 
Barnes 2013:5).  

Slutsatsen av analysen av stöttningsstrategier i de tre kommunikativa pro-
jekten under Iris lektionsavsnitt är att diskursen om utveckling av svenska och 
av kunskaper på svenska är framträdande i alla de tre kommunikativa pro-
jekten och realiseras som såväl planerade som interaktiva strategier. Diskursen 
om att använda flerspråkighet och kulturell mångfald som resurs för lärandet 
realiseras däremot inte alls i de tre projekten. Analysen visar att Iris under de 
tre kommunikativa projekten inte använder några strategier för att främja 
elevernas flerspråkighet och kulturella erfarenheter. 

De planerade strategierna som främjar diskursen om utveckling av svenska 
och ämnesspråk på svenska förekommer när läraren formulerar explicita äm-
nesmål i det första kommunikativa projektet, vilket motsvarar strategi 2, och 
när hon använder kapitelbilden (se bild 7.1) som stödmaterial i det tredje 
kommunikativa projektet, det vill säga strategi 3, ”kontextrikt inflöde”. När 

läraren väljer att utgå från kapitelbilden är det fler elever än Adnan som kom-
mer till tals och som också visar att de vet vad addition är. Att starta samtalet 
med en procedurfråga och inte med abstrakta matematiska begrepp har alltså 
haft en viss effekt på elevdeltagandet. Strategin som uppmärksammar eleverna 
på att ordet talsortsräkning är sammansatt av flera ord kan också tillhöra de 
planerade strategierna, men den kan likaväl uppstå i stunden. Oavsett om den 
använts planerat eller ej kan den verka som strategi 7, ”metalingvistisk och 

metakognitiv medvetenhet”. Slutligen kan sägas att läraren genom att inleda 
ett nytt kapitel i matematikboken med ett samtal om de övergripande ämnes-
målen tillämpar strategi 6, ”samtal om texter” som också hör till planeringen 

av undervisning. 
De interaktiva strategierna är fler och förekommer oftare i lektionsavsnit-

tet. I alla tre kommunikativa projekten bygger läraren sina bidrag på elevernas 
tidigare kunskaper och erfarenheter, vilket motsvarar strategi 8. Denna strategi 
är vanligast förekommande. Detta resultat ligger i linje med resultatet av IR-
analysen som visar att lärarens vanligaste bidrag är sådana som bygger på 
elevernas svar trots att dessa är fåordiga. Ytterligare en strategi som Iris an-
vänder är att ge eleverna mer tid att tänka och svara, det vill säga strategi 13. 
Efter att hon ställer kunskapsfrågor gör Iris pauser på mellan 6 och 15 sekun-
der i alla de tre kommunikativa projekten. Jämfört med en paus på en halv 
sekund som är en typisk paus i vardagligt tal (jfr. Lundholm Fors 2015) och en 
på tre sekunder som rekommenderas i klassrumsinteraktion (Rowe 1974) är 
dessa pauser makropauser. Denna strategi används för att fler elever ska 
komma till tals. Den förekommer enstaka gånger under de två första kommu-
nikativa projekten och fem gånger under det tredje projektet. En tredje strategi 
som läraren använder i de två första kommunikativa projekten är att bekräfta 
elevernas svar, vilket är strategi nummer 10. Detta gör hon med uttryck som 
ja, aa eller mm (10a) alternativt genom att upprepa elevens svar som det är 
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(10b) eller i modifierad form (10c). En fjärde interaktiv strategi läraren använ-
der under kommunikativt projekt 2 och 3 är att stötta eleverna i att utveckla 
sina svar, det vill säga strategi nummer 12. Denna strategi realiseras på olika 
sätt. Ett sätt är att använda draget partiell respons och be eleven rätta till, för-
klara eller komplettera sitt svar. Ett annat sätt är att ställa öppna frågor eller be 
elever förklara hur de har tänkt. Det finns indikationer på att även de längre 
pauserna i samtalet skulle ha kunnat bidra till att eleverna får tid att formulera 
sig och att detta i kombination med draget icke-adressering, när en fråga ställs 
till hela klassen, skulle kunna bidra till att elever bättre tar vara på de utfors-
kande inslagen och på inbjudan till förhandlingar om kunskap (Barnes 2013:5) 
som motsvarar strategi 12, ”ge elever utvecklande feedback”. Dessa strategier 

har inte den önskade effekten, och det förekommer bara två fria elevbidrag 
under lektionsavsnittet, ett eliciterande initiativ i det inledande kommunikativa 
projektet och en partiell respons i det sista. En femte strategi som läraren an-
vänder är strategin att med jämna mellanrum sammanfatta det som diskuterats 
under lektionen, alltså strategi 9. 

7.3 Enkätsvar och kollegiala reflektioner  
I detta avsnitt redovisas i 7.3.1 vad som framkommer i den enkät (se bilaga 1) 
som genomfördes innan fortbildningen startade. Svaren som redovisas i av-
snittet handlar om läraren Iris bakgrund men också om hennes uppfattningar 
om hur hon kan stötta elevernas språkutveckling och deras kulturella och 
språkliga mångfald. Avsnittet motsvarar det som beskrivs som historisk kropp 
i nexusanalysen. Därefter presenteras i 7.3.2 Iris och hennes kollegas reflek-
tioner om det lektionsavsnitt som Iris har spelat in och skickat som underlag 
för examinationen av fortbildningen.  

7.3.1  Iris enkätsvar  
I bakgrundsuppgifterna i enkäten framkommer att Iris är grundskollärare med 
behörighet för år 1 upp till år 7, att hennes grundlärarexamen är avlagd vid ett 
svenskt universitet, att hon har svensk bakgrund utan erfarenhet av att växa 
upp som tvåspråkig och att hon vid tiden för fortbildningens start arbetat som 
lärare i 13 år, alla åren på samma skola. Av enkätsvaren framkommer vidare 
att Iris redan vid fortbildningens start tycks ha haft kännedom om flera av de 
stöttningsstrategier som Hammond och Gibbons (2005) förespråkar för under-
visning i flerspråkiga klassrum, även om hon kanske ännu inte kände till mo-
dellen som avser att stötta elevernas undervisningsspråk samt deras kulturella 
och språkliga bakgrund. 

På den generella frågan om flerspråkiga elevers språkutveckling Det talas 
mycket om att man måste förbättra andraspråkselevernas språkkunskaper. 
Hur tycker du att man gör det bäst? svarar Iris: 
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Genom att prata MED dem, ställa följdfrågor, diskutera/prata om bilder, 
gemensamt lästa texter och upplevelser, förklara med hjälp av kroppsspråk 
m.m. 

Iris framhåller i svaret den muntliga interaktionen i klassrummet som en med-
veten strategi för att andraspråkselever ska utveckla sin svenska. Genom att 
framhäva ordet med, pekar hon på att det är av vikt att undervisningen skapas 
tillsammans med eleverna. Detta skulle kunna tolkas som strategi nummer 8, 
”utgå från elevernas erfarenheter och sikta framåt”, om inte fokus i svaret vore 
på henne själv och hur hon ska göra som lärare och inte på hur eleverna ska 
komma vidare. Ytterligare strategier som kan utläsas i svaret är stöttningsstra-
tegi nummer 6, samtal om texter eller som Iris säger ”prata om bilder, gemen-
samt lästa texter och upplevelser”, och i anslutning till det strategi nummer 5, 
”kontextrikt inflöde”, där bruk av bilder och kroppsspråk skulle kunna ingå. 

I enkäten uppmanas vidare Iris att ge ett konkret exempel på en undervis-
ningssituation där hon har lyckats arbeta med språkutveckling. Uppgiften 
lyder: Som lärare är du – liksom alla vi andra – medveten om att du ibland 
lyckas bra och ibland inte. 1) Beskriv en situation där du tycker att du lyckats 
arbeta med språkutveckling på ett bra sätt. Iris ger följande svar:  

 
Fick lite hjärnsläpp nu. Vet att man ofta tänker att det där blev ju bra eller 
fy vad kasst det blev, men tycker inte att jag kan komma på några specifika 
situationer just nu.  
 

Iris kunde här inte beskriva någon situation när hon lyckats arbeta med språk-
utveckling och därför kan inte heller någon strategi utläsas i detta svar. 

På den fråga som berör användningen av elevernas bakgrund i undervis-
ningen, nämligen Har det någon betydelse för din undervisning att dina elever 
har en mångkulturell bakgrund? I så fall hur? svarar Iris:  

 
Ja, eftersom jag hela tiden måste tänka på att alla kanske inte förstår, att jag 
måste förtydliga och förklara. 
 

Iris svar på frågan visar att hon tänker att lektionerna ska bygga på det som 
eleverna inte förstår och därför behöver förklaras. Inget i svaret visar att lek-
tionen också kan bygga på det som eleverna kan. Detta svar har inte en direkt 
motsvarighet i någon strategi i stöttningsmodellen.  

På enkätfrågan Modersmålsundervisning eller inte är en fråga som debatte-
rats i många olika sammanhang. Vad tänker du själv i denna fråga när det 
gäller förhållandet mellan elevernas första- och andraspråk? svarar Iris att 
eleverna ska utveckla förstaspråket parallellt med skolspråket svenska: 
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Självförtroende och självkänsla är det första jag tänker på. Jag tror det är 
viktigt för elevens självförtroende och självkänsla att bli ganska stark och 
trygg i båda sina språk. 

 
I svaret associerar Iris först till självförtroende och självkänsla, upplevelser 
som kan relateras till elevernas identitet.  

En enkätfråga avser hanteringen av elevernas olika språknivåer, Har det 
någon betydelse för din undervisning att dina elever befinner sig på olika 
språkliga nivåer i svenska? I så fall hur? På denna fråga svarar Iris: 

 
Ja, det tycker jag för nivån känns ibland för enkel för vissa. Det tar tid att 
förklara och prata mer kring vissa saker och då kan det ibland kännas som 
att det blir lite tråkigt för de som jag upplever förstår mer.  

 
I svaret ovan uttrycker Iris att undervisningen av elever med olika språkliga 
nivåer är svår att balansera, eftersom vissa elever behöver mer tid för att 
kunna tillgodogöra sig undervisningen och andra mindre. Uttalandet tolkas här 
som att lektionerna ska bygga på det eleverna inte förstår och behöver få för-
klarat, vilket inte stämmer med någon av strategierna i modellen. 

Enkätfrågan Vad har du för uppfattning om inlärning i samband med barns 
arbete i grupp? Avser arbete i grupp som arbetssätt och Iris svar är: 
 

Med rätt typ av uppgifter tror jag det är jättebra med tanke på att eleverna 
då tvingas använda språket i en ”situation” där de inte är helt säkra på inne-
hållet. Men detta tror jag endast är bra om de samtidigt får rätt hjälp och 
vägledning under tiden. 
 

Arbete i grupp är, enligt Iris, ett klart stöttande arbetssätt och detta motsvarar 
strategi nummer 4 i modellen. Hon tycker dock att grupparbetet kräver rätt typ 
av uppgifter och att eleverna får möjlighet att träna språket utifrån en given 
uppgift. Vidare säger hon att läraren ska leda dessa grupparbeten. 

En av enkätfrågorna berör optimalt lärande och på frågan Hur tycker du att 
eleverna lär sig bäst? Som berör lärande i ett vidare perspektiv svarar Iris: 
 

Svårt att ge ett svar på det, så olika från elev till elev. Jag tror å ena sidan att 
det är viktigt att det de ska lära sig låter spännande och nytt för att de ska bli 
engagerade och intresserade, men å andra sidan tror jag också att det ibland 
är viktigt att de får känna att det är något de kan känna sig duktiga i, alltså 
något mer bekant för dem, som de kan få ”glänsa” lite med. Jag tror också 
att det är viktigt med lagom stora grupper där samtal och diskussioner går 
att hålla utan allt för mycket störningar. 
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Iris svar att det eleverna ska lära sig ska låta spännande och nytt för att få dem 
engagerade och intresserade kan tolkas som strategi nummer 4, varierande 
upplägg, och kanske även nummer 5, kontextrikt inflöde. Vidare anser Iris att 
eleverna ska få känna sig duktiga och att de får möjlighet att visa sina kun-
skaper, vilket kan tolkas som strategi nummer 8, att utgå från elevernas erfa-
renheter och sikta framåt. Även i detta svar understryker Iris, strategi nummer 
6, vikten av muntlig interaktion i skolarbetet. 

På frågorna som gäller förväntningar på fortbildningen, Vad vill du ha ut 
av din handledning med mig? Har du några särskilda frågor du vill disku-
tera? Hur skulle du vilja utveckla ditt arbete?, svarar Iris följande: 

 
Finns säkert massor med saker du kan tipsa mig om, måste erkänna att jag 
inte riktigt har koll på exakt med vad/hur du ska hjälpa oss. 
 

Inför fortbildningen tycks Iris inte ha hunnit tänka på vad hon skulle vilja 
förbättra i sin undervisning och är en aning oförberedd på frågan. Svaret som 
innebär att hon vill ha tips visar också att hon inte är särskilt medveten om att 
framgångsrik undervisning till flerspråkiga elever kräver ett förändrat arbets-
sätt i grunden. 

Sammanfattningsvis visar analysen av Iris enkätsvar att flera av strategierna 
i Hammonds & Gibbons modell (2005) kan utläsas. Framträdande bland de 
strategier Iris använder innan fortbildningen påbörjas är strategi nummer 6, 
samtal om text. Givet att ett samtal om text kan tolkas som uppgiftsbaserat 
samtal understryker Iris gång på gång vikten av muntlig interaktion som ett 
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som kan utformas som lärarledd 
interaktion eller som interaktion i smågrupper. Vidare visar hon en medveten-
het om att undervisningen ska utgå från elevernas erfarenheter och språkkun-
skaper, vilket på ett övergripande plan skulle motsvara strategi nummer 1 och 
interaktivt som strategi nummer 8, men hennes fokus i enkätsvaren ligger på 
henne själv och hennes agerande och inte på elevernas. Också på ett övergri-
pande plan skulle strategi nummer 4, ”varierande upplägg” och nummer 5, 

”kontextrikt inflöde”, kunna utläsas i hennes svar. I den sistnämnda skulle 
även bilder och kroppsspråk kunna ingå. Värt att notera om Iris svar på de 
frågor som berör elevernas språkliga och kulturella resurser är att hon i grun-
den är positivt inställd till att undervisningen ska utgå från elevernas språkliga 
och kulturella erfarenheter, något som liknar modellens första strategi på ett 
övergripande plan och strategi nummer 8 på ett interaktivt plan, men att hen-
nes bild av flerspråkiga elever är att de inte förstår och att hon därför måste 
förklara och förtydliga. Hon är positivt inställd till att eleverna utvecklar båda 
sina språk, och hon knyter förstaspråket till identitetsaspekter som självförtro-
ende och självkänsla, men hon tar inte upp något i sina svar som visar att hon 
använder eller känner till strategier om att använda elevernas förstaspråk i 
undervisningen. 
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7.3.2 Reflektionssamtal om lektionsavsnittet 
Iris lyssnade på och reflekterade över inspelningen av lektionsavsnittet till-
sammans med kollegan Isabell som då undervisade i parallelltvåan. Iris och 
Isabells diskussion handlar om de matematiska begreppen som tas upp under 
lektionen, de arbetssätt som används i lektionsavsnittet och elevernas flersprå-
kighet som resurs, varav de två första temana upptar den största delen av sam-
talet. I analysen av detta samtal har utsagorna jämförts med de stöttningsstra-
tegier som ingår i den modifierade modellen efter Hammond och Gibbons 
(2005). 

I det kollegiala samtalet kommenterar lärarna hur Iris hanterar de matema-
tiska begreppen på lektionen: 
 

Isabell:  det tycker jag det var positivt det du gjorde där att du    
    delade ordet tal sorts räkning 
Iris:   jag tänkte mycket på det som vi fick höra när Jasmine    
    (en annan kollega i studiegruppen under fortbildningen)    
    hade sin presentation att man upprepar det så många     
    gånger […] man väntar man lägger till och så kommer    
    en tanke kanske inte rätt tanke men en tanke och man    
    spinner vidare på […] så detta gör jag i alla fall medvetet 

 
Isabell lyfter i sin kommentar det positiva med att explicit arbeta med ord i 
matematiken. Detta kan liknas vid strategi nummer 7, ”metalingvistiska och 

metakognitiva aktiviteter”, och Iris framhåller i sitt svar att arbetssättet har 
diskuterats i studiegruppen under fortbildningen och att hon använder den 
medvetet. Även strategi nummer 13, ”ge eleven mer tid att svara”, kan kanske 

utläsas i Iris beskrivning om att ”man väntar man lägger till och så kommer en 
tanke kanske inte rätt tanke men en tanke”. Iris säger också att hon ”spinner 

vidare” på elevernas tankar och att detta gör hon medvetet, något som jag 
tolkar vara i linje med strategi nummer 8, ”utgå från elevernas erfarenheter, 

sikta framåt”. Lärarna fortsätter därefter att diskutera de matematiska begrep-
pen som tas upp på lektionen: 
 

Iris:  jag fattar inte ens själv vad jag menar det är inte konstigt att de 
är tysta vad då dela på? pengar som man ska dela i talsorter 

Isabell:  aha alltså tiotal ental eller? det är inte så lätt 
Iris:   jag är mycket inne på orden här (Isabel: mm) alltså att    
    de ska förstå vad orden betyder fast talsorter är inte så lätt 

 
Även här kan strategi nummer 7, ”metalingvistiska och metakognitiva aktivi-
teter”, utläsas när Iris talar om att arbeta med de begrepp som hon själv vet är 

svåra i matematiken. Genom att lyssna på inspelningen inser hon dock att 
denna strategi inte har någon framgång och att de kunskapsfrågor hon ställer 
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om addition med talsortsräkning inte är de mest lämpliga att starta lektionen 
med. Detsamma gäller för nästa begrepp, avrundning, som de diskuterar i 
följande exempel: 
 

Isabell:  mina tycker det är jättesvårt 
Iris:   här verkar det som om att när man pratar om det så är    
    det jättesvårt men när de såg siffrorna så tyckte de inte    
    var svårt att skriva 
 

Iris berör i sitt yttrande strategi nummer 5, ”kontextrikt inflöde”, när hon 

kommenterar att hon byter strategi när hon ser att eleverna har svårt för de 
abstrakta begreppen addition med talsortsräkning och avrundning. Hon fram-
håller att hon kan se att det går bättre när de utgår från siffror och diskuterade 
dem.  

Vidare utbyter Iris och Isabell erfarenheter om olika arbetssätt för att stötta 
elevernas begreppskunnande, som i följande exempel: 

 
Iris:   jag som hade jobbat med detta alltså med själva      
    innehållet vad det betyder och även  ordet så klart så    
    märkte jag ändå nu efter ett antal gånger vi har gjort det    
    att när de bara fick höra ordet avrunda så hade de nästan inte en  
    susning om inte någon 
Isabell:  nej 
Iris:   vad kan man dra för slutsatser om det? ja det är klart att    
    man inte kan bara säga enstaka ord 
Isabell:  man skulle kanske skriva upp orden addition och subtraktion har 

vi på väggen vi har kanske inte det här avrunda och de orden vi 
har siffrorna man kanske ska ha de här matteorden också 

Iris:    att sätta upp orden på väggen hjälper eleverna att lära    
    sig begreppen  
Isabell:  att synliggöra de svåra orden för när de läser talen så  blir det  
    lättare att förstå 
 

När de två kollegerna diskuterar Iris arbetssätt med det matematiska begreppet 
avrundning drar Iris slutsatsen att ”det är klart att man inte kan bara säga en-
staka ord”, det vill säga att starta ett samtal om ett abstrakt begrepp utan att 
förankra det i ett konkret exempel. Iris kollega föreslår ett arbetssätt som utgår 
från både abstrakta begrepp och siffertal. Hon tycker att synliggörandet av de 
olika matematiska begreppen genom att sätta upp dem på väggen i klassrum-
met underlättar elevernas förståelse av dem. Dessa utsagor knyter inte direkt 
till någon strategi i stöttningsmodellen, men vissa strategier kan ändå utläsas 
på ett indirekt sätt. För Iris verkar det vara självklart att ha ett samtal om inne-
hållet i kapitlet vid varje kapitelstart. Att samtala ansåg hon vara nyttigt även i 
enkätsvaren (se avsnitt 7.3.1), och detta kan knytas till strategi nummer 6. Att 
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illustrera abstrakta matematiska begrepp med konkreta tal som Iris gör kan 
knytas till strategi nummer 5, enligt vilken ingången i ett ämne kan göras på 
olika sätt. Synliggörandet av begrepp i ett visst aktuellt arbetsområde kan 
också fungera som både sammanfattning och repetition av de kunskaper ele-
verna tillsammans producerar i skolan, vilket påminner om strategi nummer 9, 
”sammanfatta med jämna mellanrum”. Iris kollega anser att eleverna förstår de 

matematiska begreppen bättre om de ser dem på väggen i klassrummet. Lärar-
na tar upp de nya erfarenheterna gjorda under fortbildningen i följande dialog: 

 
Iris:   alltså jag tycker faktiskt att nu när vi har läst allt detta    
    som vi har gjort 
Isabell:  så att man fått lite aa 
Iris:   så man är jag är väldigt mycket mer medveten 
Isbell:   aa 
Iris:   i allt hur jag säger hur jag pratar och eeh vad jag säger    
    sen att man inte alltid gör det rätt ändå liksom men man    
    är väldigt om så försöker jag verkligen tänka jättemycket på hur  
    jag säger det 
Isabell:  hur man gör aa mm 
Iris:   om jag gör det snabbt eller sakta nu läste jag för fort eller nu  
    pratar jag för fort eller jag måste säga det tre gånger till 
Isabell:  och likadant när vi läste artikeln så fick man ju många 

funderingar på hur man skulle ändra sen kan jag känna att man 
behöver ibland sitta och prata om hur man jobbar lite oftare att 
man får gå kurser 

 
Iris och hennes kollega framhåller att de har fått en del funderingar genom att 
läsa kurslitteraturen, delta i föreläsningar och genomföra kursuppgifter i studi-
egruppen. Särskilt Iris framhåller vikten av att göra medvetna didaktiska val, 
exempelvis hur fort man pratar och vilka ord man väljer. Isabell anser att man 
oftare skulle ges tillfälle att reflektera över sin undervisning och att arbets-
platsförlagda fortbildningar är sådana tillfällen. 

En av funderingarna lärarna har är hur de ska kunna använda elevernas 
förstaspråk som en resurs i det dagliga skolarbetet och på så sätt främja deras 
kunskapsutveckling. Artikeln som har legat till grund för genomförandet av 
examinationsuppgiften redogör för matematikundervisning som bedrivs av 
tvåspråkiga lärare i tvåspråkiga elevgrupper (Norén & Ramsfeldt 2010), men 
varken Iris eller kollegan är tvåspråkiga eller har tvåspråkiga klasser utan 
klasser där eleverna har flera olika förstaspråk. I följande dialog för de ett 
resonemang om hur man skulle kunna anpassa undervisningen för att elever i 
flerspråkiga klasser ska få möjlighet att utveckla alla sina språkliga resurser 
och ämneskunskaper: 
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Isabell:  och det är ju de här orden om man nu då tänker när vi kommer in 
på det här avrunda där man skulle ju verkligen haft en mo-
dersmålslärare som förklarar ordet avrunda vad det innebär och 
hur man gör för vissa elever tror du inte de skulle förstå det 
bättre på  modersmålet? 

Iris:   ja absolut 
Isabell:  om man hade haft en modersmålslärare […] som kunde    

      förklarat det ordet på deras modersmål 
Iris:   ja det skulle hjälpa om man skulle ha ett antal modersmålslärare 

här på ett antal språk att man nästan kunde boka in en kvart lik-
som nu ska vi köra genomgång på det här har du möjlighet att 
komma och  vara med? 

Isabell:  mm jag har två elever som är födda här och undrar hur mycket  
de förstår av modersmålet sen har jag två nya elever som har 
kommit från förberedelse som räknar  på sitt språk och skriver på 
svenska 

 
Som det framgår i citatet är lärarnas förslag att klasslärare ska ha möjlighet att 
boka in en eller flera modersmålslärare som kan förklara matematiska begrepp 
för eleverna. Det framgår inte i samtalet om detta skulle innebära ett samar-
bete och en samplanering av lektioner, eller mer som ett additivt uppdrag som 
de tvåspråkiga lärarna får, exempelvis i form av att ”komma och vara med” 

och ”förklara det ordet på modersmålet”. Även om det inte handlar om en 
samplanering av kunskapsstoff med olika språk i fokus kan man säga att lärar-
na har en tanke om att undervisningen ska bygga på elevernas språkliga och 
kulturella mångfald, vilket också är andan i modellens strategi nummer 1, 
”lektionen bygger på elevernas tidigare kunskaper och språkbehärskning”. I de 

tankar lärarna har om integrering av elevernas förstaspråk i skolarbetet ser de 
inte bara möjligheter utan också svårigheter. Iris kollega undrar således också 
hur detta organisationsmässigt kan vara genomförbart eftersom hennes fler-
språkiga elever utgör en ytterst heterogen grupp för färdigheter såväl i första-
språket som i svenska, något som i så fall även skulle gälla för Iris klass. 

Sammantaget visar analysen av samtalet mellan Iris och hennes kollega i 
parallellklassen att hon känner till och använder samma strategier som hon tog 
upp i enkätsvaren innan fortbildningen startade, men i det kollegiala samtalet 
ger hon även uttryck för ytterligare strategier. I denna uppföljning av lektionen 
blir det således synligt att Iris har fler strategier att arbeta med efter att ha 
deltagit i fortbildningen. Iris arbetar enligt strategi nummer 7 med metaling-
vistiska och metakognitiva aktiviteter när hon samtalar i klassen om begrepp. 
Under det kollegiala samtalet betonar hon att hon medvetet ger eleverna tid att 
tänka och svara på frågor, vilket ligger i linje med strategi nummer 13. Att inte 
bara använda abstrakta matematiska begrepp utan också ta hjälp av elevernas 
procedurkunskaper, det vill säga strategi nummer 5, har stöttningsanalysen av 
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de kommunikativa projekten (se avsnitt 7.2) visat sig vara avgörande för lekt-
ionens fortskridande, och Iris nämner strategin även i samtalet om lektionen.  

Analysen har inte gett några belägg på att Iris har strategier för att bygga 
sin undervisning på elevernas språkliga och kulturella mångfald trots en i 
grunden positiv inställning till elevernas språkliga mångfald. I samtalet om 
lektionen hänvisar dock lärarna till kurslitteraturen i fortbildningen och har en 
tanke om ett eventuellt samarbete med modersmålslärarna. I detta samman-
hang efterlyser de gynnsamma förutsättningar på organisationsnivån. 

7.4 Sammanfattning och slutsatser  
IR-analysen av lektionsavsnittet i sin helhet visar variation i både initiativ- och 
responstyperna, framför allt i responstyperna. Den visar också att interaktions-
ordningen är hårt styrd av läraren som leder samtalet och upptar merparten av 
talutrymmet genom att ha fler initierande drag och fler turer än eleverna till-
sammans. Analysen har visat att flera av lärarens turer dessutom är långa. Den 
visar också att läraren genomgående bygger vidare på elevernas fåordiga res-
ponser. Eleverna fria bidrag är få under lektionsavsnittet. 

Analysen visar att diskursen om stöttande undervisning för utveckling av 
svenska och av ämneskunskaper på svenska förekommer i de tre kommunika-
tiva projekten och avspeglas i ett flertal stöttningsstrategier som läraren an-
vänder, såväl planerade som interaktiva. Den planerade stöttningen kommer 
till uttryck i strategier som att explicit kommunicera ämnesmålen för eleverna, 
strategi 2, att introducera ett ämne genom olika medier (tal, skrift, kropps-
språk, bild, film, procedurkunskaper osv.), strategi nummer 5, och att planera 
för metalingvistiska och metakognitiva aktiviteter, strategi 7. Analysen har 
visat att strategi nummer 5 har effekt på elevernas förståelse av de matema-
tiska begrepp som avhandlas i lektionsavsnittet. Läraren Iris ställer först frågor 
om vad abstrakta matematiska begrepp som addition med talsortsräkning och 
avrundning är. När läraren byter strategi och efterlyser procedurkunskaper 
med hänvisning till de tresiffriga talen som finns på kapitelbilden i läroboken 
visar i alla fall två elever att de både vet vad addition och avrundning är och 
kan resonera om det. Ytterligare en planerad strategi som läraren använder är 
strategi 6, ”samtal om texter”. Denna strategi kommer implicit till uttryck i 
lektionsavsnittet genom att läraren väljer att introducera det nya kapitlet i 
matematikboken med ett samtal om kunskapsmålen som eleverna förväntas 
uppnå. Bland de interaktiva stöttningsstrategier som oftare förekommer i lekt-
ionsavsnittet är det framför allt strategi nummer 8, ”att utgå från elevernas 

erfarenheter och sikta framåt”, nummer 12, ”ge utvecklande feedback” och 
strategi nummer 13, ”ge eleverna mer tid att tänka och att svara” som läraren 

använder. I vissa fall förekommer strategi 12 och 13 i kombination, det vill 
säga läraren ställer en öppen fråga och ger eleverna mer tid att svara som in-
nebär att eleverna får mer tid att tänka och att formulera sig på svenska. Ytter-
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ligare strategier är strategi 10, ”bekräfta elevens kunskaper” tar sig uttryck i 

bekräftandet av elevens svar med exempelvis ja eller genom att upprepa ele-
vens svar och strategi 9, ”sammanfatta med jämna mellanrum”. Analysen 

visar att strategier som skulle kunna avspegla diskursen om stöttande under-
visning för bruk av flerspråkighet och kulturell mångfald som resurs för 
lärande inte förekommer i de studerade kommunikativa projekten. 

I analysen av läraren Iris enkätsvar framgår att hon kände till flera stött-
ningsstrategier för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling redan 
innan fortbildningen startade. Tre strategier är mest framträdande i hennes 
enkätsvar. Iris framhåller och betonar vikten av muntlig interaktion i klass-
rummet, strategi nummer 6, och även vikten av att i samtal utgå från elevernas 
erfarenheter och bygga vidare på dem, strategi nummer 8, samt att introducera 
det ämne som avhandlas på mer än ett sätt, strategi nummer 5. 

De ovan nämnda strategierna förekommer även i det uppföljande kollegi-
ala samtalet mellan Iris och kollegan Isabell, där de reflekterar över de mate-
matiska begrepp som tas upp i lektionsavsnittet och hur de ska kunna använda 
elevernas förstaspråk som en resurs i det dagliga skolarbetet. Kollegerna dis-
kuterar strategier som att samtala om ord och ords struktur som liknar strategi 
nummer 7, ”metalingvistiska och metakognitiva aktiviteter”, och att ge elever-
na mer betänketid som motsvarar strategi nummer 13. Vid genomlyssningen 
av lektionsavsnittet iakttar Iris dock att strategi nummer 7 inte gav något resul-
tat. Hon anmärker att det inte var förrän hon tog avstamp i kapitelbilden som 
eleverna kände igen sig i de aktuella matematiska begreppen.  

Sammantaget visar analysen att diskursen om stöttande undervisning för 
utveckling av svenska och av ämneskunskaper på svenska verkar ha funnits 
länge i Iris historiska kropp och att fortbildningen kan ha bekräftat och för-
stärkt den. Diskursen om stöttande undervisning för användning av flersprå-
kighet och kulturell mångfald som resurs för lärande tycks hon inte vara lika 
förtrogen med. Enkätsvaren visar att Iris är medveten om elevernas språkliga 
och kulturella resurser, men att hon inte har strategier på att använda den i 
undervisningen. Hon knyter elevernas förstaspråk till identitetsaspekter som 
självförtroende och självkänsla men inte till elevernas identitet som 
flerspråkiga elever i svensk skola. Med stöd i den litteratur lärarna har läst 
under fortbildningen har Iris och Isabell en idé om hur de tillsammans med 
modersmålslärarna skulle kunna arbeta i matematik. I samtalet hänvisar de till 
Noréns & Ramsfeldts studie (2010), men eftersom eleverna som Iris och 
Isabell undervisar har flera olika förstaspråk till skillnad från de tvåspråkiga 
klasserna i den hänvisade studien föreslår de att olika modersmålslärare ska 
komma till klassrummet och förklara de matematiska begreppen på elevernas 
olika förstaspråk. I den diskussionen lyfts eventuella strukturella svårigheter 
med att implementera detta arbetssätt. 

Slutsatsen av nexusanalysen av Iris matematikundervisning i årskurs 2 är 
att hon under fortbildningens gång har blivit mer medveten om hur hon under-
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visar för att främja flerspråkiga elevers lärande. Med examinationsuppgiften 
visar hon att hon omsätter principen om att ge stöd på och av undervisnings-
språket men däremot inte att hon inte tagit till sig principen om att använda 
flerspråkiga elevers förstaspråk i undervisningen. Samtalet om lektionsavsnit-
tet visar emellertid att hon har en idé om hur elevernas flerspråkighet skulle 
kunna tas till vara och användas som en resurs i undervisningen.  
 



122 
 

 

8 Analys: Vinklar och perspektiv i 
årskurs 4 

Matematiklektionen i år 4 hålls av två lärare, Linnéa och Lilja, i Liljas klass. I 
fokus för analysen står Linnéa eftersom Lilja inte kunde lämna enkätsvar vid 
tidpunkten för enkäten. För tydlighetens skull anges Linnéa med enbart namn 
men Lilja, som här ses som medverkande lärare, får tillägget (L2) efter sitt 
namn. Linnéa och Lilja (L2) genomför examinationsuppgiften tillsammans 
med 18 elever. Alla deltagande elever är flerspråkiga, och förutom svenska, 
talar de antingen albanska, arabiska, kurdiska, makedonska, rumänska, ryska, 
serbiska, somaliska eller thai. Sex av eleverna är födda i Sverige, och resten 
har varit olika länge i Sverige; tre anlände samma år som de började i år 4. 

Kunskapsområdet som avhandlas under lektionsavsnittet är grundläggande 
rumsuppfattning och begreppen vinklar och perspektiv. Först har lärarna en 
helklassgenomgång där såväl ämnesområdet som en arbetsuppgift introduce-
ras. Uppgiften arbetar eleverna med i smågrupper efter helklassgenomgången. 
Lektionsavsnittet bygger på två stödmaterial som lärarna förberett i förväg, 
nämligen ett fotografi och en leksaksambulans. Fotografiet föreställer ett 
ökenlandskap med pyramider (se figur 8.1) och är utgångspunkt för arbets-
uppgiften som eleverna ska genomföra. Den används i alla de tre utvalda kom-
munikativa projekt som närgranskas medan leksaksambulansen enbart an-
vänds i det tredje kommunikativa projektet (se avsnitt 8.1.2 och 8.2.2). 
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Figur 8.1. Pyramidbilden som används under lektionsavsnittet. 

Fotografiet, som i förgrunden föreställer fyra människor som rider på kameler 
i öknen och i bakgrunden pyramider som reser sig mot en blå himmel, sätts 
upp på tavlan och till vänster om bilden ritas en bild med ett huvud i profil 
som förtydligar det perspektiv eleverna efter uppgiftsgenomgången ska utgå 
ifrån när de ritar av fotografiet. Leksaksambulansen ställs sedan längre ner till 
vänster om fotografiet (se figur 8.2).  
 
 
 

 
Figur 8.2. Leksaksambulansen som används under lektionsavsnittet.  
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I det följande presenteras resultatet av analysen av lektionsavsnittet. I 8.1 re-
dovisas analysen av interaktionsordningen. I 8.2 redovisas de stöttningsstrate-
gier som framträder i tre kommunikativa projekt i lektionsavsnittet. I 8.3 redo-
visas uppgifter om lärarnas historiska kropp och deras reflektioner om lek-
tionsavsnittet i ett kollegialt samtal med kollegan Jonas. Kapitlet avslutas med 
en sammanfattning av analyserna och en diskussion om i vilken grad Linnéa 
har omsatt diskurser om flerspråkiga elevers lärande som togs upp i fortbild-
ningen i sin undervisning. 

8.1 Interaktionsordningen  
I det här avsnittet redovisas resultatet av IR-analysen av lektionsavsnittet. I 
8.1.1 presenteras lektionsavsnittets IR-profil och i 8.1.2 redovisas interak-
tionsordningen i de tre utvalda kommunikativa projekt som ingår i lektionsav-
snittet.  

8.1.1  Lektionsavsnittets IR-profil  
Det transkriberade lektionsavsnittet består av 156 talarturer av vilka lärarna tar 
85 turer och eleverna 71 turer. Den övergripande bilden av lektionsavsnittet är 
således att lärarna dominerar samtalet i antalet turer. Lärarnas turer är jämnt 
fördelade mellan dem. Linnéa tar 43 turer och Lilja (L2) tar 42. Lärarnas sam-
talsturer är också mer dominanta än elevernas, något som framgår av IR-
analysen och lärarnas och elevernas IR-profiler (se tabell 8.1). I tabell 8.1 
framgår antalet olika initiativ respektive responser lärarna Linnéa och Lilja 
(L2) samt de 18 eleverna bidrar med i lektionsavsnittet. I tabellen framgår 
även IR-koder och interaktionella poäng för samtalsturerna. 
 
Tabell 8.1. Samtalsturer i lektionsavsnittet fördelade på drag respektive lärare (Linnéa och 
Lilja (L2)) och elever (E) 

 

Drag IR-
kod 

Poäng Linnéa  Lilja 
(L2) 

E 
(N=18) 

eliciterande initiativ > 6 6 15 19 
hävdande initiativ ʌ 5 12 9 3 

utvecklad respons med eliciterande 
initiativ 

<> 4 4 5 0 

utvecklad respons med hävdande 
initiativ 

<ʌ 3 2 3 1 

självnominerade responser <* 3 0 0 4 
enkel respons < 2 18 9 42 
partiell respons -> 2 1 1 0 
ohörbar replik ? 0 0 0 2 
Totalt antal turer   43 42 71 
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Ett första resultat som kan utläsas i tabell 8.1 är att variationen av både ini-
tiativ- och responstyperna är låg. Initiativen är antingen eliciterande eller häv-
dande. Responserna kan vara enkla eller utvecklade. I lektionsavsnittet före-
kommer också relativt många elevinitiativ och fyra självnominerade respon-
ser, enstaka partiella responser när lärarna begär ytterligare information samt 
enstaka ohörbara elevrepliker. 

Analysen visar att lärarnas vanligaste samtalstur består av initierande drag. 
Sammantagna är fördelningen mellan eliciterande och hävdande initiativ jämn 
(21). I Linnéas turer ingår dock fler hävdande initiativ, medan motsatsen gäller 
för Lilja (L2), som har fler eliciterande. Båda lärarna har utvecklade responser 
med eliciterande eller hävdande initiativ och uppvisar nästan samma fördel-
ning mellan dem (4+2 respektive 5+3). Lärarna ger också ”enkla responser”, 

sammantaget 27, men Linnéa ger dubbelt så många enkla responser (18) som 
Lilja (L2), som har 9. En jämförelse mellan Linnéa och Lilja (L2) det är Lilja 
som har de flesta eliciterande initiativen. Linnéa har fler hävdande initiativ, 
och hon har också fler enkla responser 

Enkla responser är det vanligaste draget bland elevernas samtalsturer (42). 
Detta tyder på att elevernas bidrag till samtalet till stor del består av att svara 
på lärarnas frågor. Utmärkande för interaktionen är också elevernas fria bi-
drag; de tar nästan lika många ”eliciterande initiativ” (19) som lärarna och 

bidrar därmed till att föra samtalet vidare. Eleverna tar också ”hävdande ini-
tiativ” (3), och de ger ”självnominerade responser” (4). Slutsatsen av analysen 

är att lärarna tillsammans utgör den initierande samtalsparten i lektionsavsnit-
tet och att eleverna för det mesta svarar på lärarnas frågor, men att de också 
påverkar lektionen med sina fria bidrag till samtalet. 

Med hjälp av de interaktionella poäng som anges i tabell 8.1 för varje typ 
av drag har lektionsavsnittets dominansmått tagits fram som IR-index och IR-
differens. Dominansmåtten visar att samtalet är asymmetriskt till lärarnas 
fördel (se tabell 8.2), men inte lika asymmetriskt som lektionsavsnitten som 
presenterats i kapitel 6 och 7. 

 
Tabell 8.2. Lektionsavsnittets dominansförhållanden  

 
 
 
 
 
 
 

IR-analysen visar att lärarna tillsammans har ett högre IR-index, 4,00 av 6, än 
de 18 eleverna tillsammans vars IR-index är 3,21. Den visar även att lärarna 
har ett högre individuellt IR-index än eleverna tillsammans, men också att de 
två lärarnas individuella agerande skiljer sig. Linnéa har ett individuellt IR-

 IR-index IR-diff. 
Linnéa  3,62  

 
 
 
0,79 

Lilja (L2) 4,38 

Linnéa+Lilja 
(L2) 

4,00 

E 3,21 
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index (3,62) som är närmare elevernas (3,21), medan Liljas (L2) är betydligt 
högre (4,38). Detta resultat ligger i linje med föregående analys av lektionsav-
snittets IR-profil som visar att Linnéa har betydligt färre eliciterande initiativ 
än Lilja. 

Differensen mellan lärarnas och elevernas IR-index är 0,79, ett mått som ut-
ifrån Linells & Gustavssons jämförelsematerial (1987:246; se också kapitel 5) 
pekar åt att samtalet i lektionsavsnittet är ett måttligt styrt samtal mellan vuxna 
och barn.  

Sammanfattningsvis visar analysen att lärarna tillsammans tar de flesta ini-
tiativen och att de tar lika många eliciterande som hävdande initiativ, vilket 
innebär att de styr samtalet i önskad riktning, men de styr inte interaktionen 
lika starkt som lärarna i de två andra lektionsavsnitten. Detta beror på att lä-
rarna också bidrar med flera enkla responser men också på att eleverna föru-
tom att vara den responsgivande parten med huvudsakligen enkla responser 
också tar en del ”fria turer” i form av eliciterande initiativ och självnomine-
rade responser. Elevernas fria turer tyder på att talutrymmet inte är på förhand 
bestämt och att det kan förhandlas. Linnéa skiljer sig från Aster och Iris men 
också från sin lärarpartner Lilja genom att ta färre initiativ av typen elicite-
rande och att bidra med fler enkla responser, vilket gör att hon inte styr inter-
aktionen i lika hög grad som de andra lärarna. Analysen av lektionens domi-
nansförhållanden bekräftar vad IR-profilen visar, att interaktionen under lekt-
ionsavsnittet är balanserad. Till detta bidrar den måttliga styrningen av samta-
let och elevernas fria bidrag.  

8.1.2 IR-analys av tre kommunikativa projekt  
Lektionsavsnittet består av åtta kommunikativa projekt (se bilaga 4), och av 
dessa har tre projekt som illustrerar olika interaktionsmönster valts ut för för-
djupad analys: 

 
1. Skissa gör man genom att dra tunna linjer (tur 1–10) 
2. Trianglar och pyramider (tur 29–51) 
3. Vinklar och perspektiv (tur 61–96). 

 
I det första kommunikativa projektet, Skissa gör man genom att dra tunna 
linjer, deltar de två lärarna och en identifierad elev. Projektet består av tio 
samtalsturer varav lärarna tar sju. Projektet illustrerar det övergripande inte-
raktionsmönstret under lektionsavsnittet där lärarna utgör den samtalspart som 
tar initiativ. Lärarnas samtalsturer är också långa jämfört med elevens. Eleven 
bidrar till samtalet med en självnominerad respons och en enkel respons. 
Dessutom finns en ohörbar samtalstur, vars talare jag inte lyckats identifiera, 
och den kan alltså tillhöra en annan elev. I projektet (se tabell 8.3) introducerar 
lärarna arbetsgången som består av en gemensam uppgiftsgenomgång följd av 
grupparbete. Vidare presenteras arbetsmaterialet som består av papper och 
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pennor av olika slag (tur 4) och pyramidbilden (tur 6; se figur 8.1). Fokus i 
detta projekt ligger på vad det innebär att skissa (tur 5). Transkriptionen av 
interaktionen i det kommunikativa projektet redovisas i tabell 8.3 tillsammans 
med analys av IR-koder för samtalsturerna.  
 
Tabell 8.3. IR-analys av Skissa gör man genom att dra tunna linjer 

Turnr Talare Talartur IR-kod Förklaring av IR-kod 
1 Lilja 

(L2) 
kom och hjälp mig sen så man behö-
ver inte koncentrera sig jättemycket 
nu den här halvtimme som är kvar 
tills det är rast 

ʌ hävdande initiativ  

2 Linnéa  den här övningen har jag inte ens 
gjort med mina femmor utan det är 
bara ni som får göra den här övning-
en och det är som sagt jätteviktigt att 
lyssna först och sen så kan ni hjälpa 
varandra sen man kan ju prata med 
varandra och fråga om hjälp 

ʌ hävdande initiativ  

3 E xxx ? ohörbar replik 
4 Linnéa 

 
vi har ju förberett nu med färgpennor 
men jag sa också att ni behöver 
blyerts och sudd det är det vi behö-
ver först  

ʌ hävdande initiativ  

                            (1 min 7 sek)         L: hysch hysch 
5 Lilja 

(L2) 
eeh och då ger vi först ett litet tips ni 
vet när ni brukar rita hos mig och hos 
Emelie [bildlärare] så är det en del 
som trycker jättehårt och sen när 
man ska börja måla så är det ju inte 
så himla trevligt för de här syns för 
det går ju inte Isa att sudda när man 
trycker så hårt så när man har plane-
rat i sitt huvud om man ska liksom 
börja skissa och skissa gör man ju 
genom att dra lite tunna linjer eller 
hur? det kallas att man skissar inte 
trycka så där hårt som vissa gör 

> eliciterande initiativ  
 
 
 

6 Linnéa 
 

ni kommer få en bild av mig och det 
är den här 

ʌ hävdande initiativ  

7 E1 det är en pyramid <* självnominerad 
respons  

8 Linnéa 
 

ja du har sett det det är en pyramid 
det är jättelätt att måla ser du? 

<> utvecklad respons 
med eliciterande 
initiativ  

9 E1 ja < enkel respons  
10 Linnéa 

 
men du har inte hört instruktionen än 
sen du kan bestämma om det blir 
jättelätt eller om det blir lite lite 
klurigt men ni ska få se på bilden 
först  

ʌ hävdande initiativ  
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Analysen visar att lärarna har flera initierande samtalsturer som riktar sig till 
hela klassen (tur 1, 2, 4, 5, 6, 10) och att de ibland talar i duett (tur 1, 2 och 4–

6), det vill säga den ena efter den andra utan att släppa in någon annan i samta-
let. Analysen visar dock att lärarnas individuella agerande skiljer sig åt. Lin-
néa har flest samtalsturer (5) i detta projekt och hon står också för introduce-
randet av arbetsområdet. Genom hävdande initiativ presenterar Linnéa upp-
lägget för arbetsgången (tur 2) och arbetsmaterialet (tur 4) som består av pap-
per, färgpennor, blyertspenna och radergummi samt pyramidbilden (tur 6). I 
detta kommunikativa projekt förekommer bara ett ”eliciterande initiativ” (tur 

5), och i det initiativet betonar Lilja (L2) att eleverna ska dra tunna linjer när 
de skissar och inte trycka hårt på pappret. Detta initiativ eliciterar inte en re-
plik som respons utan en handling som eleverna ska utföra efter genom-
gången.  

Eleven (E1) har en självnominerad respons (tur 7) som kanske möjliggörs 
av att Linnéas hävdande initiativ i tur 6 adresseras till hela klassen. Linnéa 
bygger på elevens fria bidrag med hjälp av draget ”utvecklad respons med 

eliciterande initiativ” (tur 8). Eleven svarar på Linnéas fråga med en enkel 

respons (tur 9). 
Det andra kommunikativa projektet, Trianglar och pyramider, består av 23 

samtalsturer och är en dialog om bilden mellan lärarna och åtta elever. Elever-
na har i detta projekt 12 samtalsturer av 23, men lärarna fortsätter att vara den 
samtalsinitierande parten och den samtalspart som har långa turer. Transkrip-
tionen av interaktionen i det kommunikativa projektet redovisas i tabell 8.4 
tillsammans med analys av IR-koder för samtalsturerna.  
 
Tabell 8.4. IR-analys av Trianglar och pyramider 

Turnr Talare Talartur IR-kod Förklaring av 
IR-kod 

29 Lilja 
(L2) 

om vi fortsätter då vad ser ni mer på bil-
den? ni ser faktiskt mycket mer än bara 
kameler vad ser du Natalia? 

> eliciterande 
initiativ  

30 E2 trianglar  < enkel respons  
31 Lilja 

(L2) 
aa visst < enkel respons  

32 Linnéa 
 

hur många trianglar ser du? > eliciterande 
initiativ  

33 E2 en två tre fyr fem jag ser fem < enkel respons  
34 Linnéa 

 
ja < enkel respons  

35 E3 jag ser sex *> eliciterande 
elevinitiativ  

36 Linnéa 
 

ja en syns inte så bra där ja <ʌ utvecklad re-
spons med 
hävdande ini-
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tiativ  
37 E4 är den lite sönder? *> eliciterande 

elevinitiativ  
38 E5 två är söndriga < enkel respons  
39 E2 och sen sand < enkel respons  
40 Linnéa 

 
sand det är massor med sand här halva 
bilden består ju bara av sand 

<ʌ utvecklad re-
spons med 
hävdande ini-
tiativ  

41 EE aa < enkel respons  
42 Lilja 

(L2) 
är det någon som ser någonting annat? vad 
ser du Amir? 

> eliciterande 
initiativ  

43 E6 människor < enkel respons 
44 Lilja 

(L2) 
som rider de här kamelerna då 
 

-> partiell respons  

45 E6 jag har några gånger 
 
 

ʌ hävdande elev-
initiativ (i paral-
lellsamtal?)  

46 E7 ja de går  < enkel respons (i 
parallellsamtal?)  

47 Lilja 
(L2) 

mm eeh och ni ser ju jättemycket på den 
här bilden men som Natalia sa att man ser 
ju trianglar eller hur? och det är ju en 
geometrisk figur det har vi ju läst innan i 
matematik eller hur? men vad är det för 
trianglar? för det är ju faktiskt något spe-
ciellt som heter nåt speciellt vad säger du 
Raghed? 

> eliciterande 
initiativ  
 

48 E8 pyramider < enkel respons  
49 Lilja 

(L2) 
pyramider javisst var finns de här pyrami-
derna är det nån som vet det? det är 
kanske någon som har sett dem vad säger 
du Hamdi? 

<> utvecklad re-
spons med 
eliciterande 
initiativ  

50 E9 eeh i Egypten < enkel respons  
51 Lilja 

(L2) 
i Egypten visst < enkel respons  

 
IR-analysen visar att lärarnas initiativ är fristående eliciterande (tur 29, 32, 42, 
47) eller inbäddade i drag som utvecklad respons med eliciterande initiativ (tur 
49) eller hävdande initiativ (tur 36, 40). Lärarna har också tre enkla responser 
(tur 31, 34, 51) och en partiell respons (tur 44) som återkopplar till elevens 
svar, vilket de också gör i de utvecklade responserna. Lärarnas alla fyra elici-
terande initiativ riktas till en bestämd elev, och i två av dem (tur 47, 49) sker 
adressatbytet explicit genom talarnominering. Analysen visar också att Lin-
néas och Liljas individuella agerande skiljer sig åt. Linnéa tar färre samtalstu-
rer (4) än Lilja (7), och hon har enbart ett av de fyra eliciterande initiativen i 
projektet. Lilja är den som genomgående står för adressatbyte, det vill säga 
tilldelar ordet till en specifik elev som hon kallar vid namn. 
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Vidare visar IR-analysen att eleverna svarar på lärarnas frågor med enkla 
responser men att de också tar ”fria turer” i form av elevinitiativ (tur 35, 37, 
45) och responser i parallellsamtal (tur 38, 46). De fria turerna (tur 35 och 37) 
verkar vara tillåtna även när de avbryter en dialog med en elev som har fått 
turen tilldelad. Detta ger intryck av att dialogen om pyramidbilden är öppen. 
Intrycket förstärks av att lärarna inte stoppar eleverna och av att Linnéa svarar 
på elevens fria initiativ (tur 36). 

Det tredje kommunikativa projektet, Vinklar och perspektiv, består av 36 
samtalsturer och är i huvudsak en dialog mellan lärarna och fem elever, men 
eleverna deltar också i samtalet som grupp, inte bara individuellt. Lärarna 
dominerar även i detta kommunikativa projekt genom att ta de flesta samtals-
turerna (21) och ibland talar de i duett. Deras turer är dessutom betydligt 
längre än elevernas. I detta projekt diskuterar lärare och elever med utgångs-
punkt i pyramidbilden och leksaksambulansen (se figur 8.2 ovan) hur ambu-
lansen skulle kunna avbildas från olika ”perspektiv”. De går också igenom den 

uppgift grupperna ska arbeta med efter genomgången i helklass. Transkript-
ionen av interaktionen i det kommunikativa projektet redovisas i tabell 8.5 
tillsammans med analys av IR-koder för samtalsturerna. 
 
Tabell 8.5. IR-analys av Vinklar och perspektiv 

Turnr Talare Talartur IR-kod Förklaring av IR-
kod  
 

61 Lilja 
(L2) 

nu kommer många instruktioner 
här när ni får papper om en stund 
så vill jag inte att det ska vara 
stående jag vill att det ska vara 
liggande så här så blir man osäker 
så sitter det här pappret här anled-
ningen att man har det så här lig-
gande är att allting ska få plats mm 
sen kommer jag till det som blir 
själva uppgiften nu då här har jag 
släpat med mig har ni sett? med 
hjälp av Moussa faktiskt du var lite 
till hjälp Moussa? 

ʌ hävdande initiativ  

62 E10 ja < enkel respons  
63 Lilja 

(L2) 
vad är det jag har släpat med mig 
från biblioteket? 

> eliciterande initiativ  
 

64 E11 du sitter framför det *> eliciterande elevini-
tiativ  

65 Lilja 
(L2) 

vad säger du Cristian? > eliciterande initiativ  

66 
 

E12 en ambulans 
  

< enkel respons  

67 Lilja 
(L2) 

en ambulans och det är inte den 
minsta ambulansen heller eller 

<ʌ utvecklad respons 
med hävdande 
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hur? men om jag också ställer den 
på det här hållet så 

initiativ  

68 Linnéa 
 

så vi kan se att pyramiderna står ju ʌ hävdande initiativ  

69 Lilja 
(L2) 

precis  < enkel respons  

70 Linnéa 
 

vi kan se att de står åt det hållet 
också 
 

ʌ hävdande initiativ  

71 Lilja 
(L2) 

precis så och om vi hade bett er 
måla av ambulansen då hade ju ja 
alla hade målat av den rätt så likt 
men jag tror Liridona till exempel 
hade nog kanske fått lite av det 
men inte mycket men de flesta här 
i förutom kanske Daniel och Filip 
ni hade ju sett ambulansen från det 
här hållet eller hur? 

> eliciterande initiativ  

72 E12 jag skulle ha ritat av den så <* självnominerad 
respons  

73 Linnéa 
 

ser ni det röda korset på sidan av 
ambulansen? 

> eliciterande initiativ  
 

74 EE ja < enkel respons  
75 Linnéa 

 
ni ser det mm och ser ni mycket av 
det? ser ni hela korset? nej inte 
hela ser du hela röda korset? 

<> utvecklad respons 
med eliciterande 
initiativ  

76 E ja < enkel respons 
77 Linnéa 

 
ja du ser det mitt framifrån precis 
som du ser pyramiderna 

< enkel respons  

78 Lilja 
(L2) 

så alla tänker nu om uppgiften 
hade varit att man skulle rita av 
ambulansen nu hade alla bilder 
blivit likadana då? 

> eliciterande initiativ  
 

79 EE nej < enkel respons  
80 Lilja 

(L2) 
nej för som till exempel Filip han 
ser ju inte allting så som Liridona 
ser det eller hur? bara så men vad 
händer om jag och Linnéa hade 
sagt så här rita av ambulansen så 
här hur hade bilderna sett ut då 
plötsligt om man jämför med hur 
det var innan hur hade uppgiften 
blivit att ni tar det på Liridona nu? 
Max 

<> utvecklad respons 
med eliciterande 
initiativ  

81 E13 rakt framför < enkel respons  
82 Lilja 

(L2) 
och det kallas för framifrån eller 
hur?  

> eliciterande initiativ  

83 EE mm < enkel respons  
84 E13 det blir svårare att rita *> eliciterande elevini-

tiativ  
85 Lilja 

(L2) 
ja det blir svårare om man ritar av 
den rakt framifrån det är lättare att 

<> utvecklad respons 
med eliciterande 
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rita den från sidan eller hur? mm 
det här sättet att jobba med bilder 
är jätteviktigt i matematik till 
exempel att man ska kunna räkna 
ut hur saker och ting ser ut från 
olika vinklar är ni med mig? 

initiativ 

86 EE aa < enkel respons 
87 Lilja 

(L2) 
aa ni kommer att hålla på med det 
här i bild med Emelie [bildläraren] 
att man kallar det liksom olika 
perspektiv att man kanske ritar 
nånting härifrån vad blir det då? 
räck upp handen som vanligt 
Raghed 
 

<> utvecklad respons 
med eliciterande 
initiativ  

88 E8 uppifrån < enkel respons  
89 Lilja 

(L2) 
uppifrån ja om jag kanske ska rita 
av en staty i Stockholm säger vi 
och så ritar jag härifrån vad hur är 
det då? Mina 
 

<> utvecklad respons 
med eliciterande 
initiativ  

90 E14 under < enkel respons  
91 Lilja 

(L2) 
precis eller underifrån vilket man 
vill och sen har vi ju sagt liksom 
framifrån man kan även rita av 
ambulansen bakifrån men jag 
tycker de var duktiga på att förstå 
det här 

<ʌ utvecklad respons 
med hävdande 
initiativ  

92 Linnéa 
 

ja det tycker jag också eeh så 
uppgiften som ni kommer att få av 
mig nu det är ju att ni kommer att 
ha de här den här bilden framför er 
de här pyramiderna och de tre 
kamelerna de är också från sidan 
eller hur 

<> utvecklad respons 
med eliciterande 
initiativ  

93 EE jaa < enkel respons  
94 Linnéa 

 
mm men vi vill att ni ritar av bil-
den som om att ni skulle stå här 
borta och titta på pyramiderna åt 
det hållet 

> eliciterande initiativ  
 

95 EE xxx ? ohörbar replik 
96 Linnéa 

 
ni behöver inte men ni kan tänka er 
att ni står på den vänstra sidan här i 
stället och att ni tittar mot pyrami-
derna från en annan vinkel 

<> utvecklad respons 
med eliciterande 
initiativ  

 
IR-analysen visar att lärarna använder draget ”initiativ” i de flesta av sina 

samtalsturer, dels den eliciterande sorten (tur 63, 65, 71, 73, 78, 82, 94), dels 
den hävdande sorten (tur 61, 68, 70). Eliciterande initiativ finns även i draget 
”utvecklad respons” som lärarna använder nio gånger i detta projekt. Att de 
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flesta av lärarens samtalsturer innehåller draget ”initiativ” visar att lärarna styr 

detta kommunikativa projekt och för samtalet framåt i önskad riktning. De 
knyter dock också bakåt till elevernas svar genom enkla responser (tur 69, 77) 
eller olika typer av utvecklade responser (tur 67, 75, 80, 85, 87, 89, 91, 92, 
96). Lärarna talar i en duett som upptar fem hela turer (tur 67–71). De väljer 
ibland att tilldela samtalsturer genom talarnominering, och ibland adresserar 
de frågor till hela klassen, vilket gör att flera elever svarar samtidigt (tur 74, 
79, 83, 86, 93, 95).  

Analysen visar också att lärarnas individuella agerande skiljer sig, i likhet 
med föregående kommunikativa projekt. Linnéas samtalsturer (8) är färre än 
Liljas (13). Hon tar färre eliciterande initiativ (2 av 6) och ger färre utvecklade 
responser (3 av 9) än Lilja. Lilja är den som genomgående står för talarnomi-
neringen. 

De flesta av elevernas bidrag består av enkla responser på lärarnas frågor, 
men tre fria bidrag i form av eliciterande initiativ (tur 64, 84) och en självno-
minerad respons (tur 72) förekommer i det kommunikativa projektet. Lärarna 
bygger vidare på elevernas fria initiativ (exempelvis tur 85) och markerar 
således att de utgör ett avgörande bidrag till samtalet.  

Sammanfattningsvis visar IR-analysen av de tre kommunikativa projekten 
samma interaktionsmönster som analysen av lektionsavsnittet i sin helhet har 
visat, det vill säga att lärarna har flest samtalsturer och att de för samtalet vi-
dare med hjälp av eliciterande initiativ. Lärarnas turer är också betydligt 
längre än elevernas. Analysen av lärarnas individuella bidrag till projektet har 
vidare visat skillnader i lärarnas agerande. Den har visat exempelvis att Lin-
néas samtalsturer överlag är färre och att hon även tar färre fristående elicite-
rande initiativ. Det sista resultat stämmer med analysen av lektionsavsnittets 
IR-profil. 

Den fördjupade analysen har också visat förekomst av andra interaktionella 
fenomen som inte synliggörs i den övergripande analysen. Ett sådant interakt-
ionellt fenomen är att lärarna ibland adresserar turer till en specifik elev ge-
nom talarnominering och ibland till helklass. Talarnominering kan förekomma 
fristående eller i en utvecklad respons när läraren återkopplar till en elevs svar 
och adresserar ett nytt initiativ till en ny elev. Adressatbytet är dock inte van-
ligt förekommande i de studerade kommunikativa projekten, och när det före-
kommer är det för det mesta Lilja som står för det. Detta hör möjligen samman 
med att Lilja känner eleverna bättre. Ytterligare ett interaktionellt fenomen 
som förekommer i alla tre projekten är de fria turerna som eleverna tar i form 
av initiativ och självnominerade responser. Detta fenomen verkar underlättas 
av att adresseringen av turer riktas till hela klassen. När lärarna dessutom byg-
ger vidare på elevernas fria bidrag skapar det öppenhet i dialogen. Till denna 
öppenhet hör de fria turerna och också de parallellsamtal som eleverna för 
under lektionsavsnittet. Ett interaktionellt fenomen hos Linnéa och Lilja är 
deras duetter som visar att de är samspelta och hjälps åt med undervisningen. 
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Slutsatsen är således att interaktionen under lektionsavsnittet huvudsakligen 
kan beskrivas som ett reproducerande samtal som enligt Barnes används när 
lärare testar elevernas kunskaper (2013:6). Lärarna styr samtalet måttligt och 
lämnar visst utrymme för förhandlingar, något som kan beskrivas som drag av 
ett utforskande samtal (Barnes 2013:5). 

8.2 Diskurser utifrån lärarnas stöttningsstrategier 
IR-analysen som redovisas i föregående avsnitt visar att lärarna styr samtalet 
genom att ta flest initiativ. Eleverna svarar på lärarnas frågor, men de initierar 
också en ganska stor del samtalsturer och inleder parallellsamtal, vilket leder 
till att samtalet får en måttlig styrning. I detta avsnitt följs analysen av lärarnas 
samtalsturer upp med analys av de strategier de använder för att stötta elever-
na i de tre kommunikativa projekt som analyserats med IR-analys.  

Analysen av stöttningsstrategier visar att både Linnéa och Lilja (L2) använ-
der ett stort antal drag som är stöttande och att flera sådana drag kan finnas i 
en och samma samtalstur. Som underlag för samtalet och sedan för uppgifts-
genomförandet använder lärarna stödmaterial i form av ett fotografi, en teck-
nad bild och en leksaksambulans. Denna strategi motsvarar den planerade 
strategin 5, ”kontextrikt inflöde” och är gemensam för alla de tre kommunika-
tiva projekten. En annan strategi som används övergripande är strategi 4, ”va-
rierande upplägg” eftersom lektionsavsnittet består av en helklassgenomgång 
av uppgift och av arbete i grupper. Även strategi 7, ”metalingvistiska och 

metakognitiva aktiviteter” är en strategi som lärarna använder övergripande i 

lektionsavsnittet. Denna planering verkar Linnéa och Lilja (L2) ha gjort till-
sammans.  

I det första kommunikativa projektet, Skissa gör man genom att dra tunna 
linjer, inleder lärarna arbetsmomentet med en beskrivning av arbetsgången. 
Eleverna informeras om att lektionsavsnittet består av en genomgång följd av 
arbete i grupp, se exemplet nedan: 
 

Exempel 8.1. Beskrivning av arbetsgången 

lyssna först och sen så kan ni hjälpa varandra sen man kan ju prata med 
varandra och fråga om hjälp 

            (Tur 1, Linnéa) 
 
Ordet grupparbete förekommer inte i exemplet, men samarbetsaspekten beto-
nas. Vidare meddelas eleverna att de kommer att arbeta med det aktuella ar-
betsmomentet i både bild och matematik (tur 5). I den ämnesöverskridande 
planeringen kan strategi 5, ”kontextrikt inflöde”, utläsas. I slutet av detta 
kommunikativa projekt introduceras fotografiet med pyramider och kameler 
som presenterats ovan (se figur 8.1). Ytterligare stödmaterial som introduceras 
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är blyerts- och färgpennor samt suddgummi. Även detta stödmaterial kan till-
skrivas strategi 5. Linnéa använder dessutom strategi 10b, ”upprepa elevens 

svar som det är” (tur 8) när hon svarar ”ja du har sett det det är en pyramid”. I 
Liljas (L2) förklaring om hur skissandet ska gå till (tur 5) kan stöttningsstra-
tegi nummer 8, ”utgå från elevernas erfarenheter, sikta framåt”, utläsas.  

I fokus för det andra kommunikativa projektet, Trianglar och pyramider, 
står pyramidfotot som eleverna uppmanas att beskriva. Linnéa använder fram-
för allt två strategier. Hon utgår från eleven Natalias erfarenheter och siktar 
framåt (strategi 8; tur 29, 32). Hon bekräftar elevernas kunskaper genom att 
upprepa deras svar i varierande former (strategi 10a, b, c; tur 34, 40) och ger 
också utvecklande feedback (strategi 12) till eleven som tycker sig se sex py-
ramider och inte fem, ”ja en syns inte så bra där ja” (tur 36). 

Lilja har likadana strategier. Hon använder strategi 8 i tur 42 och 47. Hon 
bekräftar också elevernas kunskaper men bara genom att upprepa deras svar 
som det är (strategi 10b, tur 47, 49). Efter att ha diskuterat innehållet i bilden 
eliciterar lärarna elevernas kunskaper och erfarenheter i relation till bilden (se 
exempel 8.2). Strategierna 10b och 8 markeras med fetstil i exemplet.  
 
Exempel 8.2. Stöttningsstrategi 10b och 8 i lektionsavsnitt i år 4  

L2 mm eeh och ni ser ju jättemycket på den här bilden men  
    som Natalia sa att man ser ju trianglar (10b) eller hur?  

  och det är ju en geometrisk figur det har vi ju läst innan i  
  matematik eller hur? men vad är det för trianglar? för det är ju 
  faktiskt något speciellt  som heter nåt speciellt (8) vad säger du  
  Raghed 

E8  pyramider 
L1  pyramider javisst (10b) var finns de här pyramiderna är det nån 

Som vet det? det är kanske någon som har sett dem vad säger du 
Hamdi? 

E9  eeh i Egypten 
        (Tur 47–50; L2, E8, E9) 

 
De två talarnominerade eleverna besvarar lärarens frågor, och kanske är det 
just den typen av erfarenheter som två andra elever delar med sig i parallell-
samtalet (tur 45, 46). 

Ytterligare en strategi som lärarna använder är strategi 12, ”ge utvecklande 

feedback” (tur 36, 44). I tur 36 responderar Linnéa på ett fritt elevinitiativ som 

anmärker att antalet pyramider är sex. Hon bekräftar och förstärker elevens 
iakttagelse. Lärarens respons är utvecklande, eftersom den styrker det eleven 
säger. Denna respons tycks väcka elevernas intresse för bildens detaljer, och 
de initierar en spontan dialog om det i tur 37 till 39. Tur 44 är också en slags 
komplettering till elevens svar ”människor” (tur 43), eftersom de fyra männi-
skor som syns på bilden rider på kameler. I detta fall är responsen utvecklande 
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eftersom läraren markerar med sin komplettering att människorna tillsammans 
med de kameler de rider på ger bilden sin unika karaktär.  

I det tredje kommunikativa projektet, Vinklar och perspektiv, introducerar 
lärarna det andra stödmaterialet, leksaksambulansen (se figur 8.2), och går 
igenom den uppgift eleverna ska arbeta med i grupper efter genomgången. 
Linnéa använder här strategierna 5, 8, 10, 11 och 12. Likt i det föregående 
kommunikativa projektet använder hon mest strategi 8, ”utgå från elevernas 

erfarenheter, sikta framåt” (exempelvis tur 68, 70, 73) och strategi 10c, ”be-
kräfta elevens kunskaper” genom att upprepa elevens svar i modifierad form 
(se exempel 8.3). Förutom dessa två strategier använder hon strategi 11 när 
hon omformulerar elevens svar i ämnestermer, ”du ser det mitt framifrån pre-
cis som du ser pyramiderna” (tur 77), där det aktuella perspektivet uttrycks 
med orden ”mitt framifrån”. 

 
Exempel 8.3. Stöttningsstrategi 10c och 8 

➔ ni ser det mm  
➔ ser ni mycket av det? ser ni hela korset?  
➔ nej inte hela  
➔ ser du hela röda korset?  

                                                   (Tur 75, Linnéa)  
 
Även i detta kommunikativa projekt använder Linnéa strategin att ge utveck-
lande feedback (strategi 12) exempelvis i tur 96 när hon uppmanar eleverna att 
föreställa sig hur pyramiderna ser ut från olika vinklar, ”ni kan tänka er att ni 
står på den vänstra sidan här i stället och att ni tittar mot pyramiderna från en 
annan vinkel”. 

Lilja (L2) använder samma strategier som Linnéa. Förutom dessa strategier 
använder hon strategi 2 när hon i tur 85 påminner eleverna om att i fokus för 
lektionen står förståelse av vinklar, ”det här sättet att jobba med bilder är jät-
teviktigt i matematik till exempel att man ska kunna räkna ut hur saker och 
ting ser ut från olika vinklar”. 

Hela detta kommunikativa projekt binds ihop av referenser, ett progressivt 
kunskapsbyggande (strategi 3) och en språklig glidning mellan konkret var-
dagsspråk och abstrakt ämnesspråk som motsvarar strategi 11. Analysen visar 
att turerna 67 till 91 bildar tre distinkta delar i ett och samma kommunikativa 
projekt:  

 
• del 1 (tur 67–71)  
• del 2 (tur 72–87)  
• del 3 (tur 87–91). 
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I del 1 (tur 67–71) arbetar lärarna med begreppet perspektiv genom att med 
hjälp av vardagsspråk beskriva hur pyramiderna och ambulansen ser olika ut 
från olika håll (se exempel 8.4–8.6). 
 

Exempel 8.4. Att bygga upp förståelse av perspektiv med hjälp av uttrycket på det här 
hållet 

om jag ställer ambulansen på det här hållet  
                                     (Tur 67, Lilja)  

 

Exempel 8.5. Att bygga upp förståelse av perspektiv med hjälp av uttrycket åt det här hållet 

de står åt det här hållet   

                                  (Tur 70, Linnéa) 
 

Exempel 8.6. Att bygga upp förståelse av perspektiv med hjälp av uttrycket från det här 
hållet 

Daniel och Filip hade sett ambulansen från det här hållet  
                                     (Tur 71, Lilja) 

 
Lärarna illustrerar de olika perspektiven (fetmarkerade i exemplen ovan) dels 
genom att de själva ställer leksaksambulansen åt olika håll som i exempel 8.4, 
dels med hjälp av elever som sitter i olika delar av klassrummet och ser ambu-
lansen från olika håll som i exempel 8.6. Genom att bjuda in eleverna i reso-
nemanget visar lärarna att elevernas upplevelse och syn på saken är viktiga 
(strategi 8). En viss användning av gester kan också utläsas i exemplet, vilket 
motsvarar strategi 5, ”kontextrikt inflöde”. 

I del 2 går lärarna från gester och det generella uttrycket ”det här hållet” till 

mer precisa rumsadverbiella uttryck som rakt framför, framifrån, från sidan, 
olika vinklar och olika perspektiv som är fetmarkerade i exempel 8.7. För att 
illustrera de olika vinklarna utgår lärarna från elever som sitter på olika platser 
i klassrummet (strategi 5).  
 
Exempel 8.7. Fortsatt arbete med förståelse av begreppen vinklar och perspektiv 

L2:  hur hade bilderna sett ut då plötsligt? om man jämför med hur det 
var innan hur hade uppgiften blivit om ni tar det från Liridona nu? 
Max  

E13:  rakt framför  
L2:   och det kallas för framifrån eller hur?  
E13: det blir svårare att rita  
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L2:   ja det blir svårare om man ritar av den rakt framifrån   
det är lättare att rita den från sidan eller hur? det här  sättet att 
jobba med bilder är jätteviktigt i matematik till exempel att man ska 
kunna räkna ut  hur saker och ting ser ut från olika vinklar 

EE:   aa 
L2:   aa ni kommer att hålla på med det här i bild med Emelie    
   [bildläraren] att man kallar det liksom olika perspektiv 

 
(Tur 80–87, Lilja (L2) och E13) 

 
Exemplet ovan visar hur Lilja stöttar elev 13 att förstå ”hur saker och ting ser 

ut från olika vinklar” med konkreta exempel som ”om ni tar det från Liridona” 

eller ”rita den från sidan”, strategi 8, och hur hon bygger vidare på elevens 

svar ”rakt framför” genom att omformulera det till skolspråkstermen ”frami-
från” eller genom att upprepa elevens svar ”det blir svårare att rita” i en full-
ständig mening ”ja det blir svårare om man ritar av den rakt framifrån”, stra-
tegi 10c. Det är inte förrän i slutet av del 2 som de abstrakta termerna 
”vinklar” och ”perspektiv” som uttrycker grundläggande rumsuppfattning 
introduceras, vilket motsvarar strategi 3, ”progressivt kunskapsbyggande”, 

samt knyter dem till skolämnena Matematik respektive Bild (strategi 11).  
I del 3 fortsätter lärarna nyansera de rumsadverbiella uttrycken med nya ord 

– uppifrån, underifrån, bakifrån – också genom att använda kroppsspråk (tur 
87, 89) och elevernas svar (tur 88, 90), vilket motsvarar strategier som föregå-
ende del har illustrerat, det vill säga strategi 5, ”kontextrikt inflöde” och stra-
tegi 8, ”utgå från elevernas erfarenheter”. I denna del fortsätter lärarna bygga 

upp elevernas förståelse av abstrakta ämnestermer som vinklar och perspektiv 
med hjälp av det fysiska rummet och av konkretioner, vilket motsvarar strategi 
7, ”metalingvistiska och metakognitiva aktiviteter”. Efter genomgången arbe-
tar eleverna i grupper med en uppgift som består i att rita av pyramiderna från 
ett givet perspektiv (se figur 8.1). Under grupparbetet går de två lärarna runt 
och fortsätter stötta grupperna när de arbetar med uppgiften. Slutsatsen av 
analysen av stöttningsstrategier i de tre kommunikativa projekten i lektionsav-
snittet i årskurs 4 är att diskursen om utveckling av svenska och av kunskaper 
på svenska är framträdande i alla de tre kommunikativa projekten och omsätts 
i form av såväl planerade som interaktiva strategier. Linnéas framträdande 
strategier är strategin att utgå från elevernas erfarenheter och sikta framåt 
(strategi 8) och strategin att bekräfta elevernas kunskaper (strategi 10). Hon 
använder också strategin att omformulera elevernas svar i ämnestermer (stra-
tegi 11) och strategin att ge utvecklande feedback (strategi 12). Lilja (L2) 
använder samma strategier som Linnéa, och dessutom använder hon strategin 
att påminna eleverna om att ämnet som står i fokus för lektionen är vinklar 
och perspektiv (strategi 2). Strategi 12 använder hon i något mindre utsträck-
ning än Linnéa. 
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Bland de övergripande strategierna finns strategin att använda olika stöd-
material, här i form av en bild och en leksaksambulans, men också papper och 
pennor (strategi 5, ”kontextrikt inflöde”) och strategi 4 som tar sig uttryck i att 

lektionsavsnittet består av både genomgång i helklass och arbete i smågrupper. 
En ytterligare planerad strategi är strategi 7, ”metalingvistiska och metakogni-
tiva aktiviteter” som används för att eleverna ska bygga upp förståelse och 
kunskap om det fysiska rummet samt lära sig begrepp som uttrycker det.  

Analysen har visat att lärarna arbetar med elevernas begreppsutveckling 
genom att bygga vidare på elevernas språk men att de också lämnar utrymme 
för förhandlingar och erfarenheter i relation till pyramidbilden. Eleverna tar 
relativt många initiativ under detta lektionsavsnitt, och de svarar fritt, framför 
allt när lärarna adresserar turer till hela klassen. Alla dessa strategier tillsam-
mans med elevernas förhandlingar om kunskap utgör utforskande inslag i ett 
reproducerande samtal (se Barnes 2013:5). 

Analysen har också visat att varken Linnéa eller Lilja (L2) har några strate-
gier för att främja elevernas förstaspråk och dess användning i klassrummet. 
Emellertid kan replikerna ”var finns de här pyramiderna? är det någon som vet 
det? det är kanske någon som har sett dem” tolkas som att bildvalet görs med 

elevernas kulturella mångfald i åtanke.  

8.3 Enkätsvar och kollegiala reflektioner 
I avsnitt 8.3.1 redovisas vad som framkommer i den enkät (se bilaga 1) som 
läraren Linnéa besvarade innan fortbildningen startade. Svaren som redovisas 
i avsnittet handlar om Linnéas bakgrund men också om hennes uppfattningar 
om hur hon kan stötta elevernas utveckling av svenska och deras kulturella 
och språkliga mångfald. Detta avsnitt motsvarar det som beskrivs som histo-
risk kropp i nexusanalysen. Därefter presenteras i 8.3.2 Linnéas, Liljas och en 
av deras kollegers reflektioner på lektionsavsnittet som Linnéa och Lilja har 
spelat in och skickat som underlag för examination av fortbildningen. 

8.3.1 Linnéas enkätsvar  
I bakgrundsuppgifterna i enkäten framkommer att Linnéa är grundskollärare 
med behörighet för skolår 1 upp till år 6, att hennes grundlärarexamen är av-
lagd vid ett svenskt universitet, att hon har svensk bakgrund utan erfarenhet av 
att växa upp som tvåspråkig och att hon vid tiden för fortbildningens start 
arbetat som lärare i 10 månader och enbart på skolan där fortbildningen ge-
nomförs. Enligt egna uppgifter hade Linnéa vid tidpunkten för enkätens ge-
nomförande ringa kunskaper och liten erfarenhet av att arbeta med elever med 
språklig och kulturell mångfald. Av enkätsvaren framkommer vidare att Lin-
néa redan vid fortbildningens start tycks ha anammat ett synsätt som stämmer 
väl överens med flera av de stöttningsstrategier som Hammond och Gibbons 
(2005) förespråkar för undervisning i flerspråkiga klassrum. 
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Två av enkätfrågorna (se bilaga 1) avser flerspråkiga elevers språkutveckl-
ing både utifrån ett generellt perspektiv och utifrån ett praktiskt sådant. På den 
mer generella frågan Det talas mycket om att man måste förbättra andra-
språkselevernas språkkunskaper. Hur tycker du att man gör det bäst? svarar 
Linnéa: 

 
Genom att hela tiden se mig själv som språkförebild. Jag är tydlig i min an-
vändning av det svenska språket. 
 

Linnéas svar har ingen direkt motsvarighet i någon strategi i stöttningsmo-
dellen men kan tolkas som att hon har en metalingvistisk medvetenhet ef-
tersom hon är medveten om att hon som lärare och infödd talare av svenska är 
en språklig förebild för sina elever. Att vara medveten om att man är en språk-
lig förebild medför implicit att man ställer krav på hur man uttrycker sig. 

I enkäten uppmanas vidare Linnéa att ge ett konkret exempel på en under-
visningssituation där hon har lyckats arbeta med språkutveckling. Uppgiften 
lyder: Som lärare är du – liksom alla vi andra – medveten om att du ibland 
lyckas bra och ibland inte. 1) Beskriv en situation där du tycker att du lyckats 
arbeta med språkutveckling på ett bra sätt. Linnéa ger följande exempel: 

 
Jag tycker att jag lyckas bra under högläsningsstunden på morgonen där vi 
kan berätta hela förra kapitlet med hjälp av en bild, där vi läser högt och 
hela tiden bearbetar de svåra orden vi stöter på. Vi skapar en helhet av 
många svåra delar.  

 
I detta svar kan stöttningsstrategi 6, ”samtal om texter”, utläsas då Linnéa och 

eleverna läser högt och talar om en text samt bearbetar svåra ord i en ny text. 
Linnéa säger att hon har som rutin att först sammanfatta (strategi 9) det som 
klassen har läst och sedan gå vidare. I dessa sammanfattningar tar hon hjälp av 
en bild, vilket motsvarar strategi 5, ”kontextrikt inflöde”. Både högläsnings-
stunden och samtalet om ord skulle också kunna motsvarar strategi 7, ”meta-
lingvistiska och metakognitiva aktiviteter”. Ytterligare en strategi som Linnéas 
svar kan knytas till är strategi 3, progressivt kunskapsbyggande, eftersom hon 
inte går vidare i läseboken utan att först sammanfatta det redan lästa tillsam-
mans med eleverna. Det som klassen redan läst har skapat nya kunskaper, 
upplevelser och erfarenheter hos eleverna, och i det kan utläsas strategi 8, 
”utgå från elevernas erfarenheter, sikta framåt”. Att Linnéa tar tid på sig för att 

diskutera nya ord med eleverna visar också en medvetenhet om att inte alla av 
hennes elever är uppvuxna i Sverige och att de kanske inte har samma språk-
liga erfarenheter som hon själv, det vill säga strategi 1, ”lektionen bygger på 

elevernas tidigare kunskaper och språkbehärskning”. 
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På den fråga som berör användning av elevernas bakgrund i undervisning-
en, nämligen Har det någon betydelse för din undervisning att dina elever har 
en mångkulturell bakgrund? I så fall hur? svarar Linnéa:  

 
Det har väl en viss betydelse såklart då det ibland inträffar kulturkrockar 
och att de med en annan bakgrund än den svenska inte har samma förkun-
skaper kring vissa delar av undervisningen men jag ser det aldrig som något 
negativt.  

 
I svaret visar Linnéa att hon nu, tio månader efter att ha tagit lärarexamen, har 
en viss förståelse för vad det innebär att arbeta med elever med språklig och 
kulturell mångfald. En erfarenhet hon lyfter är att kulturella skillnader ibland 
kan leda till kulturkrockar. Hon visar dock inga strategier för att använda ele-
vernas mångfaldiga erfarenheter i undervisningen.  

I enkätfrågan Modersmålsundervisning eller inte är en fråga som debatte-
rats i många olika sammanhang. Vad tänker du själv i denna fråga när det 
gäller förhållandet mellan elevernas första- och andraspråk? uppmanas Lin-
néa att beskriva sin syn på elevernas språkliga resurser och hennes svar lyder 
som följer:  

 
Jag tror på att läsa första- och andraspråket parallellt med varandra för att 
de stöttar varandra i språkutvecklingen. 
 

I sitt svar framhåller Linnéa att en parallell utveckling av både första- och 
andraspråket svenska skulle gynna elevernas språkutveckling. Hon visar emel-
lertid inte att hon har strategier för att eleverna ska använda alla sina språkliga 
resurser för lärande. 

En enkätfråga avser hanteringen av elevernas olika språknivåer, nämligen: 
Har det någon betydelse för din undervisning att dina elever befinner sig på 
olika språkliga nivåer i svenska? I så fall hur? På denna fråga svarar Linnéa: 

 
Det gör det mer komplext att undervisa i en klass där elever befinner sig på 
olika språkliga nivåer. 
 

I svaret ovan uttrycker Linnéa att undervisningen av elever med olika språk-
liga nivåer är mer komplex än undervisning av klasser där eleverna befinner 
sig på samma språkliga nivå. Det framgår inte i svaret vad denna komplexitet 
skulle bestå i och inte heller vilka strategier Linnéa tillämpar för att hantera 
den. 

Enkätfrågan Vad har du för uppfattning om inlärning i samband med barns 
arbete i grupp? avser grupparbete som arbetssätt och Linnéas svar är: 
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Jag ser positivt på grupparbeten då de har möjlighet att föra vidare sina 
kunskaper till varandra och kan lära sig av varandra. 

 
Grupparbete är, enligt Linnéa, ett klart stöttande arbetssätt, och detta motsva-
rar strategi 4, ”varierande upplägg”. Hon tycker att grupparbetet ger elever 
möjlighet till kollaborativt lärande. 

En av enkätfrågorna berör optimalt lärande, och på frågan Hur tycker du att 
eleverna lär sig bäst? som berör lärande i ett vidare perspektiv svarar Linnéa: 
 

Genom ett varierat arbetssätt tills de hittar sitt egna sätt högre upp i åldrar-
na.  

Linnéas svar ger tydligt uttryck till strategi 4, ”varierande upplägg”, och hon 

tycker att denna strategi hjälper elever att hitta sin egen studieteknik. 
På frågan Vad vill du ha ut av din handledning med mig? Har du några 

särskilda frågor du vill diskutera? Hur skulle du vilja utveckla ditt arbete? 
svarar hon följande: 

 
Jag skulle vilja diskutera hur jag kan hjälpa de elever som använder de 
material som finns på skolan men inte har tillräckligt med språkkunskaper 
för att kunna förstå sig på uppgifterna. 

 
Som svaret uttrycker är Linnéa intresserad av att bli bättre på att hjälpa elever 
med olika språkliga nivåer att lyckas med skolarbetet.  

Sammanfattningsvis kan sägas att framträdande bland de strategier Linnéa 
tycks känna till och använda är strategierna samtal om text (6), sammanfatt-
ning av det lästa (9) och progressivt kunskapsbyggande (3). Hon visar dessu-
tom en medveten attityd i sin roll som språklig förebild (7) vilket kan innebära 
höga krav på sig själv som språkanvändare. Som arbetssätt använder hon vari-
erande upplägg (strategi 4) i sin planering. Alla dessa strategier ger också en 
fingervisning om Linnéas medvetenhet om att undervisningen ska utgå från 
elevernas erfarenheter och språkkunskaper, vilket på ett övergripande plan 
skulle motsvara strategi 1 och på ett interaktivt plan, strategi 8.  

8.3.2  Reflektionssamtal om lektionsavsnittet 
Efter inspelningen av lektionsavsnittet lyssnar Linnéa och Lilja på den till-
sammans med kollegan Jonas. En stor del av lärarnas samtal berör planering 
för elevernas språk- och kunskapsutveckling. Det är i huvudsak två aspekter 
de kommenterar, varav den ena avser planeringen av ämnesinnehållet och den 
andra avser arbetssättet. Linnéa framhåller i samtalet att målet med lektionen 
var att bygga upp elevernas förståelse för begreppen vinklar och perspektiv 
med utgångspunkt i det fysiska rummet och en verklighetstrogen bild: 
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Linnéa: vi utförde vår uppgift i Liljas klass och vi hade bestämt oss att 
  mixa bild och matte och att vi skulle utgå från att se olika vinklar i 

klassrummet vi valde en verklighetstrogen bild de tre pyramiderna i 
Egypten och vi valde medvetet en så pass svår bild som de skulle 
se från olika perspektiv 

 
Linnéas inlägg kan knytas till tre stöttningsstrategier, nämligen strategi 2, 3 
och 5. Enligt Linnéas mening har målet för det kunskapsområde de har plane-
rat för varit att arbeta med de matematiska begreppen vinklar och perspektiv, 
2. Som analysen i 8.2 visar är ämnesmålet inte explicit formulerat från lekt-
ionsstarten, utan lärarna väljer att arbeta med det successivt i stället, vilket 
skulle kunna motsvara strategi 3, ”progressivt kunskapsbyggande”. Vidare, 

genom att välja pyramidbilden och utnyttja det fysiska rummet som stöd-
material (strategi 5) och utgångspunkt för diskussionen om vinklar och per-
spektiv, avser lärarna, så som det framgår i Linnéas yttrande ovan, att eleverna 
skulle lära sig se olika vinklar i klassrummet och se bilden från olika perspek-
tiv.  

I nästa citat förklarar Lilja hur hon och Linnéa har tänkt ut lektionen och 
utvecklar därför föregående inlägg: 
 

Lilja:  vi ställde ambulansen längst fram och så började vi prata att om  
 man ställer det på ett visst sätt vad händer då? Mina som sitter  
 till vänster i klassrummet hur ser hon det? vad är hennes  
 perspektiv? och Liridona som sitter till höger? vi ville liksom visa  
 med den här ambulansen olika perspektiv och vinklar 

 
Genom att introducera ytterligare stödmaterial, en leksaksambulans, det vill 
säga ett konkret föremål (strategi 5), ställa det på olika sätt och inbjuda ele-
verna att beskriva vilken del av ambulansen de ser från den plats de befinner 
sig på avser lärarna, så som utdraget ovan visar, att diskutera begreppen 
vinklar och perspektiv, något som motsvarar strategi nummer 2 i modellen. Så 
som ovan nämnts introduceras de abstrakta begreppen successivt under lekt-
ionen och med hjälp av eleverna. Lärarnas ambition är att introducera begrep-
pen på ett konkret sätt, så som Linnéa säger i följande citat: 

 
Linnéa: vi vill alltid ha så konkreta introduktioner som möjligt vi kommer 

 att komma till det lite längre fram 
 
Den strategi som kan utläsas i Linnéas yttrande ovan är strategin att bygga upp 
kunskap progressivt, det vill säga strategi 3, och alltid börja arbetet med ab-
strakta ämnesbegrepp på en konkretionsnivå. I citatet framgår också att hon 
och Lilja har ett etablerat samarbete även i andra sammanhang. Att genom-
gången också skulle bygga på elevernas vardagsspråk nämns inte explicit i 
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citatet, men ordet konkret associeras med vardagsspråket som är det språk som 
ligger närmast eleverna. I citatet framgår också att denna strategi är en strategi 
som dessa två lärare använder även på andra gemensamma lektioner. 

Som analysen i 8.2 visar har lärarna inte bara ämnesmål utan också språk-
liga mål med lektionen, och i likhet med ämnesmålen är inte heller de språk-
liga målen explicita. Linnéa har en förklaring till varför de inte är det i föl-
jande inlägg: 
 

Linnéa:  man kan ju när man känner sin grupp väl så kan man ju  
förutsäga alltså det här ordet kanske kommer de inte att förstå 
den här instruktionen kanske kommer de inte att förstå men de 
här barnen är ju också så himla spontana och det kan dyka upp 
vad som helst det kan vara ett ord eller en mening en konstrukt-
ion som inte alls ingick i deras egna ordförråd och så måste man 
stanna upp och bygga vidare därifrån och så får man oftast göra 

Linnéa framhåller i citatet ovan att man som klasslärare har möjlighet att lära 
känna sina elever och deras språkkunskaper väl. Hennes budskap är att lärare 
med god kännedom om sina elever kan förutse de språkliga stötestenarna i en 
aktivitet, vilket motsvarar strategi nummer 7, som i detta fall motsvarar meta-
lingvistisk medvetenhet, och planera därefter. Vidare framhåller Linnéa att ”de 

här barnen”, de elever de arbetar med, också tar egna initiativ och att läraren 
ska vara lyhörd och bygga vidare på dessa (strategi 8). 

Under samtalet berör lärarna inte bara arbetsgången för lektionsavsnittet 
men också den egna arbetsgången med examinationsuppgiften som bland 
annat lektionsavsnittet skulle utgöra underlag för: 
 

Lilja:  jag och Linnéa tyckte att det var väldigt viktigt och även Jonas att 
det skulle vara som vanligt när vi undervisar att vi ville inte vara för 
förberedda eller vad man ska säga för att det blir inte verklighets-
troget 

Så som citatet visar hade lärarna, som även annars brukar samarbeta, bestämt 
sig att lektionen skulle vara som en vanlig schemalagd lektion, något som 
även kursledaren hade betonat (se kapitel 4). Denna arbetsgång har likheter 
med Linnéas föregående inlägg där hon lyfter vikten av att läraren är lyhörd 
och fångar upp elevernas tankar och förståelse. Ett arbetssätt som dessa lärare 
framhåller som vanligt i de klasser de undervisar i består av genomgång i 
helklass och sedan grupparbete och Linnéa menar att det finns fördelar med 
det: 
 

Linnéa:  man är med på introduktionen som vanligt och sedan så   
    börjar man jobba även om det är inte så att man behöver hjälp på  
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    sitt modersmål man kan behöva hjälp ändå men att barnen också  
    hjälper varandra att man kan diskutera  
 

Att låta eleverna bearbeta arbetsuppgifterna i smågrupper, säger Linnéa, leder 
till att eleverna lär sig att samarbeta och stötta varandra såväl språkligt som 
ämnesmässigt. Eleverna kan i de uppgiftsbaserade samtalen som förs i grup-
perna med andra ord också utgå från sina egna erfarenheter och alla sina 
språkkunskaper, vilket motsvarar strategi 8. För att kunna göra detta behöver 
dock eleverna själva tränas i arbetssättet, något som Linnéas och Liljas kol-
lega, Jonas, tycker att de också gör under lektionen:  
 

Jonas:  just att man lyfter barnen att barnen är med ni presenterar bilden 
och upplägget och sedan får barnen vara med i resonemanget om 
hur man gör hur man tolkar 

 
Kollegan Jonas nämner i sin kommentar som positivt att eleverna deltar aktivt 
även under genomgången och att lärarna bygger vidare på deras bidrag, vilket 
alltså motsvarar strategi nummer 8. 

Lärarna framhåller i samtalet att man kan arbeta med samma kunskapsom-
råde i flera skolämnen. Under lektionsavsnittet nämnde Lilja att klassen kom-
mer att arbeta med begreppet perspektiv i bild, och i citatet nedan lyfter hon 
att hon och Linnéa planerade lektionsavsnittet i matematik med fokus på 
språk: 
 

Lilja:  det jag och Linnéa gjorde just det här tillfälle var att vi tänkte 
verkligen betona det här med olika matematiska begrepp i svenskan  
så vi samkörde matte och svenska ord och begrepp på den här  
lektionen jag tänkte utifrån att de är tvåspråkiga och behöver befästa  
sådana ord lite mer 

 
I citatet framgår att Linnéa och Lilja (L2) planerade lektionen med tanke på 
elevernas utveckling av det svenska språket och av kunskaper på svenska. Att 
samma kunskapsområde bearbetas i flera olika ämnen och på olika sätt skulle 
motsvara strategi 5, ”kontextrikt inflöde”, och gynna flerspråkiga elever att 

befästa kunskaper, enligt citatet. 
Lärarna är medvetna om att elevernas erfarenheter är att växa upp med 

minst två språk och att erfara olika kulturer. Linnéa ger här ett exempel på hur 
hon använder dessa resurser i år 5 där hon är klasslärare: 

 
Linnéa:  och det har jag mycket från min klass där det är två tjejer som ta-

lar bosniska som modersmål och när det dyker upp en liten 
svårare uppgift så brukar de alltid förklara det för varandra lite  
tystare så här och det tycker jag inte är något fel alls  
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I citatet säger Linnéa att hon tillåter eleverna att stötta varandra på det språk 
de själva väljer att använda men inte att hon explicit uppmuntrar det eller pla-
nerar utifrån det. Lilja berör också denna aspekt, och hon beskriver det som en 
erfarenhet deltagarna i fortbildningen har gjort i samband med litteratur som 
de studerat och som här hänvisas till som ”utifrån de här artiklarna om två-
språkiga barn”: 

 
Lilja:   man kanske ska säga detta också att vi tänkte ut det utifrån de 

här artiklarna om tvåspråkiga barn det är klart att det är väldigt bra 
när man kan ta deras modersmål då och hänvisa till det men vi  
försöker göra och vi har blivit mer och mer medvetna om det men  
det är inte alltid så lätt att göra det för de här är inte så starka i sina  
modersmål heller 

 
Från citatet ovan drar jag slutsatsen att lärarna kanske med hjälp av fortbild-
ningen, kanske även annars, har blivit mer och mer medvetna om, som de 
själva uttrycker, att det är bra om undervisningen i sin helhet utgår från ele-
vernas språkliga mångfald som en resurs i skolarbetet. Denna medvetenhet 
skulle kunna knytas till strategi 7 trots att stöttningsmodellen avser stöttning 
av elever, inte av lärare. Lilja säger att de även försöker göra det men också att 
det inte alltid är lätt att göra det, bland annat ”för de här är inte så starka i sina 
modersmål heller”. I analysen av reflektionssamtalet framgår inte på vilka 

grunder Lilja har dragit denna slutsats.  
Sammanfattningsvis framgår i det samtal lärarna har om det inspelade lekt-

ionsavsnittet i slutet av fortbildningen att Linnéas och Liljas planering av ma-
tematiklektionen om vinklar och perspektiv är genomtänkt och utgår ifrån ett 
kontextrikt inflöde (strategi 5), ett progressivt kunskapsbyggande (strategi 3) 
och ett varierande upplägg (strategi 4). En annan strategi som understryks 
under reflektionssamtalet är strategin att bygga nya kunskaper på elevernas 
erfarenheter såväl på ett övergripande plan som på ett interaktivt sådant (stra-
tegi 1 och 8). I lärarnas inlägg framgår att de tillsammans genomarbetat dessa 
strategier under en längre tid än just vid genomförandet av examinationsupp-
giften. 

Ett mindre utvecklat område i samtalet är om elevernas flerspråkighet utgör 
resurs för lärande. Lärarna visar tecken på att de genom fortbildningen, som 
de också hänvisar till, har byggt upp en medvetenhet om denna strategi (stra-
tegi 7). De uttrycker också en vilja att hitta former för att omsätta strategin i 
praktiken, men i lektionsmaterialet som jag analyserat visar de inte att de har 
gjort det.  
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8.4 Sammanfattning och slutsatser 
IR-analysen genomförd på lektionsavsnittet i sin helhet visar att den undervis-
ning som Linnéa och Lilja bedriver i det inspelade lektionsavsnittet i matema-
tik i årskurs 4 motsvarar det som Linell & Gustavsson (1987:246) beskriver 
som uppgiftsbaserat samtal mellan vuxna och barn i vilket lärarna tar de flesta 
talarturerna och styr samtalet i önskad riktning. Den detaljerade analysen av 
tre utvalda kommunikativa projekt visar att eleverna deltar för det mesta ge-
nom att svara kort på lärarnas frågor men att de också förhandlar om talut-
rymmet i form av elevinitiativ och självnominerade responser samt parallell-
samtal. Lärarna talar under denna lektion i flera duetter som vid ett tillfälle 
upptar fem talarturer.  

Analysen av lärarnas individuella agerande har visat att Linnéa tar betydligt 
färre eliciterande initiativ och att det är Lilja som för det mesta tilldelar ordet 
genom talarnominering. Dessa resultat kan ha samband med att examinations-
uppgiften genomförs i Liljas klass. 

Analysen av lärarnas stöttningsstrategier i de tre kommunikativa projekten 
visar att lärarna samspelt använder såväl planerade som interaktiva stöttnings-
strategier för elevernas utveckling av svenska och av ämneskunskaper på 
svenska. De planerade strategier som lärarna använder är strategin att ge ele-
verna olika ingångar i det ämne som avhandlas (strategi 5), att successivt 
bygga upp förståelse och kunskap om ämnesbegrepp (strategi 3) och bygga 
upp elevernas metalingvistiska medvetenhet (strategi 7) samt att variera lekt-
ionsupplägget (strategi 4). Lärarna är även samspelta i valet av interaktiva 
strategier. Linnéa använder strategierna att utgå från elevernas erfarenheter 
och sikta framåt (strategi 8), att bekräfta elevernas kunskaper (strategi 10), att 
omformulera deras svar i ämnestermer (strategi 11) och att ge eleverna utveck-
lande feedback (strategi 12). Lilja (L2) använder samma strategier, men stra-
tegin 12 använder hon i mindre utsträckning än Linnéa. Dessutom håller Lilja 
(L2) eleverna fokuserade genom att påminna dem att målet för lektionen är att 
förstå hur man arbetar med vinklar och perspektiv i matematik. 

Analysen visar vidare att lärarna arbetar med att bygga upp elevernas för-
ståelse för abstrakta begrepp som vinklar och perspektiv genom att konsekvent 
utgå från konkretioner och elevernas erfarenheter. Alla dessa strategier till-
sammans med elevernas initiativtagande kan tolkas som utforskande inslag i 
samtalet (se Barnes 2013:5). Analysen visar att strategier som avspeglar dis-
kursen om stöttande undervisning för användning av flerspråkighet och 
kulturell mångfald som resurs för lärande inte förekommer i de studerade 
kommunikativa projekten. Valet av pyramidbilden kan ändock sägas vara 
gjort utifrån en tanke på elevernas förmodade erfarenheter av omvärlden. 

Analysen av Linnéas enkätsvar visar att hon redan vid fortbildningens start 
hade kunskap om flera olika stöttningsstrategier för elevernas språk- och kun-
skapsutveckling, även om hon kanske ännu inte var bekant med modellen. 
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Hon visar medvetenhet om elevernas språkliga och kulturella erfarenheter men 
har inga strategier för att använda dem i sin undervisning. 

Analysen av det kollegiala reflektionssamtalet om det inspelade lektionsav-
snittet visar att Linnéa och Lilja har planerat matematiklektionen om vinklar 
och perspektiv med hjälp av olika stödmaterial (strategi 5) och ett varierande 
upplägg (strategi 4). I samtalet framgår att de även samarbetar i andra sam-
manhang. En strategi de lyfter som särskilt nyttig är att utgå från elevernas 
erfarenheter. 

Sammanfattningsvis framgår i det samtal lärarna har om det inspelade lekt-
ionsavsnittet i slutet av fortbildningen att Linnéas och Liljas planering av ma-
tematiklektionen om vinklar och perspektiv är genomtänkt och utgår ifrån ett 
kontextrikt inflöde (strategi 5) och ett varierande upplägg (strategi 4). En an-
nan strategi som understryks under reflektionssamtalet är strategin att bygga 
nya kunskaper på elevernas erfarenheter såväl på ett övergripande plan som på 
ett interaktivt sådant (strategi 1 och 8). I dessa erfarenheter tycks dock lärarna 
inte inkludera elevernas erfarenheter av att växa upp som tvåspråkiga. De är 
emellertid medvetna om det och uttrycker osäkerhet om lämpliga former för 
att använda elevernas alla språkliga resurser i undervisningspraktiken. 

Sammantaget visar analysen att diskursen om stöttande undervisning för 
flerspråkiga elevers utveckling av svenska och av kunskaper på svenska ver-
kar ha funnits länge i Linnéas historiska kropp och att fortbildningen kan ha 
bekräftat och förstärkt den. Men diskursen om stöttande undervisning för an-
vändning av flerspråkighet och kulturell mångfald som resurs för lärande 
konkretiseras inte i någon tydlig strategi i lektionsavsnittet. I enkätsvaren visar 
Linnéa sig medveten om att eleverna har andra erfarenheter, såväl språkliga 
som kulturella, än henne själv, men ser dem inte som en resurs i 
undervisningen. I reflektionssamtalet om lektionsavsnittet ger hon ytterligare 
exempel på hur hon i sin egen klass låter elever stötta varandra på 
förstaspråket när de inte förstår en uppgift. Hon framhåller också att i arbetet i 
grupp kan eleverna stötta varandra med vilka språkliga resurser de än vill 
använda. 

Med stöd i analyserna som redovisats i detta kapitel drar jag slutsatsen att 
diskursen om elevernas utveckling av svenska språket uppenbarligen har fun-
nits ett tag i Linnéas historiska kropp och att den är etablerad i hennes under-
visningspraktik. Fortbildningen kan ha bekräftat och på det viset förstärkt det 
den nyexaminerade Linnéa redan kunde och att hon därför har fortsatt ut-
veckla detta arbetssätt. En annan slutsats är att båda lärarna genom fortbild-
ningen kan ha blivit medvetna om den potential som elevernas språkliga och 
kulturella mångfald har för lärande. 
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 9 Sammanfattning och diskussion  

De senaste decenniernas omfattande migration har medfört behov av fortbild-
ningsinsatser om undervisning i klassrum med flerspråkiga elever. Det är en 
sådan fortbildningsinsats (se Svensson 2015) som är utgångspunkten för denna 
avhandling. I fortbildningen betonades två pedagogiska synsätt om flersprå-
kiga elevers språk- och kunskapsutveckling där det ena synsättet gäller att 
eleverna ska stöttas i sin utveckling av ämneskunskaper på undervisningssprå-
ket (Cummins 2000; Gibbons 2015b) och det andra att elevernas språkliga och 
kulturella mångfald ska användas som resurser för lärande (García 2009; 
Cummins 2017). Lärares realisering av dessa båda synsätt, här benämnda som 
diskurser, i tre flerspråkiga klassrum utgör fokus för avhandlingen. Syftet är 
att belysa hur och i vad mån lärare i förskoleklass och i årskurs 1–6 omsätter 
dessa diskurser om flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling i 
undervisning i matematik i samband med att de avslutar en fortbildning i 
svenska som andraspråk samt hur och i vad mån lärarna har påverkats av fort-
bildningen. 

9.1 Sammanfattning av studien 
Studien tar sin utgångpunkt i medierad diskursanalys, MDA, och dess metodo-
logi, nexusanalys (Scollon & Scollon 2004). MDA utgår från att det finns en 
stark relation mellan sociala handlingar som människor utför och de diskurser 
som används som medierande verktyg för att utföra handlingarna. I en nexus-
analys står handlingarna i centrum och ses som ett resultat av tre samverkande 
krafter: interaktionsordningen, historisk kropp och närvarande diskurser (men 
handlingen kan också själv påverka dessa krafter). Denna modell ger således 
möjligheter att synliggöra hur diskurser som omsätts i handling samverkar 
med handlingssituationens interaktionsordning och sociala aktörers historiska 
kroppar.  

Materialet till studien består av en avslutande examinationsuppgift från en 
fortbildning i svenska som andraspråk för lärare i förskoleklasser och år 1–6. 
Examinationen genomfördes under den tredje och sista terminen och innebar 
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att lärarna spelade in lektioner i matematik och diskuterade dessa i kollegiala 
reflektionssamtal. Lärarnas handlingar i tre avsnitt av dessa lektioner utgör 
huvudmaterialet i studien och har studerats med nexusanalyser. För att synlig-
göra interaktionsordningen har jag använt IR-analys (Linell & Gustavsson 
1987). Modellen valdes eftersom den också erbjuder mätinstrument för analys 
av dominansförhållanden i samtal mellan lärare och elever. Av dessa mätin-
strument har jag i analysen valt ut IR-index och IR-differens som relevanta för 
materialet. Analysen av närvarande diskurser har begränsats till att gälla dis-
kurser om hur flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling främjas, och 
dessa har jag studerat via en modell för stöttningsstrategier (Hammond & 
Gibbons 2005). För analys av lärarnas historiska kroppar har jag dels använt 
skriftliga svar på en enkät som gjordes innan fortbildningen startade, dels de 
kollegiala reflektionssamtal som var en del av examinationen.  

De handlingar som sätts i centrum är hämtade från tre inspelade lektions-
avsnitt som ingår som examinationsuppgifter för lärarna Aster, Iris och Lin-
néa. På Asters lektion om måttenheter deltar elever från förskoleklassen och 
årskurs 1. På Iris lektion i årskurs 2 är det addition och avrundning som tas 
upp. Linnéas lektion som genomförs tillsammans med kollegan Lilja i årskurs 
4 avhandlar vinklar och perspektiv. De handlingar som ingår i lektionsavsnit-
ten analyseras utifrån de samverkande krafterna interaktionsordning, närva-
rande diskurser och historisk kropp.  

Analysen av interaktionsordningen i lektionsavsnitten visar att lektionerna 
är styrda av lärarna i olika grad samt att samtalen huvudsakligen är kunskaps-
reproducerande och att de kunskapsutforskande inslagen är vanligare när 
samtalen är mindre styrda. På Asters lektion är interaktionen hårt styrd av 
läraren, men den har en stor variation i både initiativ- och responstyperna. 
Aster upptar merparten av talutrymmet, och hon bygger också genomgående 
vidare på elevernas kortfattade responser. Asters vanligaste samtalsdrag är 
fristående eliciterande initiativ och näst vanligast är utvecklade responser med 
eliciterande initiativ. Elevernas vanligaste drag är enkla responser, men de 
bidrar också med en del egna initiativ. Det förekommer även fleraktivitets-
partier, vilket är ett tecken på att talutrymmet förhandlas löpande. På så sätt 
möjliggörs visst utrymme för kunskapsutforskande samtal, även om samtalet 
främst är kunskapsreproducerande. Även på Iris lektion är interaktionen hårt 
styrd av läraren. Den byggs upp av en variation av initiativ- och responstyper. 
Iris upptar merparten av talutrymmet genom att ha fler initierande turer än 
eleverna tillsammans, och flera av dessa turer är dessutom långa. Hennes mest 
förekommande drag är utvecklade responser medan elevernas är enkla respon-
ser, vilket visar att läraren genomgående bygger på elevernas korta svar med 
nya frågor. Elevernas fria bidrag och även fleraktivitetspartier är få under 
lektionsavsnittet, vilket är tecken på att förhandlingar om talutrymmet sällan 
sker. Interaktionen kan beskrivas som kunskapsreproducerande med enstaka 
utforskande inslag. Linnéas lektion, som hon genomför tillsammans med Lilja, 
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skiljer sig från de andra två lektionerna genom att interaktionen inte är lika 
styrd av lärarna. Linnéa tar färre eliciterande initiativ än Lilja som gör de 
flesta talarnomineringarna. Eleverna svarar för det mesta på lärarnas frågor, 
men de förhandlar också om talutrymme och om betydelse, framför allt genom 
att ta en del egna initiativ. Interaktionen kan således ses som kunskapsrepro-
ducerande med en hel del utforskande inslag. 

Analysen av närvarande diskurser visar att de tre lärarna, Aster, Iris och 
Linnéa omsätter diskursen om stöttande undervisning för utveckling av 
svenska och av ämneskunskaper på svenska i sin undervisning. Aster omsätter 
denna diskurs med hjälp av ett flertal stöttningsstrategier, såväl planerade som 
interaktiva. Hon visar hur praktiska undervisningsmoment knyts till samtal om 
konkreta företeelser, och hon använder ett kontextrikt inflöde genom att inte-
grera matematikundervisningen med bakning. Förutom dessa planerade strate-
gier använder Aster interaktiva strategier som att utgå från elevernas erfaren-
heter och sikta framåt, att bekräfta elevernas svar och att ge utvecklande feed-
back. Dessa strategier tillsammans med elevernas förhandlingar om kunskap 
utgör utforskande inslag i det annars kunskapsreproducerande samtalet. Iris 
omsätter diskursen om stöttande undervisning för utveckling av svenska och 
av ämneskunskaper på svenska med hjälp av flera stöttningsstrategier, såväl 
planerade som interaktiva. Hon använder samtal om texter, utgår från elever-
nas erfarenheter, använder metalingvistiska och metakognitiva aktiviteter, ger 
eleverna mer tid att tänka och svara och ger utvecklande feedback. Även Lin-
néa omsätter diskursen om stöttande undervisning för utveckling av svenska 
och av ämneskunskaper på svenska med hjälp av såväl planerade som interak-
tiva stöttningsstrategier. Bland de planerade strategierna märks strategin kon-
textrikt inflöde, och bland de interaktiva förekommer strategierna att utgå från 
elevernas erfarenheter, att bekräfta elevernas svar, att omformulera elevernas 
svar i ämnestermer och att ge utvecklande feedback. Däremot är det ingen av 
lärarna som omsätter diskursen om stöttande undervisning för användning av 
flerspråkighet och kulturell mångfald som resurser för lärandet, även om Aster 
visar acceptans för att en elev talar arabiska i klassrummet.  

Analysen av lärarnas historiska kroppar visar att de tre lärarna redan före 
fortbildningen till viss del följde diskursen om stöttande undervisning för ut-
veckling av svenska och av ämneskunskaper på svenska. Den andra diskursen 
om användning av elevernas språkliga och kulturella mångfald som resurser 
för lärandet fanns det däremot inga spår av när enkäterna besvarades. Aster 
visar i sina enkätsvar att hon hade kännedom om hur flerspråkiga elever kan 
stöttas för att utveckla sin svenska och ämneskunskaper på svenska redan före 
fortbildningens start. Hon framhåller också att hon är intresserad av frågor om 
svenska språkets uppbyggnad, och hon uttrycker en positiv attityd till elever-
nas språkliga och kulturella mångfald men pekar inte på någon strategi för att 
använda mångfalden som resurs i undervisningen. Hon ger inte heller något 
exempel på strategier om hur den skulle kunna användas i undervisningen, 



152 
 

vilket tyder på att denna diskurs var ny för Aster vid fortbildningens start. 
Även Iris visar i sina enkätsvar att hon kände till strategier för att stötta fler-
språkiga elevers utveckling av svenska redan innan fortbildningen startade. I 
svaren framkommer en positiv attityd till att eleverna utvecklar alla sina språk-
liga resurser men inget tyder på att dessa resurser skulle kunna användas i den 
undervisning hon bedriver. I Linnéas enkätsvar framgår att hon ser utveckling 
av de flerspråkiga elevernas förstaspråk som gynnsam för deras andraspråks-
utveckling. Det framgår dock inte att hon har strategier för att skapa dessa 
förutsättningar för språkutveckling i sin egen undervisning. I de kollegiala 
reflektionssamtalen från slutet av fortbildningen finns däremot flera uttalanden 
som visar att lärarna börjar ta till sig diskursen om användning av 
flerspråkighet och kulturell mångfald som resurser för lärandet även om den 
inte omsätts i handling under de studerade lektionerna. Aster hänvisar till 
fortbildningslitteraturen och ger exempel på två strategier som hon använt på 
andra lektioner. Den ena är att hitta ord som är gemensamma i flera språk, och 
den andra är att fråga eleverna vad saker och ting heter på deras förstaspråk. 
Iris framhåller att hon har fått kunskap om hur man främjar flerspråkiga 
elevers språk- och kunskapsutveckling, och hon tar upp strategin att ge 
eleverna mer tid att tänka som en strategi som hon inhämtat från 
fortbildningen. Hon tar också upp en idé om att samarbeta med 
modersmålslärarna i matematikundervisningen. Linnéa visar medvetenhet om 
elevernas flerspråkiga resurser och framhåller att hon tillåter elever att stötta 
varandra på det språk de själva väljer även om hon inte uppmuntrar till det.  

Sammanfattningsvis stöttar alla tre lärarna elevernas utveckling av svenska 
och ämneskunskaper på svenska genom både planerade och interaktiva stött-
ningsstrategier. Alla tre lärarna styr samtalet i den riktning de önskar och som 
leder eleverna till mål. Ingen av dem använder däremot elevernas flerspråkig-
het som resurs för lärandet. Gemensamt för de tre lärarna är också att de redan 
före fortbildningen i viss mån tycks ha anammat diskursen om att främja ele-
vernas utveckling av svenska och ämneskunskaper på svenska. Att denna 
diskurs var känd av dem tyder på att lärarnas helsvenska bakgrund, utbildning 
och yrkeserfarenhet kan ha spelat in för hur de besvarat enkäten. I reflektions-
samtalen framgår att lärarna har blivit medvetna om att elevernas flerspråkig-
het och kulturella mångfald utgör en resurs för lärande. Utifrån det resultatet 
kan slutsatsen dras att denna diskurs var ny för dem. 

9.2 Resultatdiskussion 
Som framgår ovan visar interaktionsordningen att samtliga tre lärare styr och 
dominerar samtalen. De tar större delen av interaktionsutrymmet, de tar de 
flesta initiativen och för samtalen vidare i önskad riktning. Elevernas bidrag är 
främst att svara på lärarnas frågor. Lärarnas turer är oftast långa och elevernas 
korta. Resultatet visar också att de tre samtalen är styrda i olika hög grad. 
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Samtalen med de yngre eleverna är mer styrda än det med de äldre eleverna. 
Att lärare styr och dominerar samtal har också framkommit i tidigare studier 
om interaktion i flerspråkiga klassrum, exempelvis Mehan (1979) och Sjørslev 
(1989). Den hårda styrningen av interaktionen i lektionsavsnitten kan kopplas 
till kunskapsreproducerande interaktion som begränsar elevernas deltagande i 
kommunikationen både vad gäller talutrymme och grad av komplexitet (se 
Rosén & Wedin 2015). Om lärarens kunskapsreproducerande frågor byts ut 
till utforskande frågor där alla elever erbjuds tillfälle att bidra till diskussionen 
med egna åsikter som utgör underlag för vidare resonemang stärks såväl ele-
vernas ämnesspråk som deras ämneskunskaper (se till exempel Smit 2013). I 
de lektionsavsnitt som analyserats i denna studie förekommer dock sådan 
utforskande interaktion endast vid några tillfällen när någon elev inbjuds att 
förtydliga och förklara sin tankeprocess. Genom att kombinera IR-analysen 
med stöttningsanalysen har jag kunnat få syn på att de utforskande inslagen 
knyts till det interaktiva draget ”partiell respons”, det vill säga respons som 

kan innehålla öppna frågor, som uppmanar eleverna att förtydliga eller ut-
veckla sina svar eller att redogöra för hur de har tänkt. Denna typ av respons 
motsvarar stöttningsstrategin ”att ge utvecklande feedback”. Detta resultat 

bekräftar vad Mehan & Cazden (2015) har kommit fram till, nämligen att 
modifieringar av lärarens feedback på elevernas responser kan leda till mer 
kunskapsutforskande samtal. Den övervägande delen av interaktionen på lekt-
ionerna är dock kunskapsreproducerande och ger varken optimal språkut-
veckling eller kunskapsutveckling. Walldén (2019) visar emellertid att kun-
skapsreproducerande interaktion kan fylla en relevant funktion i klassrummet 
vid introduktion av ett nytt kunskapsområde och vid sammanfattning av äm-
nesspecifik och metaspråklig kunskap. Han visar också att yngre elever inte 
nödvändigtvis har längre yttranden när lärarens frågor är mer utforskande.  

Trots lärarnas dominans är talutrymmet inte på förhand bestämt, vilket möj-
liggör att eleverna kan ta en del fria turer i klassrumsinteraktionen, något som 
också tidigare studier av klassrumsinteraktion visat (van Lier 1988; Sjørslev 
1989). Dessa fria bidrag förekommer framför allt i F–1 och i år 4 och utgör 
förhandlingar om talutrymme och om betydelse. Resultatet skiljer sig emeller-
tid från en tidigare studie som använt IR-analys, Sjørslev (1989), som visar att 
endast äldre elever tar egna initiativ. Eftersom materialen är små är skillnader-
na kanske mer en följd av vissa lärares strategier som exempelvis att adressera 
sig till hela gruppen i stället för till en specifik elev.  

Vad gäller forskningsfrågan om hur och i vad mån lärarna stöttar de fler-
språkiga elevernas utveckling av svenska och av ämneskunskaper på svenska 
kan jag visa att alla tre lärarna uppvisar planerade strategier i lektionsavsnit-
ten, och dessa strategier verbaliseras även i deras reflektionssamtal om de 
inspelade lektionsavsnitten. Det framgår att lärarna är medvetna om att elever-
na behöver stöttning för att lära sig det matematiska språket (jfr Halliday 
1978; Schleppegrell 2007). Lärarna erbjuder kontextrikt inflöde, det vill säga 
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har olika ingångar in i ett ämne, och använder stödmaterial av olika slag, så 
som lärare i Sorto & Bower (2017) också gör. De planerar för metalingvistiska 
och metakognitiva aktiviteter för att öka elevernas språkmedvetenhet. Vidare 
använder de samtal om texter, där texter kan innefatta såväl skriven text som 
bild eller artefakt. Även Echevarria m.fl. (2004) och Shea m.fl. (2018) visar att 
lärare i andra flerspråkiga lärmiljöer medvetet använder strategier för att inte-
grera ämnes- och språkundervisningen. Lärarna i båda studierna har, likt lä-
rarna i denna studie, genom fortbildning inhämtat kunskaper om hur en sådan 
undervisning ska utformas.  

De tre lärarna använder även ett stort antal interaktiva stöttningsstrategier 
för att utveckla svenska och ämneskunskaper på svenska; de utgår från elever-
nas erfarenheter och siktar framåt, de utgår från elevernas vardagsspråk, de 
bekräftar deras kunskaper, de ger dem utvecklande feedback och de omformu-
lerar deras svar i ämnesbegrepp. Strategin att bekräfta elevernas kunskaper 
används av lärarna i den här studien på olika sätt. De bekräftar elevernas kun-
skaper genom att bekräfta deras svar med enkla responser som ja, aa, mm, 
genom att upprepa deras svar som det är eller genom att upprepa svaren i mo-
difierad form. Denna strategi har uppmärksammats i en annan studie om ma-
tematikundervisning (Smit 2013). Hon visar att bekräftandet av elevernas svar 
inte räcker för att öka elevernas självständighet och att lärare ska uppmana 
eleverna att använda ämnestermer och att formulera sina kunskaper i fullstän-
diga meningar i tal och i skrift. Även min studie visar att enbart bekräftandet 
av elevernas svar, som är den strategi som lärarna mest använder, inte leder till 
elevernas utveckling av ett matematiskt språk. Lärarna i denna studie hade 
behövt ge eleverna utvecklande feedback, det vill säga uppmana eleverna att 
förtydliga eller utveckla sina svar eller redogöra för hur de har tänkt, i större 
utsträckning än vad de gör. Det är dessa inslag som Mercer & Dawes (2013) i 
sin studie av utforskande samtal visar ha potential att vidareutveckla den kun-
skapsreproducerande interaktionen till interaktion där både lärare och elever 
bidrar till och delar ansvar för den kunskap de själva skapar. Vidare visar stu-
dier av klassrumsinteraktion i matematikundervisning (Moschkovich 1999; 
Franke m.fl. 2015) att utvecklande feedback kan träna eleverna i att lära sig 
tänka och resonera matematiskt.  

Lärarna i den här studien har också några personliga drag i användningen 
av strategier. Läraren i F–1 arbetar med praktisk matematik och bakar med 
eleverna är det främst det kontextrika inflödet som framträder bland hennes 
strategier, en strategi som även läraren i Vuorenpää (2016:105–106) använder. 
Detta resultat skiljer sig från resultatet i van Eerde m.fl. (2008) där ingen av 
lärarna har strategier som stöttar eleverna språkligt i sin förståelse av matema-
tiska begrepp. Läraren i årskurs 2 använder strategin att ge eleverna tid att 
tänka och att svara flera gånger genom att göra pauser mellan 6–15 sekunder 
efter att ha ställt frågor. Med stöd i en tidigare studie (Rowe 1974) som har 
visat att en betänketid på bara tre sekunder kan leda till ökat elevdeltagande 
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och till längre elevsvar kan slutsatsen dras att denna strategi bör leda till att 
eleverna blir mer aktiva, något som analysen dock inte visat. En förklaring till 
detta kan vara att läraren söker kunskapssvar och tar avstamp i relativt långa 
utläggningar och abstrakta ämnestermer. Björklund Boistrup & Samuelsson 
(2013) visar dock att den tid som eleverna får för att tänka och formulera svar 
behöver studeras i relation till den typ av frågor läraren ställer. Detta visas 
också i denna studie. När läraren i år 2 ställer frågor om vad addition eller 
avrundning är kan eleverna inte svara på dem, oavsett hur lång tid de får för 
att tänka. När hon sedan med stöd i tresiffriga tal i en bild i matematikboken 
uppmanar eleverna att förklara hur de räknar addition och avrundning svarar 
eleverna snabbt och visar att de kan både addera och avrunda.  

Vad gäller forskningsfrågan om hur och i vad mån lärarna stöttar de fler-
språkiga eleverna att använda sin flerspråkighet som resurs för lärande har jag 
kunnat visa ett gemensamt mönster på så vis att ingen av de tre lärarna använ-
der elevernas flerspråkighet som resurs för lärandet. Vid ett tillfälle svarar 
dock läraren Aster en elev på arabiska och visar på så sätt att det är tillåtet att 
använda andra språk än svenska i klassrummet. Avsaknaden av strategier för 
att stötta elevernas språkliga och kulturella mångfald skiljer sig från Alton-Lee 
m.fl. (2001) och Obondo m.fl. (2005) där läraren bygger sin undervisning på 
elevernas erfarenheter, såväl språkliga som kulturella. Motsvarande exempel 
från matematikundervisningen är Dashs studie från 2006 där matematikämnets 
inneboende interkulturella dimension lyfts. Utifrån Dashs resonemang (2006) 
skulle lärarnas helsvenska bakgrund spela mindre roll för hur de undervisar i 
matematik eftersom själva ämnet de undervisar i är ett resultat av allmän-
mänskliga erfarenheter. Detta är också hennes argument för att matematikun-
dervisningen ska vara interkulturell. Enligt MDA som ligger till grund för min 
studie påverkar dock deltagarnas historiska kroppar hur sociala handling ut-
formas, och därför har urvalet av lärare stor betydelse för resultatet. De tre 
lärare vars examinationsuppgifter utgör material för studien valdes för att det 
var just dessa tre som jag kunde följa över tid från enkätsvar, inspelade lekt-
ionsavsnitt till reflektionssamtal, men resultatet bör ha blivit annorlunda om 
lärare med andra historiska kroppar ingått i materialet. Aster, Iris och Linnéa 
har alla helsvensk bakgrund, utbildning och yrkeserfarenhet utan egen erfa-
renhet av att växa upp som flerspråkig. I ett av reflektionssamtalen deltar 
Marwa som arbetar med transspråkande i sin klass, ett arbetssätt som utgår 
från användningen av elevernas förstaspråk och vardagliga erfarenheter som 
resurser i lärande och som presenterats för lärarna under fortbildningen (se 
exempelvis Cummins 2000; García 2009).  Jag valde inte ut Marwa till min 
studie eftersom hon bara genomgick en av fortbildningens två delkurser, men 
analys av hennes undervisning skulle antagligen visat att elevernas språkliga 
resurser tas tillvara i lärandet. Marwa är själv tvåspråkig och har därför andra 
erfarenheter i sin historiska kropp som påverkar hur hon bland annat omsätter 
diskursen om att använda flerspråkighet och kulturell mångfald som resurs. 
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Lärarna i min studie visar dock i de kollegiala reflektionssamtalen att de är 
medvetna om den potential som elevernas flerspråkighet har. Med hänvisning 
till fortbildningen nämner läraren Aster strategin att hitta gemensamma ord i 
svenska och i de språk som eleverna talar och strategin att fråga eleverna vad 
olika föremål heter på deras förstaspråk. Asters tvåspråkiga kollega, Marwa, 
som undervisar i en tvåspråkig klass, uppger att hon uppmanar eleverna att 
använda båda språken i allt skolarbete. En svensk studie, Hedman & Magnus-
son (2021), visar att lärare med behörighet i ämnet svenska som andraspråk 
och lång erfarenhet använder elevernas språkliga och kulturella resurser i 
språkundervisning till yngre flerspråkiga elever upp till år 6. Min studie har 
inte kunnat visa det, vilket kanske kan förklaras med att en grundläggande 
kurs i svenska som andraspråk på 15 högskolepoäng inte är tillräcklig men 
även att urvalet av lärare till studien begränsades till lärare utan egen erfaren-
het av två- eller flerspråkighet. En annan förklaring kan vara att Hedman & 
Magnusson (2021) undersöker undervisning i svenska som andraspråk och att 
det är lättare att arbeta tvärspråkligt i undervisning i språk än i matematik. 
Utifrån reflektionssamtalen kan sägas att fortbildningen har hjälpt lärarna att 
bli medvetna om elevernas alla resurser. Transspråkande arbetssätt i matema-
tik är dessutom beroende av såväl lärarens som elevernas matematikkunskaper 
på de språk som arbetet genomförs på, framhåller Gorgório & Planas (2001). 
Lärarna i denna studie är enspråkiga, och deras matematikkunskaper är inhäm-
tade på undervisningsspråket svenska, vilket kan ha haft betydelse för de val 
de gör i klassrummet. I samtalet om lektionsavsnittet i år 2 framgår att Iris, 
med avstamp i studien om tvåspråkig matematikundervisning (Norén & Rams-
feldt 2010), har börjat fundera över hur hon och kollegan Isabell i parallell-
klassen kan inleda ett samarbete med modersmålslärarna. Ett sådant samarbete 
har Parszyk (1992) visat vara fruktbart för elevernas inhämtning av matema-
tikkunskaper. Iris och kollegan Isabell reflekterar också över vilka förutsätt-
ningar ett sådant samarbete skulle kräva på organisationsnivå eftersom båda 
har flerspråkiga klasser och inte tvåspråkiga klasser så som i studien som ut-
gjorde underlag för examinationen. I reflektionssamtalen talar således lärarna 
om hur elevernas språkliga mångfald kan integreras i undervisningen, men 
dessa funderingar har ännu inte blivit till handlingar. Även Walqui (1997) och 
Svensson (2020) visar att ny kunskap först behöver bearbetas innan den om-
sätts i praktiken och att medvetenhet och intention att agera på ett visst sätt är 
ett steg i denna förståelseprocess.  

 En slutsats som kan dras av min studie är att lärarna är mer benägna att an-
vända strategier för att stötta elevernas utveckling av svenska och av ämnes-
kunskaper på svenska än att stötta deras flerspråkighet och kulturella 
mångfald. Det hör troligen samman med att de, enligt enkätsvar, redan före 
fortbildningens start hade ett synsätt som stämde överens med den 
förstnämnda diskursen. Detta synsätt kan lärarna ha mött under sin utbildning 
och sedan prövat i sin yrkespraktik före fortbildningen. När lärarna utförde 
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examinationsuppgiften som avslutning på fortbildningen hade diskursen 
förstärkts, och den omsattes i alla de tre klassrummen med hjälp av flera 
stöttningsstrategier. Diskursen om stöttande undervisning för användning av 
flerspråkighet och kulturell mångfald som resurs för lärande omsattes däremot 
inte i lektionsavsnitten. Enkätsvaren visar att alla tre lärarna ansåg att 
elevernas alla språkliga resurser bör utvecklas och att skolan måste stödja 
eleverna i denna process, men varken i enkätsvaren eller i lektionsavsnitten 
framkommer att det är något de själva kan arbeta med i sin undervisning. I 
reflektionssamtalen i slutet av fortbildningen finns det dock exempel på hur 
lärarna använder eller tänker använda dessa resurser i undervisningen. Till 
skillnad från två andra fortbildningsstudier, Walqui (1997) och Heineke 
(2009), som visat att kunskap förvärvad genom fortbildning inte nödvändigt-
vis leder till ny förståelse och nya arbetssätt i klassrummet, visar denna studie 
att de tre lärarna prövat eller har planer på att pröva nya arbetssätt i klassrum-
met. En möjlig förklaring till detta resultat kan vara att fortbildningen som 
studeras i denna studie är längre än den fortbildning lärarna genomgår i 
Walqui (1997) respektive Heineke (2009). Den skiljer sig också genom att 
vara verksamhetsanknuten med flera kollegiala moment. 

En annan slutsats man kan dra är att lärare först måste inhämta kunskaper 
om nya strategier, pröva och ompröva dem i omgångar, innan det blir naturligt 
för dem att omsätta strategierna i undervisningen. Denna förändringsprocess 
kan ta lång tid och behöva stödjas av både forskning och skolledning. Att 
förändringar tar tid visar även Svensson (2020) i en longitudinell studie om 
lärares attitydförändringar under ett arbete med implementering av en trans-
språkande pedagogik på en grundskola. 

9.3 Diskussion om studiens design 
Nexusanalytiska studier är i regel etnografiska studier och följer en forsk-
ningsdesign som innehåller steg som Scollon & Scollon (2004) beskriver som 
engagement, navigating och change, där det sista steget, change, eller föränd-
ring, kräver intervention. När mitt avhandlingsarbete påbörjades var valet av 
MDA inte taget, och därför följde jag inte forskningsdesignen som förespråkas 
av Scollon & Scollon (2004). Jag har inte heller använt etnografiska in-
samlingsmetoder, utan använt autentiskt material som ingår i den studerade 
fortbildningen. I en retrospektiv reflektion över min forskningsprocess kan 
också sägas att de första två stegen, engagement och navigating, har jag erfarit 
när jag först bekantat mig med skolan där fortbildningen genomfördes och 
byggt upp en grund för att sedan kunna engagera mig i den fråga som avhand-
las i studien. Någon intervention i själva fortbildningsprocessen har jag inte 
gjort eftersom jag har använt material som är insamlat av läraren som var 
ansvarig för fortbildningen för att examinera deltagarna.  
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Analysen av de tre krafter som påverkar en handling kan göras på olika sätt. 
För analys av interaktionsordningen har jag använt initiativ- och responsana-
lys, också benämnd IR-analys (Linell & Gustavsson 1987). IR-analysen har 
gett underlag för en detaljerad och systematisk analys av klassrumsinterakt-
ionen i lektionsavsnitten som också ligger till grund för analys av stöttnings-
strategier. IR-analysen har även hjälpt mig att synliggöra de dominansförhål-
landen som råder i samtalen mellan lärare och elever. För analys av närva-
rande diskurser har jag använt en pedagogisk modell för stöttande undervis-
ning för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling i alla skolämnen 
(Hammond & Gibbons 2005). Modellen har gett underlag för en systematisk 
analys av lärarnas stöttningsstrategier i lektionsavsnitten, enkätsvaren och i 
reflektionssamtalen med kolleger om de inspelade lektionsavsnitten. I denna 
analys har jag koncentrerat mig på två diskurser som togs upp i fortbildningen 
och som fördjupats såväl i fortbildningslitteraturen som i kursaktiviteterna. 
Eftersom analysen som ledde fram till dessa två diskurser inte redovisas i 
denna studie får man dock ingen uppfattning om vilka andra diskurser som var 
närvarande i fortbildningen och inte uppmärksammats här.  

Den sociala handlingen, det vill säga undervisningen, har således analyse-
rats med en kombination av både IR-analys och stöttningsanalys. Analyserna 
har kompletterat varandra, och denna kombination har resulterat i en systema-
tisk och detaljerad beskrivning av de krafter som påverkar undervisningen. 
Resultatet av analysen belyser hur lärarnas sätt att agera i klassrummet och att 
stötta sina elever samverkar med kunskaper och uppfattningar om undervis-
ning av flerspråkiga elever.  

I denna studie har lektionsavsnitten valts ut som den handling som studeras, 
men studien hade också kunnat designas så att enkätsvaren och reflektions-
samtalen studerats som egna handlingar som påverkats av historisk kropp, 
interaktionsordning och närvarande diskurser. En sådan design hade inneburit 
en utökning av studien med sex nexusanalyser. Tre av dessa, nämligen de tre 
sociala handlingar som innebär besvarandet av enkäten, faller utanför mitt 
fokus för den här studien. Nexusanalyser av de tre kollegiala samtalen skulle 
däremot ha kunnat ge fördjupad kunskap om hur lärarna omsatt de diskurser 
som lyftes fram i fortbildningen. Jag bedömde dock att betydelsen av fler 
nexusanalyser inte skulle motsvara arbetsinsatsen och att stöttningsanalysen 
av de kollegiala reflektionssamtalen var tillräcklig för att visa hur deltagarna i 
fortbildningen hade omsatt eller var på väg att omsätta de två diskurserna i 
handling.  

Jag såg det som en fördel att lärarna fick spela in lektionsavsnitten själva 
och att de på så sätt kände sig mer fria, särskilt som de hade möjlighet att spela 
in flera gånger och sedan välja inspelning. Eftersom inspelningen utgjorde en 
examinationsuppgift utgick jag från att lärarna skulle skicka in de avsnitt de 
ansåg tillräckligt bra. Nackdelen med egeninspelade avsnitt blev dock att ljud-
kvaliteten skiftade. I år 4 blev gruppsamtalen som ingick i lektionsavsnittet av 
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så dålig ljudkvalitet att de inte kunde användas. Dessutom hördes inte flera 
elevturer i de tre lektionssavsnitten. Förfaringssättet innebar också att jag som 
forskare inte var närvarande och kunde observera lektionerna när de genom-
fördes.  

9.4 Fortsatt forskning 
Nya forskningsidéer har väckts av de frågor som uppkommit i studien. I min 
avhandling har det handlat om ett verksamhetsförlagt fortbildningsprojekt med 
beforskning av lärare, men ett projekt av detta slag skulle i stället, med ut-
gångspunkt från MDA, kunna inriktas mot lärares egna utforskande av sin 
utveckling. Lärarperspektivet har varit det förhärskande i min avhandling 
medan en analys av elevers uppfattning om sitt eget lärande kommit i 
skymundan. Den använda IR-modellen skulle också ha kunnat användas för 
att exempelvis försöka spegla elevers lärande. Denna fråga kan studeras till-
sammans med frågan om hur elever använder alla sina språkliga resurser för 
lärande när de uppmuntras att göra det. Vidare visar denna studie att de frågor 
lärarna i studien ställer i huvudsak är kunskapsreproducerande, men den sam-
lade forskningen förespråkar utforskande frågor om undervisningen ska vara 
språkutvecklande. I en interventionsstudie skulle både lärare och elever i sam-
arbete med forskare först kunna träna denna typ av interaktion. En sådan stu-
die kan kombineras med försök att finna fler strategier för att stötta elevers 
språkliga och kulturella mångfald. Slutligen kan sägas att studiens teoretiska 
grund har väckt intresse för att vidarestudera begreppet historisk kropp. Resul-
tatet i denna avhandling visar att ny kunskap först måste etableras i den sociala 
aktörens historiska kropp om den ska omsättas till handling. Utifrån begreppet 
historisk kropp skulle det också vara intressant att undersöka hur lärarnas och 
elevernas historiska kroppar påverkar varandra i mötet. 
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10 Summary 

The extensive migration to Sweden in recent decades has led to a need for 
continuing education in how to teach in classrooms with multilingual pupils. 
One such continuing education effort (see Svensson 2015) is the starting point 
for this dissertation. The training emphasized two pedagogical approaches to 
the language and knowledge development of multilingual pupils, one of which 
is that pupils should be supported in their development of content knowledge 
in the language of instruction (Cummins 2000; Gibbons 2015b), while the 
other is that the pupils’ linguistic and cultural diversity should be utilized as 
resources for learning (García 2009; Cummins 2017). The dissertation focuses 
on how teachers implement these two approaches, here referred to as dis-
courses, in three multilingual classrooms. The aim is to elucidate how and to 
what extent teachers in preschool and in primary school (the first two levels of 
Swedish school) implement these discourses on multilingual pupils’ language 

and knowledge development in their teaching of mathematics after completing 
continuing education in Swedish as a second language and how and to what 
extent teachers were affected by the continuing education. 

The study proceeds from MDA, mediated discourse analysis, grounded in 
sociocultural theory. According to MDA, there is a close relationship between 
people’s social actions and the discourses used as mediating tools to perform 
the actions (Scollon & Scollon 2004). In addition, I have built on Hammond 
and Gibbons’ model (2005) of planned scaffolding and interactional scaffold-
ing, likewise grounded in sociocultural theory. The main material for the study 
consists of three teachers’ final examination assignments in their continuing 
education in Swedish as a second language. The examination, which took 
place during the third and last term, required the teachers to record their own 
mathematics lessons and afterwards discuss the recorded lesson in reflective 
collegial conversations, which were also recorded. In addition to the recorded 
lessons and the reflection sessions, I have used a questionnaire that the teach-
ers completed before the start of the continuing education. As an overall 
method of analysis, I have applied Scollon and Scollon’s (2004) model of 

nexus analysis, in which actions are central. This reveals how discourses are 
translated into action based on three collaborating forces: interaction order, 
discourses in place, and the historical body. For a detailed and systematic 
analysis of the interaction order in the classrooms, I have used IR (Initiative-
Response) analysis (see Linell & Gustavsson 1987). Both the discourses in 
place and the teachers’ historical bodies have been analysed here using a mod-
el of scaffolding strategies (see Hammond and Gibbons 2005), but the anal-
yses have been limited to discourses about how multilingual pupils’ language 

and knowledge development is promoted. 
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The actions that are at the centre come from three recorded lesson extracts 
that were part of the examination assignments for the teachers Aster, Iris, and 
Linnéa. Aster’s lesson on units of measurement was given to pupils from the 
preschool class and grade 1. In Iris’s lesson with grade 2 the subject is addi-
tion and rounding. Linnéa’s lesson, held together with her colleague Lilja in 

grade 4, deals with angles and perspective. The actions included in the lessons 
are analysed in terms of the collaborating forces of interaction order, discours-
es in place, and the historical body.  

The analysis of the interaction order in the lessons shows that the lessons 
are controlled by the teachers to varying degrees and that the conversations are 
mainly knowledge-reproducing and that the knowledge-exploring elements 
occur more commonly when the conversations are less controlled. In Aster’s 

lesson, the interaction is firmly controlled by the teacher, but there is great 
variety in the types of initiatives and responses. Aster occupies most of the 
talking space, and she also builds throughout on the pupils’ brief responses. 

Aster’s most common conversation feature is freestanding eliciting initiatives 

and the second most common feature is elaborated responses with eliciting 
initiatives. The pupils’ most common features are simple responses, but they 
also contribute some initiatives of their own. There are also multi-activity 
sections, which is a sign that the talking space is constantly being negotiated. 
This enables some space for knowledge-exploring conversations, although the 
conversation is primarily knowledge-reproducing. In Iris’s lesson, likewise, 

the interaction is firmly controlled by the teacher. It is built up through a varia-
tion of initiative and response types. Iris occupies most of the talking space by 
having more initiating turns than the pupils combined, and several of these 
turns are also long. Her most prevalent features are elaborated responses while 
the pupils’ responses are simple, which shows that the teacher consistently 
builds on the pupils’ short answers by asking new questions. Pupils’ make few 

free contributions and also contribute few multi-activity elements during the 
lesson, which is a sign that there is rarely any negotiation about the talking 
space. The interaction can be described as knowledge-reproducing with occa-
sional exploratory elements. Linnéa’s lesson, which she conducts together 

with Lilja, differs from the other two lessons in that the interaction is not so 
strictly controlled by the teachers. Linnéa takes fewer eliciting initiatives than 
Lilja, who makes most of the direct addresses through names. Pupils mostly 
answer the teachers’ questions, but they also negotiate about talking space and 

meaning, especially by taking some initiatives of their own. The interaction 
can thus be seen as knowledge-reproducing with a fair amount of exploratory 
elements. 

The analysis of the discourses in place shows that the three teachers, Aster, 
Iris, and Linnéa, translate the discourse on supportive teaching for the devel-
opment of Swedish and of content knowledge in Swedish into action in their 
teaching. Aster implements this discourse using a number of scaffolding strat-



162 
 

egies, both planned and interactional. She shows how practical teaching ele-
ments are linked to conversations about concrete phenomena, and she uses 
message abundancy by integrating mathematics teaching with baking. In addi-
tion to these planned strategies, Aster uses interactional strategies such as 
starting from pupils’ experiences and aiming ahead, confirming pupils’ re-
sponses, and providing developmental feedback. These strategies, together 
with the pupils’ negotiations about knowledge, are exploratory elements in the 

otherwise knowledge-reproducing conversation. Iris translates the discourse 
on supportive teaching for the development of Swedish and of content 
knowledge in Swedish using several scaffolding strategies, both planned and 
interactional. She uses conversations about texts, proceeds from the pupils’ 

experiences, uses metalinguistic and metacognitive activities, gives pupils 
more time to think and respond, and gives developmental feedback. Linnéa 
likewise implements the discourse on supportive teaching for the development 
of Swedish and of content knowledge in Swedish using both planned and in-
teractional scaffolding strategies. Among the planned strategies is that of mes-
sage abundancy, and the interactional strategies include proceeding from the 
pupils’ experiences, confirming the pupils’ answers, reformulating the pupils’ 

answers in content terms, and giving developmental feedback. None of the 
teachers, however, implements the discourse on utilizing pupils’ linguistic and 

cultural diversity as a learning resource, although Aster shows acceptance for 
pupils speaking Arabic in the classroom.  

The analysis of the teachers’ historical bodies shows that, even before the 
continuing education, the three teachers to some extent followed the discourse 
on supportive teaching for the development of Swedish and of content 
knowledge in Swedish. On the other hand, there was no trace of the use of 
pupils’ linguistic and cultural diversity as a learning resource in the responses 
to the questionnaires. In her responses, Aster shows that she knew how multi-
lingual pupils can be supported to develop their Swedish and content 
knowledge in Swedish before she started the continuing education. She also 
emphasizes that she is interested in matters concerning the structure of the 
Swedish language, and she expresses a positive attitude towards the pupils’ 

linguistic and cultural diversity, but does not point to any strategy for using 
diversity as a resource in teaching. Nor does she give any examples of strate-
gies by which it could be used in her teaching, which suggests that this dis-
course was new to Aster when she started the continuing education. Iris also 
shows in her questionnaire responses that she knew about strategies to support 
multilingual pupils’ development in Swedish before the continuing education 

started. In her responses she displays a positive attitude towards pupils devel-
oping all their linguistic resources, but there is no indication that these re-
sources could be used in the teaching she herself gives. Linnéa’s questionnaire 

responses show that she views the development of multilingual pupils’ first 
language as favourable for their second language development, but there is 



163 

nothing to show that she has any strategies to create these conditions for lan-
guage development in her own teaching. In the collegial discussions at the end 
of continuing education, however, there are several statements which show 
that teachers are beginning to embrace the discourse on the use of pupils’ 

linguistic and cultural diversity as resources for learning, even if this is not 
translated into action during the lessons studied here. Aster refers to the con-
tinuing education literature and gives examples of two strategies she has used 
in other lessons. One is to find words that are common to several languages, 
and the other is to ask pupils what things are called in their first language. Iris 
points out that she has acquired knowledge about how to promote multilingual 
pupils’ language and knowledge development, and she mentions the strategy 

of giving pupils more time to think as a method she has learnt from the con-
tinuing education. She also brings up an idea about collaborating with the 
mother tongue teachers in mathematics teaching. Linnéa shows an awareness 
of the pupils’ multilingual resources and emphasizes that she allows pupils to 

support each other in the language of their choice, although she does not en-
courage it.  

The results concerning the interaction order show some differences from 
previous research. While there is a heavy dominance for teachers, as found by 
Sinclair & Coulthard (1975) and Walldén (2019), talking space is not prede-
termined, which allows pupils to take some free turns. Van Lier (1988) and 
Sjørslev (1989) have also shown that pupils take initiatives of their own, 
which in Sjørslev’s study (ibid.) applied only to older pupils. In my study 
there are free contributions, chiefly from pupils in preschool class and grades 
1 and 4, where the pupils negotiate about talking space and about meaning.  

As mentioned above, all three teachers have strategies that support pupils in 
developing their Swedish and their content knowledge in Swedish. They show 
awareness of the pupils’ challenges with the content language (see Halliday 
1978; Schleppegrell 2004, 2007) by repeating and explaining terms and by 
using both planned and interactional scaffolding strategies in line with those 
recommended by Hammond and Gibbons (2005). As for planned strategies, 
they offer message abundancy with different points of entry into a topic, and 
supportive materials of various kinds. They plan for metalinguistic and meta-
cognitive activities to increase pupils’ language awareness. Furthermore, they 
use conversations about texts, where the texts are not only in writing but also 
images or artefacts. The results are consistent with those reported by Echevar-
ria et al. (2004) and Gibbons (2015b). Walldén (2019), who has particularly 
studied classroom interaction in grades 1 and 6, shows that conversations 
about texts are an effective strategy for multilingual pupils’ language and 

knowledge development. 
As regards interactional scaffolding strategies, the strategy of confirming 

pupils’ knowledge in different ways has been recognized as an important 
method for learning in two other studies on mathematics teaching (Smit 2013; 
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Prediger & Pöhler 2015). However, one scaffolding strategy that teachers use 
only to a small extent is to give pupils developmental feedback. This finding is 
also substantiated by the analysis of the interaction order, which shows that 
the interaction in all three lessons is mainly of the knowledge-reproducing 
type (see Barnes 2013). However, there are some exploratory elements in all 
three lessons when the teachers ask open questions, encourage pupils to clarify 
or develop their answers, or to give an account of their thinking, which is in 
line with the developmental feedback strategy. According to Mercer and 
Dawes (2013), such elements of exploratory conversation have the potential to 
further develop the knowledge-reproducing interaction into an interaction 
where both teachers and pupils contribute to and share responsibility for the 
knowledge they themselves create. According to Moschkovich (1999) and 
Franke et al. (2015), developmental feedback of this kind can train pupils to 
learn how to think and reason mathematically.  

In addition, teachers have some personal ways of using strategies that de-
velop the language of instruction and the content knowledge. The teacher in 
grade 4 focuses on the strategies for building up the pupils’ understanding of 

the abstract concepts discussed in the lesson, a strategy that, according to stud-
ies of mathematics teaching by Van Eerde et al. (2008) and Segerby (2017), 
has been shown to strengthen the pupils’ content language. The teacher in 
grade 2 repeatedly uses the strategy of giving pupils time to think and to re-
spond by pausing for 6–15 seconds after asking questions, which is said to 
have led to increased pupil participation with more activity and to longer pupil 
responses (Rowe 1974). Rowe showed that being given just three seconds to 
think changed pupils’ activity, although that did not occur in grade 2 in this 
study. One explanation for this may be that the teacher seeks answers demon-
strating knowledge and starts with relatively long expositions and abstract 
content terms. Björklund Boistrup & Samuelsson (2013) believe that the time 
pupils are given to think before answering needs to be studied in relation to 
the kind of questions the teacher asks. When the teacher in grade 2 asks ques-
tions about what addition or rounding is, pupils cannot answer them, no matter 
how long they get to think. When she then, with support in three-figure num-
bers in a picture in the mathematics book, asks pupils to explain how they add 
and round numbers, the pupils respond quickly and show that they know how 
to do addition and rounding.  

However, strategies that support multilingual pupils in the use of their mul-
tilingualism as a resource for learning are lacking in the three lessons studied 
here. However, such strategies have been noticed in other classroom studies, 
such as those by Alton-Lee et al. (2001) and Obondo et al. (2005). However, 
the teachers in my study show in the subsequent reflection sessions that they 
are aware of the potential of pupils’ multilingualism. The conversations in-
clude direct and indirect references to the course literature, such as Cummins 
(2000), García (2009), and Norén & Ramsfeldt (2010). The analysis of the 
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reflection sessions thus shows that teachers are thinking about using strategies 
that encourage the multilingual pupils to use their multilingualism as a learn-
ing resource. However, when they recorded their lessons as part of the exami-
nation assignment, these thoughts had not been translated into actions.  

Unlike two other continuing education studies, by Walqui (1997) and Hei-
neke (2009), which have shown that knowledge acquired through continuing 
education does not necessarily lead to new understanding or new methods in 
the classroom, this study found that the three teachers have tested or have 
plans to test new methods in the classroom. One possible explanation for this 
result may be that their continuing education is longer than that received by 
the teachers in the studies by Walqui (1997) and Heineke (2009). It also dif-
fers by being linked to the actual teaching activity, with several collegial ele-
ments. 

One conclusion that can be drawn from this study is that teachers must first 
acquire knowledge of new strategies, test and reappraise them in stages, before 
it becomes natural for them to implement the strategies in their teaching. This 
process of change can take a long time and needs to be supported by both 
research and the school management, as is also clear from a longitudinal study 
(Svensson 2020) of teachers’ changes of attitude during the work of imple-
menting translanguaging pedagogy in a school. 
 
Translated by Alan Crozier 



166 
 

Referenser 
Alton-Lee, Adrienne, Diggins, Cathy, Klenner, Lena, Vine, Elaine & Dalton, 

Ngaio (2001). Teacher  Management of the Learning Environment during a 
Social Studies Discussion in a New-Entrant  Classroom in New Zealand. 
The Elementary School Journal, May, 2001, Vol. 101, No. 5 (May, 2001), pp. 
549- 566 Published by: The University of Chicago Press. 

Axelsson, Monica, Lennartson-Hokkanen, Ingrid, Sellgren, Mariana (2002). 
 Den röda tråden: utvärdering  av  Stockholms stads storstadssatsning - 
 målområde språkutveckling och skolresultat. Språkforskningsinstitutet i 
 Rinkeby. 

Axelsson, Monica, Rosander, Carin & Sellgren, Mariana (2005). Stärkta trådar – 
flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap. 
Utvärdering av Stockholms stads storstadssatsning – målområde 
språkutveckling och skolresultat. Språkforskningsinstitutet i  Rinkeby. 

Bakkenes, Inge Jan D. Vermunt, Jan. D. & Wubbels, Theo (2010). Teacher 
 learning in the context of  educational innovation: Learning activities and 
 learning outcomes of experienced teachers. Learning and  Instruction 20 
 (2010) 533–54. 

Barnes, Douglas (2013). Exploratory talk for learning. I: Mercer, Neil & 
 Hodginkson, Steve (red.).   Exploring talk in school. SAGE Publications. 

Björklund Boistrup, Lisa, & Samuelsson, Joakim (2013). Betydelsen av  tystnad: 
aktionsforskning om  bedömning i  matematik i Linköping HT 2012. 
Linköping: Utbildningskontoret, Linköpings kommun. 

Björklund, Siv, Pakarinen, Sanna, Mård-Miettinen, Karita (2015). Är jag 
 flerspråkig? Språkbadselevers  uppfattningar om sin flerspråkighet. I: 
 Kalliokoski, J., K. Mård-Miettinen & T. Nikula (toim.) 2015. Kieli 
 koulutuksen resurssina: vieraalla ja toisella kielellä oppimisen ja opetuksen 
 näkökulmia. AFinLA-e.  Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 2015/n:o 8. 
153–167. 

Blommaert, Jan (2010). Historical bodies and historical space. Working  Papers 
in Urban Language &  Literacies. Paper 57. Tilburg University. 

Bratt Paulston, Christina (1973). Teaching the Culturally Different Pupil. 
 School District of the City of Allentown. 

Brorsson, Åsa (2009). Prima Matematik 2B. Grundbok. Gleerups Utbildning 
 AB. 

Cantieni, Graham & Tremblay, Roger (1973). The use of concrete  mathematical 
situations in learning a  second language: A dual learning concept. TESOL 
Quarterly, Vol. 7, No. 3 (Sep., 1973), S. 279–288.  

Cazden, Courtney (2001). Classroom discourse. The language of teaching  and 
learning. Heinemann  Educational Books, U.S. 

Cerna, Lucie, Andersson, Hanna, Bannon, Meredith & Borgonovi, Francesca 
 (2019) Strength through  diversity’s Spotlight Report for Sweden. OECD 
 Education Working Papers No. 194.  https://dx.doi.org/10.1787/059ce467-
 en. 

Cummins, Jim (2000). Language, pedagogy and power. Bilingual children in  the 



167 

crossfire. Multilingual  Matters. 
Cummins, Jim (2017). Flerspråkiga elever. Undervisning i en utmanande tid. 

 Natur och Kultur  Akademisk. 
Dash, Ingrid (2006). Interkulturell matematik – vad är det? I: Lorentz, H. & 

Bergstedt (red.) Interkulturella perspektiv Pedagogik i mångkulturella 
lärandemiljöer. Studentlitteratur. 

Dressler, Roswita A. H. (2012). Simultaneous and sequential bilinguals in a 
 German bilingual  program.  Diss. University of Calgary. 
Duek, Susanne (2017). Med andra ord: Samspel och villkor för litteracitet bland 

nyanlända barn. Diss., Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och 
samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 
2013). (Centrum för språk- och litteraturdidaktik) ORCID-id: 0000-0003-
2915-6298. 

Echevarria, Jana, Vogt, MaryEllen & Short, Deborah J. (2004). Making  content 
comprehensible for english learners. The SIOP model. Pearson  Education, 
Inc. 

Echevarria, Jana, Richards-Tutor, Catherine, Pham, Vivan P., & Ratleff, Paige 
 Ann (2011). Did  they  get  it? The role of  fidelity in improving 
teaching for English learners.  Journal of Adolescent and  Adult  Literacy, 
4, 425–434. 

European Commission/EACEA/Eurydice (2019). Integrating students from 
 migrant backgrounds into schools  in Europe: National policies and 
 measures. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the 
 European Union. 

Fassnacht, Chris & Woods, David (2013). Transana 2.53. Analysing tool. 
Franke, Megan L., Turrou, Angela C., Webb, Noreen M., Ing, Marsha, Wong, 

 Jacqueline, Shin, Nami,   & Fernandez, Cecilia (2006). Student 
 engagement with others' mathematical ideas: The role of teacher 
 invitation och support moves. Elementary School Journal, v116 n1 s. 126–

 148 Sep 2015. 
Garcia, Ofelia (2009). Bilingual education in the 21st century: A global 

 perspective. West Sussex: Wiley- Blackwell. 
Garet, Michael S., Porter, Andrew C., Desimone, Laura, Birman, Beatrice F.  & 

Kwang Suk Yoon (2001).  What Makes Professional Development 
 Effective? Results From a National Sample of Teachers.  American 
 Educational Research Journal Winter 2001, Vol. 38, No. 4, pp. 915–945. 

Gibbons, Pauline (2003). Mediating language learning: Teacher interactions with 
 ESL students in a content-based classroom. TESOL Quarterly, 37(2), 247–

 273. 
Gibbons, Pauline (2006). Stärk språket. Stärk lärandet. Språk- och 

 kunskapsutvecklande arbetssätt för och  med andraspråkselever i 
 klassrummet. Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk. 
 Uppsala: Hallgren  & Fallgren. 

Gibbons, Pauline (2009). English Learners Academic Literacy and Thinking. 
 Learning in the challenge zone.  Heinemann, Portsmouth, USA. 

Gibbons, Pauline (2015a). Lyft språket, lyft tänkandet. Språk och lärande.  Andra 

http://orcid.org/0000-0003-2915-6298
http://orcid.org/0000-0003-2915-6298


168 
 

uppl., andra  tryckningen. Hallgren & Fallgren. Uppsala. 
Gibbons, Pauline (2015b). Scaffolding language, scaffolding learning. 

 Teaching English in the  mainstream classroom. 2:a uppl. Heinemann, 
 Portsmouth, NH. 

Ginsberg, Daniel (2015). Multimodal semiotics of mathematics teaching and 
 learning. Georgetown University. Diss. 

 Goffman, Erving (1983). The interaction order. American Sociological Review. 
Vol. 48 (February: 1–17). 

Gorgorió, Nuria & Planas, Nuria (2001). Teaching mathematics in  multilingual 
classrooms. Educational Studies in Mathematics, v47 n1 p.7–33 2001. 

Gustavsson, Lennart (1988). Language taught and language used Dialogue 
 processes in dyadic lessons  of  Swedish as a second language compared 
 with non-didactic conversations. Linköping Studies in Arts and Science 
 No.  18. 

Halliday, M.A.K. (1978). Sociolinguistic aspects of mathematical education. I: 
 Language as social  semiotic: The Social Interpretation of Language and 
 Meaning (pp. 194–204). London, UK: University Park Press. 

Hammond, Jennifer & Gibbons, Pauline (2001). What is scaffolding? I: 
 Scaffolding teaching and learning in language and literacy education. 
 Primary English Teaching Association. 1–14. 

Hammond, Jennifer & Gibbons, Pauline (2005). Putting scaffolding to work: 
 The contribution of scaffolding in articulating ESL education. Prospect, 
 Special Issue, 20 (1), 6–30. 

Hanell, Linnea & Blåsjö, Mona (2014). Diskurs i handling: Att studera 
 människors handlingar med medierad diskursanalys. Analysing text AND 
 talk: Att analysera texter OCH samtal/ Karlsson, Anna-Malin &  Makkonen-
Craig, Henna (red.), Uppsala: Uppsala universitet, 2014. S. 14– 27.  

Hedman, Christina & Magnusson, Ulrika (2021). Researching the Complexities of 
the School Subject Swedish as a Second Language: A Linguistic 
Ethnographic Project in Four Schools. Languages 6: 205. 
https://doi.org/10.3390/ languages6040205. Hämtad i november 2021. 

Hyltenstam, Kenneth  & Lindberg, Inger (red.) (2004). Svenska som andraspråk – 
i forskning, undervisning och samhälle. Studentlitteratur. 

Johansson-Hidén, Birgitta (1994). Kommunikationsmönster vid 
 utvecklingsarbete. Göteborgs universitet. Psykologiska institutionen. (Lic-
 avhandling). 

Johansson-Hidén, Birgitta (1998). Analyzing talk in the workplace group.  Diss. 
Göteborgs universitet.  Psykologiska institutionen. 

Jones, Rodney H. & Norris, Sigrid (2005). Discourse as action/discourse in action 
I: Jones, Rodney H. & Norris, Sigrid (red.) (2005). Discourse in action. 
Introducing mediated discourse  analysis. Routledge. London &  New York. 
S. 3–14. 

Labov, William (1972). Sociolinguistic patterns. Philadelphia: University of 
 Pennsylvania. 

Lahdenperä, Pirjo (2004). Interkulturell pedagogik – vad, hur och varför. I: 
 Lahdenperä, Pirjo (red.)  Interkulturell pedagogik i teori och praktik.  Lund: 



169 

Studentlitteratur. 
Lane, Pia (2009). Identities in action: a nexus analysis of identity construction 

 and language shift. SAGE  Publications (Los Angeles, London, New Delhi, 
 Singapore and Washington DC): http://vcj.sagepub.com)  Copyright © 
 The Author(s), 2009. Reprints and permissions: 
 http://www.sagepub.co.uk/journalspermissions.nav/ Vol 8(4): 449–468  

 DOI 10.1177/1470357209343360. Hämtad i juni 2015.  
Lindgren, Maria, Svensson, Gudrun & Zetterholm, Elisabeth (2015). Inledning. I: 

Lindgren, Maria,  Svensson, Gudrun & Zetterholm,  Elisabeth  (red.) (2015). 
Forskare bland personal och  elever:  forskningssamarbete om språk- och 
identitetsutveckling på en flerspråkig  skola. Växjö: Linnaeus  University 
Press.  

Lindgren, Maria (2015). Tillgångar att ösa ur. I: Lindgren, Maria, Svensson, 
Gudrun & Zetterholm, Elisabeth (red.) (2015). Forskare bland personal och 
elever: forskningssamarbete om språk- och  identitetsutveckling på en 
flerspråkig skola. Växjö: Linnaeus University Press. S. 97–116.  

Linell, Per & Gustavsson, Lennart (1987). Initiativ och respons. Om dialogens 
 dynamik, dominans och  koherens. SIC 15, 1987, University of Linköping, 
 Studies in Communication. 

Linell, Per (1990). Om gruppsamtalets interaktionsstruktur. I: Nettelbladt, 
 Ulrika & Gisela Håkansson (utg.). Samtal och språkundervisning. Studier 
 till Lennart Gustavssons minne. Linköping Studies in Arts and Science  60. 
S. 39–53. 

Linell, Per (1998). Approaching dialogue: Talk, interaction and contexts in 
 dialogical perspectives. Amsterdam: John Benjamins. 

Linell, Per (2005). The written language bias in linguistics: its nature, origins, 
and transformations. London: Routledge. 

Linell, Per (2011). Samtalskulturer: Kommunikativa verksamhetstyper i 
 samhället (Linköpings universitet:  Studies in Language and Culture, no. 
 18), Vol. 1 och 2. 

Linell, Per, Gustavsson, Lennart & Juvonen, Päivi (1988). Interactional 
dominance in dyadic communication: A presentation of initiative-response 
analysis. I: Linguistics 26(3):415–442.  

Lundberg, Adrian (2020). Viewpoints about educational language 
 policies: multilingualism in Sweden and  Switzerland. Diss. Malmö 
 universitet. 

Lundholm Fors, Kristina (2015). Production and Perception of Pauses in 
 Speech. Diss. Göteborgs  universitet. 

Lupsa, Manuela (2014). Bilden av en flerspråkig skola i lokalpressen. I: Peter 
Andersson m. fl. (red.). Mångfaldens möjligheter: Litteratur och 
språkdidaktik i Norden. Göteborg: Göteborgs universitet. S. 327–351. 

Lupsa, Manuela (2015). Handlingar bakom en mening. I: Lindgren, Maria, 
 Svensson, Gudrun. &  Zetterholm, Elizabeth.  (red.).  Forskare bland 
 personal och elever: forskningssamarbete om språk- och 
 identitetsutveckling på en flerspråkig skola. Växjö: Linnaeus University 
 Press. S. 81–87. 

https://old.liu.se/ikk/medarbetare/per-linell/list-of-selected-most-important-publications/1.335764/TheWrittenLanguageBiasinLinguistics.pdf
https://old.liu.se/ikk/medarbetare/per-linell/list-of-selected-most-important-publications/1.335764/TheWrittenLanguageBiasinLinguistics.pdf
https://www.researchgate.net/journal/Linguistics-1613-396X


170 
 

Lupsa, Manuela (2020). Transspråkande i en flerspråkig 
 förskoleklass. HumaNetten 45(2020), hösten  2020 S.129–155. 
 (26) (Elektronisk tidskrift https://open.lnu.se/index.php/hn/index). 

Mehan, Hugh (1979). Learning lessons. Social organization in the classroom. 
 Harvard University Press. 

Mehan, Hugh & Cazden, Courtney B. (2015). The study of classroom  discourse: 
early history and current  developments. I: Resnick, Lauren B., Asterhan, 
Christa & Clarke, Sherice (red.), Socializing  intelligence  through 
academic talk and dialogue. (Hämtat i juni 2017 från  
 eds198hs.weebly.com/uploads/.../mehan  cazdenaera2013.docx). 

Mercer, Neil & Sams, Claire (2006). Teaching children how to use language to 
solve maths problems. Language and Education, 20, 6, 2006,  S. 507– 528. 

Mercer, Neil & Dawes, Lyn (2013). The value of exploratory talk. I: Mercer, 
 Neil & Hodgkinson, Steve  (red.) (2013). Exploring talk in schools. 
 SAGE  Publications Inc. S. 55–71.  

Moll, Luis C., Amanti, Cathy, Neff, Deborah & Gonzalez, Norma (1992). Funds 
of knowledge for teaching: Using a quantitative approach to  connect homes 
and classrooms. Theory into Practice,  XXXI(2), 132–141. 

Moon, Gail S. (2012). A Theoretical and Empirical Investigation of Professional 
Development’s Impact on Self- and Collective Efficacy by School 
Accountability Status. Diss. University at Albany, State University of New 
York. 

Moschkovich, Judit N. (1999). Supporting the participation of English language 
learners in mathematical discussions. For the Learning of  Mathematics, 19, 
11–19. 

Musk, Nigel & Wedin, Åsa (red.). (2010). Flerspråkighet, identitet och lärande. 
Lund: Studentlitteratur.  

Nieto, Sonia (1996). Affirming diversity: the sociopolitical context of 
 multicultural education.  

Norén, Eva & Ramsfeldt, Sara (2010). Tvåspråkig matematikundervisning – nya 
organisationsformer och undervisningsmetoder i matematikklassrummet. I: 
Musk, Nigel & Wedin, Åsa (red.).  Flerspråkighet, identitet och lärande. 
Lund: Studentlitteratur. S. 215–243. 

Norrby, Catrin (2014). Samtalsanalys. Så gör vi när vi pratar med varandra. 
Lund: Studentlitteratur. 

Obondo, Margaret, Rodell Olgaç, Christina & Robleh, Salada (2005). Broar 
mellan kulturer: somaliska barns språksocialisation i hem och förskola i 
Sverige. Spånga: Språkforskningsinstitutet i Rinkeby, 2005.  

Palvianen, Åsa (2012). Lärande som nexus. Finska studenters uppfattningar om 
 skoltid, fritid  och  universitetsstudier som lärokontexter för svenska. I:  
 Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, Nr 1/2012,  7–36. 

Parszyk, Ing-Marie (1992). Minoritetsbarn och matematik: nationell 
 utvärdering: språk och begrepp i  samband med matematikuppgifter i 
 årskurs 2. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm: Institutionen  för 
 pedagogik: Prim-gruppen, 1992. 

Planas, Nuria (2014). One speaker, two languages: learning opportunities in the 

http://libris.kb.se/showrecord?q=Obondo%2C+Margaret&r=&n=1&id=10057722&g=&f=&s=r&t=&m=10&d=libris
http://libris.kb.se/showrecord?q=Obondo%2C+Margaret&r=&n=1&id=10057722&g=&f=&s=r&t=&m=10&d=libris
http://libris.kb.se/showrecord?q=Obondo%2C+Margaret&r=&n=1&id=10057722&g=&f=&s=r&t=&m=10&d=libris
http://pagines.uab.cat/nuria_planas/sites/pagines.uab.cat.nuria_planas/files/Planas_ESM%202014.pdf


171 

mathematics  classroom. Educational Studies in Mathematics, 87(1), 51–66. 
Prediger, Susanne & Pöhler, Birte (2015). The interplay of micro- and macro-

scaffolding: an empirical  reconstruction for the case of an intervention on 
percentages. October 2015 ZDM: the international  journal on mathematics 
education 47(7). DOI: 10.1007/s11858-015-0723-2. 

Rosén, Jenny & Wedin, Åsa (2015). Klassrumsinteraktion och flerspråkighet – ett 
kritiskt perspektiv. Liber AB, Stockholm. 

Rowe, Mary Budd (1974). Pausing Phenomena: Influence on the Quality of 
Instruction. Journal of Psycholinguistic Research, 3(3), 203–224. 
doi:10.1007/BF01069238. 

Ryan, Ulrika (2019). Mathematics classroom talk in a migrating world: 
synthesizing epistemological  dimensions. Malmö Studies in Educational 
Sciences: Doctoral Dissertation Series 89. 

Schleppegrell, Mary J. (2004). The language of schooling – A functional 
linguistics perspective. London: Lawrence Erlbaum Associates.  

Schleppegrell, Mary J. (2007). The linguistic challenges of mathematics teaching 
and learning: A research  review. Reading & Writing Quarterly, 23(2), 
 139–159. 

Scollon, Ron (2001). Mediated Discourse. The nexus of practice. Routledge. 
London & New York. 

Scollon, Ron & Scollon Wong, Suzie (2004). Nexus Analysis: Discourse and the 
emerging Internet. Routledge. London & New York. 

Scollon, Suzie (2005). Agency distributed through time, space and tools: 
Bentham, Babbage and the census. I: Jones, Rodney H. & Norris, Sigrid (red.) 
(2005). Discourse in action. Introducing mediated discourse analysis. 
Routledge. S. 172–182. 

Segerby, Cecilia (2017). Supporting mathematical reasoning through reading 
 and writing in  mathematics:  making the implicit explicit. Diss. Malmö 
 högskola. 

SFS (2003:460). Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 
människor. Tillgänglig på  Internet: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag- 2003460-om- etikprovning-
av-forskning-som_sfs-2003-460. (2015-01-21). 

Shea, M. Lauren, Haymore Sandholtz, Judith & Shanahan, Therese B. (2018). We 
are all talking: a whole- school approach to professional development for 
teachers of English learners, Professional Development in Education, 44:2, 
190-208, DOI:10.1080/19415257.2016.1274267 

Sinclair, John Mch. & Coulthard, R. Malcom (1975). Towards an analysis of 
 discourse.  The English used  by teachers and pupils. Oxford University 
 Press. 

Skolverket (2018). Greppa flerspråkigheten. En resurs i lärande och 
undervisning. Serien Forskning för skolan. Skolverkets publikationer. 

Sjørslev, Sigmund (1989). Klassens samtale – elevernes udvikling. Opubl. PhD 
avhandling. Köbenhavn. Danmarks lärehöjskole. 

Sorto, M. Alejandra & Bower, Rachel S.G. (2017). Quality of instruction in 
linguistically  diverse  classrooms: it  matters! I: A. Fernandes, S. Crespo, 

http://pagines.uab.cat/nuria_planas/sites/pagines.uab.cat.nuria_planas/files/Planas_ESM%202014.pdf
https://www.researchgate.net/journal/1863-9690_ZDM_the_international_journal_on_mathematics_education
https://www.researchgate.net/journal/1863-9690_ZDM_the_international_journal_on_mathematics_education
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1007%2Fs11858-015-0723-2


172 
 

and M. Civil (Eds.), Access and equity: promoting high quality  mathematics 
in  grades 6–8 (pp. 27–40). Reston, VA: National Council of  Teachers of 
 Mathematics. 

Smit, Jantien (2013). Scaffolding language in multilingual mathematics 
classrooms. PhD-Thesis. Utrecht: Freudenthal Institute.  

Strandberg, Max (2010). Läxor om kulturell mångfald i flerspråkiga och 
enspråkiga klassrum. I: Musk, Nigel  & Wedin, Åsa (red.). Flerspråkighet, 
identitet och lärande. Studentlitteratur. S. 245-266.  

Svensson, Gudrun (2015). Skolförlagda universitetskurser i svenska som 
andraspråk. I: Lindgren, Maria, Svensson, Gudrun & Zetterholm, Elisabeth 
(red.). Forskare bland personal och elever: forskningssamarbete om språk- 
och identitetsutveckling på en flerspråkig skola. Växjö: Linnaeus  University 
Press. S. 9–30. 

Svensson, Gudrun (2016a). Translanguaging för elevers utveckling av 
ämneskunskaper, språk och identitet.  I: Kindenberg, Björn (red.) (2016), 
Flerspråkighet som resurs: symposium 2015.  Nationellt centrum  för svenska 
som andraspråk. Stockholm: Liber. S. 31–43. 

Svensson, Gudrun (2016b). Från enspråkig norm till flerspråkighet som resurs – 
Skola i förändringsprocess. I: Eriksson, Karin L (red.) Möten med mening: 
ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora. Lund: Nordic Academic 
Press. S. 207–223. 

Svensson, Gudrun (2017). Transspråkande i teori och praktik. Natur och Kultur. 
Svensson, Gudrun (2020). Möjligheter och utmaningar – lärares uppfattningar av 

flerspråkighet och transspråkande. HumaNetten 45(2020), hösten  2020. 
S.43–74.  (26) (Elektronisk tidskrift https://open.lnu.se/index.php/hn/index). 

Timperley, Helen (2013). Det professionella lärandets inneboende kraft. 
     Studentlitteratur AB. 
Timperley, Helen, Wilson, Aron, Barrar, Heather och Fung, Irene (2007). Teacher 

Professional Learning and Development: Best Evidence Synthesis Iteration. 
New Zealand. Ministry of Education, Wellington. 

Van Eerde, Dolly, Hajer, Maaike & Prenger, Joanneke (2008). Promoting 
mathematics in language learning in interaction. I: Deen, Jeanine, Hajer, 
Maaike & Koole, Tom (red.). Interaction in two multicultural mathematics 
classrooms. Mechanisms of inclusion and exclusion. Aksant. Amsterdam. 
2008. 

Van Lier, Leo (1988). The classroom and the language learner. London and New 
York: Longman. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning.  Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Stockholm. Vetenskapsrådet. 
Vuorenpää, Sari (2016). Litteracitet genom interaktion. Studier från Örebro i 

svenska språket 13. Södertörn Doctoral Dissertations 118. Örebro 2016. 
Vygotskij, Lev S. (1978). Mind in society. Development of higher psychological 

 processes. Harvard  University Press. 
Vygotskij, Lev S. (2001). Tänkande och språk. Bokförlaget Daidalos. 
Walldén, Robert (2019). Genom genrens lins: pedagogisk kommunikation i 



173 

tidigare skolår. Malmö  universitet. Diss. 
Walqui, Aìda (1997). The development of teachers’ understanding. Inservice 

 professional growth for teachers of English language learners. 
 Unpublished doctoral dissertation. Stanford University. Stanford, CA. 

Walqui, Aìda & Van Lier, Leo (2010). Scaffolding the academic success of 
adolescent English language  learners: a pedagogy of promise. Paperback – 
February 15, 2010. San Francisco. WestEd. 

Wedin, Åsa & Wedin, Åsa & Wessman, Anneli (2017). Multilingualism as policy 
and practices in elementary school: powerful tools for  inclusion of newly 
arrived pupils. International Electronic Journal of  Elementary  Education, 
9(4),  873–890, June 2017. 

Wells, Gordon (1993). Reevaluating the IRF sequence: a proposal for the 
articulation of theories of activity  and discourse for the analysis of teaching 
and learning in the classroom. Linguistics and Education. vol. 5 nr. 1. S.1–37. 

Wood, David, Bruner, Jerome & Ross, Gail (1976). The Role of Tutoring in 
 Problem Solving. Journal of Child Psychology and Psychiatry 17(2):89–

 100. 



 Bilaga 1 
 
Lärarenkät 
 
Namn:  
Lärarutbildning: 

Lärarerfarenhet: 

Annan erfarenhet av arbete med barn:  

Antal poäng i svenska som andraspråk:  

Undervisning f.t. (klass(er) och ämne(n): 

 
Enkäten: Vi utgår i våra frågor från det flerspråkiga klassrummet där 

eleverna kan ha uppnått skilda nivåer i undervisningsspråket svenska och 

också kan ha mycket olika personliga livserfarenheter. Detta är alltså utgångs-

punkten för frågorna 1-17 som kan besvaras med hänsyn till tid eller mängd. 

Alternativen betyder alltså följande: 1 = lite/sällan och 4 = mycket/ofta 

  1 2 3 4  Ev. kommentar 
1 Tycker du att ditt arbete är intressant?            
2 Tycker du att ditt arbete är krävande?            
3 Tycker du att ditt arbete ger hög status?            
4 Tycker du att ditt arbete är lärorikt?            
5 Tycker du att ditt arbete är svårt?            
6 Tycker du att ditt arbete är förvirrande?            
7 Tycker du att ditt arbete är utmanande?            
8 Tycker du att det är arbetsamt?            
9 Tycker du att det är oroligt i klassen?            

10 Tycker du att det är svårt att få överblick?            
11 Tycker du att du är säker i din lärarroll?            
12 Tycker du att ditt arbete är engagerande?            



13 
Tycker du att det är problem att hitta rätt nivå för din under-
visning?            

14 
Tycker du att kontakten med barnens föräldrar är tillfredsstäl-
lande?            

15 
Tycker du att läroböcker och läromedel som är anpassade till 
årskursnivån i din klass är för svåra för dina elever?             

16  Tycker du att skolarbetet förändrats de senare åren?            

17 
 Tycker du att frågorna här ovan är relevanta för att belysa 
din situation som lärare på en mångspråkig skola?            

 

 
Öppna frågor: 

A)  Det talas mycket om att man måste förbättra andraspråkselevernas 

språkkunskaper. Hur tycker du att man gör det bäst?  

B) Har det någon betydelse för din undervisning att dina elever har en 

mångkulturell bakgrund? I så fall hur?  

C) Har det någon betydelse för din undervisning att dina elever befinner 

sig på olika språkliga nivåer i svenska? I så fall hur?  

D) Modersmålsundervisning eller inte är en fråga som debatterats i 

många olika sammanhang. Vad tänker du själv i denna fråga när det 

gäller förhållandet mellan elevernas första- och andraspråk?  

E) Vad har du för uppfattning om grupparbeten? 

F) Vad tycker du kännetecknar en bra elev? 

G) Vad tycker du kännetecknar en bra lärare?  

H) Hur tycker du att eleverna lär sig bäst? 

I) Som lärare är du – liksom alla vi andra lärare – medveten om att du 

ibland lyckas bra och ibland inte. 1) Beskriv en situation där du tyck-

er att du lyckats arbeta med språkutveckling på ett bra sätt. Motivera 

varför den var lyckad 2) Beskriv en situation då du inte är nöjd och 

förklara varför du tycker att den blev mindre lyckad. 



J) Vad vill du ha ut av din handledning med mig [borttaget namn]? Har 

du några särskilda frågor du vill diskutera? Hur skulle du vilja ut-

veckla ditt arbete?  

K) Andra synpunkter  

  

Samtycke 
 

Jag samtycker till att mina svar får användas i forskningssyfte  

  
 JA                                                                      NEJ  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 2 
Kursplan 

 
Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 
Institutionen för språk och litteratur 
1SS101 Svenska som andraspråk – kulturmöte och språkinlärning, 15 högsko-
lepoäng 
Swedish as a second language – cultural encounters and language learning, 15 
credits 
 
Huvudområde 
Svenska som andraspråk 
Ämnesgrupp 
Svenska som andraspråk 
Nivå 
Grundnivå 
Fördjupning 
G1N 
Fastställande 
Fastställd av institutionsstyrelsen vid Institutionen för språk och littera-
tur 20090616 
Senast reviderad 20111207. 
Rev.av litteratur. 
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2012 
Förkunskaper 
Grundläggande behörighet. 
Mål 
 
Delkurs 1. Invandring och kulturmöte (7,5 hp) 
De studerande ska ha förvärvat kunskaper om orsaker till och effekter 
av migration och specifikt om invandringen till Sverige, framför allt 
efter andra världskriget. Dessutom ska de studerande ha förvärvat kun-
skaper om den svenska invandrings- och integrationspolitikens föränd-
ringar ur ett historiskt och samtida perspektiv. Därutöver ska de stu-
derande ha förvärvat kunskaper om kulturella och religiösa yttringar. 
 
Delkurs 2. Språk, språkinlärning och andraspråksmetodik (7,5 hp) 
Studenten ska ha förvärvat kunskaper om hur andraspråksinlärning i 
jämförelse med ett förstaspråk går till och kunna redogöra för hur 
undervisningen i svenska som andraspråk kan utformas. 



 
Innehåll 
Delkurs 1: Invandring och kulturmöte (7,5 hp) 
I delkursen studeras svensk invandringspolitik, invandrarpolitik och 
integrationspolitik under efterkrigstiden och fram till nutid. Härvid dis-
kuteras orsaker till migration samt politiska, juridiska, ekonomiska och 
sociala effekter av denna. Lagstiftning och beslutsfattande myndighet-
ers roll belyses i ett historiskt och samtida perspektiv. 
I delkursen behandlas vidare olika kulturmönster och deras betydelse 
för kommunikationen i ett mångkulturellt samhälle. Samtidigt belyses 
betydelsen av såväl etnisk som religiös grupptillhörighet för individers 
identitetsutveckling. I anslutning till kursen tas didaktiska frågor upp 
varvid stor vikt läggs vid kunskap om och förståelse för 
människors olika livsvillkor och livsmönster. 
 
Delkurs 2: Språk, språkinlärning och andraspråksmetodik (7,5 hp) 
Delkursen ger en introduktion till språkinlärning, framför allt andra-
språksinlärning. Barns språkutveckling och flerspråkighet behandlas. 
Delkursen ger också en introduktion till invandrarundervisningens di-
daktik. Olika undervisningsformer och arbetssätt belyses med utgångs-
punkt i gällande styrdokument. 
 
Undervisningsformer 
Undervisningen sker i form av föreläsningar samt obligatoriska grupp-
diskussioner och seminarieövningar. När kursen ges som nätbaserad 
distanskurs används särskilda för distributionsformen 
lämpliga undervisningsformer. 
 
Examinationsformer 
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
För godkänt betyg ska de förväntade studieresultaten vara uppfyllda. 
För slutbetyget Väl godkänd ska båda delkurserna vara väl godkända. 
Antalet tentamenstillfällen är begränsat till fem gånger. 
Kursen examineras genom fortlöpande bedömning samt skriftliga och 
muntliga prov. 
Student vid Linnéuniversitetet har rätt att få sitt betyg för kurs översatt 
till den sjugradiga ECTSskalan. För att få sitt betyg översatt skall stu-
denten lämna en begäran om detta till läraren vid kursstart. 



 
Kursvärdering 
Efter avslutad kurs genomförs en kursutvärdering som sammanställs 
och återkopplas till studenterna samt arkiveras enligt institutionens be-
stämmelser. 
 
Kurslitteratur och övriga läromedel 
Obligatorisk litteratur 
Delkurs 1. Invandring och kulturmöte, 7,5 hp 
Angel, Birgitta & Hjern, Anders. 2004. Att möta flyktingar. 244 s. 
ISBN 9789144033280 
Bakhtiari, Marjaneh. 2006. Kalla det vad fan du vill. Ordfront. 228 s. 
ISBN 9789174419689 
Eliason Magnusson, Josefina. 2010. ”Språk som ingång till gemen-
skap”. I: Musk, N. & Wedin, Å. (red.). Flerspråkighet, identitet och 
lärande. Studentlitteratur.13 s. ISBN 9789144059860 
Elmeroth, Elisabeth. 2008. Etnisk maktordning i skola och samhälle. 
Studentlitteratur. 167 s. ISBN 9789144048062 
György Ullhom, Kamilla. 2010. ”Flerspråkighet, enspråkighet och et-
nisk identitet”. I: Musk, N. & Wedin, Å. (red.). Flerspråkighet, identitet 
och lärande. Studentlitteratur. 29 s. ISBN 9789144059860 
Jonsson, Rickard. 2010. ”Förbjudet språk: nedsättande ord i språkdebatt 

och klassrumssamtal”. I: Musk, N. & Wedin, Å. (red.). Flerspråkighet, 
identitet och lärande. Studentlitteratur. 18 s. ISBN 9789144059860 
Lundh, Christer. 2005. Invandringen till Sverige. SNS Förlag. 100 s. 
ISBN 9171509844 29 s. ISBN 9789144059860 
Jonsson, Rickard. 2010. ”Förbjudet språk: nedsättande ord i språkdebatt 

och klassrumssamtal”. I: Musk, N. & Wedin, Å. (red.). Flerspråkighet, 
identitet och lärande. Studentlitteratur. 18 s. ISBN 9789144059860 
Lundh, Christer. 2005. Invandringen till Sverige. SNS Förlag. 100 s. 
ISBN 9171509844 
Moberg, Vilhelm. 2003. Utvandrarna. Bonnier. ISBN: 9100581429 
Moberg, Vilhelm. 2003. Invandrarna. Bonnier. ISBN: 9100581429 
Moberg, Vilhelm. 2003. Nybyggarna. Bonnier. ISBN 9100581437 
Moberg, Vilhelm. 2003. Sista brevet till Sverige. Bonnier. ISBN 
9100581437 
Strandberg, Max. 2010. ”Läxor om kulturell mångfald i flerspråkiga 
och enspråkiga klassrum”. I: Musk, N. & Wedin, Å. (red.). 



Flerspråkighet, identitet och lärande. Studentlitteratur. 18 s. ISBN 
9789144059860 
Tamas, Gellert. Valfri utgåva. Lasermannen – en berättelse om Sverige. 
Ca 300 s. ISBN 9173249734 
Av institutionen tillhandahållet material. Ca 50 s. 
Delkurs 2. Språk, språkinlärning och andraspråksundervisning, 7,5 
hp 
Björkvall, Anders & Engblom, Charlotte. 2010. ”Flerspråkighet och 

multimodalitet som lärandepotential”. I: Musk, N. & Wedin, Å. (red.). 
Flerspråkighet, identitet och lärande. Studentlitteratur. 18 s. 
ISBN9789144059860 
Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.). 2004. Svenska som and-
raspråk – i forskning, undervisning och samhälle . Studentlitteratur. 
578 s. ISBN 9144011083 
Myndigheten för skolutveckling. 2007. Svenska som andraspråk. En 
samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. Liber. 44 s. 
Norén, Eva & Ramsfeldt, Sara. 2010. ”Tvåspråkig matematikundervis-
ning – nya organisationsformer och undervisningsmetoder i matema-
tikklassrummet”. I: Musk, N. & 
Wedin, Å. (red.). Flerspråkighet, identitet och lärande. Studentlittera-
tur. 24 s. ISBN9789144059860 
Rehnqvist, Gunilla & Svensson, Gudrun. 2011. Lära om språk: språk-
vetenskaplig introduktion: grundläggande termer och begrepp. 2 uppl. 
Gleerups. 52 s. ISBN 9789140678003 
Skolverket. 2009. Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi). 
Skolverket. 2010. Ämnesplan Svenska som andraspråk för grundsko-
lan. 
Skolverket. 2010. Ämnesplan Svenska som andraspråk för gymnasiet. 
Skolverket. 2011. Kursplan i Modersmål i grundskolan. 
Skolverket. 2011. Kursplan Modersmål för gymnasiet 
Wedin, Åsa. 2010. ”Att läsa och skriva på sitt andraspråk”. I: Musk, N. 

& Wedin, Å. (red.). Flerspråkighet, identitet och lärande. Studentlitte-
ratur. 16 s. ISBN9789144059860 
Wedin, Åsa. 2011. Språkande i förskolans och grundskolans tidigare 
år. 
Studentlitteratur. 123 s. ISBN 9789144057507 
Av institutionen tillhandahållet material. Ca 100 s. 



Bilaga 3 
Elevenkät 
 
Namn_____________________     Klass_______________ 
 
 
 
 
 
 
1. Skriv i hjärtat det språket som du tycker bäst om  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Skriv i stjärnan det språket som du är bäst på  
 
 
 
 
 
 
 
3. Skriv i pratbubblan det språk som du tycker det är lättast 
att prata  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4. Skriv på pappersrullen det språk som är lättast att skriva

5. Skriv i pilen det språk som du tycker är ditt modersmål



 

Bilaga 4 
Tabell 1. Kommunikativa projekt under lektionsavsnittet i F–1 

Nr Kommunikativa projekt  Turnr 
1 vi ska baka knäckebröd idag 1–15 
2 ingredienser 16–51 
3 mått 52–72 
4 är tjugofem mer än femtio? 73–94 
5 bakredskap 95–144 
6 vad betyder dl och msk? 145–160 
7 hur mycket är 2 dl vatten? 161–164 
8 bakredskap 165–169 
9 röra i degen 170–175 
10 degförberedelse 176–195 
11 repetition ingredienser 196–205 
12 uttalssekvens: aaaanis, fän kål 206–238 
13 repetition ingredienser 239–276 
14 vispa eller röra 278–280 
15 ordningstal 281–299 
16 repetition ingredienser 299–337 
17 röra, vispa 339–347 
18 brödkavel, kruskavel  348–364 

Tabell 2. Kommunikativa projekt under lektionsavsnittet i år 2 

Nr Kommunikativa projekt Turnr 
1 vad betyder addition med talsortsräkning? 1–19 
2 vad gör man när man avrundar? 21–31 
3 talsorter 35–53 
4 tal och tyngd 54–55 
5 vad ser du på bilden? 55–65 
6 kistan med det lägsta talet 66–91 
7 addition 92–102 
8 hur tänkte du när du räknade ut det? 102–117 
9 mönster 118–153 

Tabell 3. Kommunikativa projekt under lektionsavsnittet i år 4 

Nr Kommunikativa projekt Turnr 
1 skissa gör man genom att dra tunna linjer 1–10 
2 vad ser vi på bilden? 11–27 
3 är kamelerna framför pyramiderna? 27–29 
4 trianglar och pyramider 29–51 
5 nu kommer instruktionerna 52–61 
6 vinklar och perspektiv 61–96 
7 prova från olika vinklar 96–104 
8 arbete i olika grupper 104–156 



Bilaga 5 

Blankett om informerat samtycke 

Till föräldrar som har barn på Xskolan! 
Vi är en grupp forskare vid Linnéuniversitetet som forskar på olika skolor. Vi 
undersöker hur lärares undervisning påverkar utvecklingen av elevernas språk 
och kunskaper. Vi samarbetar med rektor och pedagoger på Xskolan. För att 
studera resultatet av undervisningen behöver vi också undersöka elevernas 
material, hur de arbetar och vad de själva tycker om sitt skolarbete. Det är 
därför vi skriver till er och frågar om ni godkänner att ert barn samarbetar med 
oss i forskningsprojektet. Vårt projekt ska leda fram till att vi kan visa fram 
riktigt bra undervisningsmetoder. Allt som vi skriver om projektet blir ano-
nymt och ingen kan se vilka eleverna är och inte heller vilka lärare eller vilken 
skola.  

[Bild och namn borttagna] 

Här nedan har vi frågor som vi önskar att ni svarar på. 

Ert barns namn_____________________________  
Klass_______________ 

1. Får vi använda material som ert barn skrivit eller ritat?___________
2. Får ert barn vara med när vi gör ljudinspelningar i skolan?_________

Vi kommer också att göra videoinspelningar och ta kort i klassrummet. Det är 
bara vi forskare som tittar på videorna och korten, och vi kommer sedan att 
förstöra filmerna och korten så att ingen annan kan se dem.  
3. Får ert barn vara med när vi filmar och tar kort i klassrummet?
___________

4) Vilket språk talar ni helst med ert barn__________
a) Mamma talar helst_______________
b) Pappa talar helst_________________

5) Vilket år kom ni till Sverige?
a) Mamma kom till Sverige år___________
b) Pappa kom till Sverige år _____________

6) Hur gammalt var ert barn när hon/ han började tala
svenska?_____________



 
7) Var började ert barn lära sig svenska? Sätt ett kryss på rätt rad 
 a) Hemma______ 
 b) På dagis _____ 
 c) Hos dagmamma________ 
 d) På annan plats _____________ 
 
 [namn och mailadress borttagna] 
 Fil.dr., projektledare  
 
 
Förälders underskrift  
 
 
Om du undrar över något kan du vända dig till X X [namn borttaget]  
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