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Sammanfattning  
 
Föreliggande studie undersöker klassrumskommunikation som förekommer mellan 
lärare och elever. Fokusområden i studien är kommunikationsmönster i 
undervisningen och frågornas roll. Studiens frågeställning är: Hur ser 
klassrumskommunikationen ut mellan lärare och elever vid en samling eller 
genomgång och vilka typer av frågor ställer läraren? 
Metoden som användes för att undersöka syftet var observationer som gjordes i fem 
klassrum. Studien har sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. Perspektivet 
har som grund att kommunikation och interaktion har en avgörande roll lärandet. Det 
empiriska materialet har kategoriserats som IRE-mönster, IRU- mönster, öppna 
frågor och slutna frågor.  
Resultatet visade att lärare använder sig av både IRE och IRU i undervisningen. 
Frågornas formulering och sammanhang är av stor betydelse för samtalet. Elevernas 
svar var beroende av typen av frågor läraren ställde. Det visade sig att lotsande frågor 
där eleverna fick gissa vad läraren tänker är förvirrande för eleverna.  
Både IRE- och IRU-mönster förekom i observationerna. IRU och öppna frågor ger 
utrymme för elevens bidrag och har därmed en språkutvecklande potential. Lärarens 
arbetssätt, lyhördhet och klassrumsmiljö är av stor betydelse. 
I diskussionsdelen diskuteras elevernas möjlighet till samtal, taltid och om olika 
skolämnen förespråkar olika kommunikationsmönster. Slutsatserna som drogs är att 
IRU och öppna frågor gynnar alla elever och särskilt andraspråkelever, där uppföljning 
av elevsvaren är värdefulla och sannolikt gynnar lärandet. Eleverna bör ges mer tid att 
tala och uttrycka sig. För att nå det tidigare nämnda behövs en trygg och god 
klassrumsmiljö.  
 
 
Nyckelord: kommunikation, klassrumskommunikation, IRE, IRU, öppna frågor, 
slutna frågor.  
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1 Inledning 

Hur kommunikation och samspel sker mellan människor har olika påverkan på hur 
människor kommer att utveckla olika kunskaper (Säljö̈, 2010). Avsikten med att 
undersöka klassrumskommunikation som sker i klassrummet är att kommunikation 
har en stor roll för elevers lärande. I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2018) 
framgår att språket är människans viktigaste redskap för att tänka, kommunicera och 
lära. Det är genom språk som människan utvecklar sin identitet, uttrycker tankar och 
känslor. För att kunna delta i dagens samhälle krävs ett rikt och varierat språk. 
Språk- och kunskapsutvecklande undervisning gynnar flerspråkiga elever men 
gynnar alla elever (Skolverket 2012).  

 
Einarsson (2003) beskriver en studie om klassrumskommunikation vid två olika 
tillfällen, år 1979 och 1996. Resultatet i den senare studien visade att 
klassrumskommunikation har ökat men författaren påpekar en problematik, att lärare 
talar till eleverna snarare än med elever. Dysthe (1996) lyfter fram frågornas roll och 
uppföljningen av elevuttalanden. Frågornas utformning och uppföljning utgör en stor 
del i hur eleverna tar emot olika kunskaper. Frågorna och uppföljningen skapar olika 
interaktionsmönster som i sin tur bidrar att läraren och eleverna intar olika roller 
(Liljestrand, 2002).  
 
 
Området är av stort intresse för mig och min yrkesroll som lärare eftersom jag hela 
tiden vill utveckla mitt arbetssätt och ge mina elever möjlighet till samtal och 
diskussion. Inom lärarutbildningen kan studien bidra till ökad kunskap om vilka delar 
som är betydelsefulla för lärarstudenter att vara medvetna om. Det är viktigt att 
verksamma lärare och lärarstudenter får möjlighet att reflektera och studera hur olika 
kommunikationsmönster kan skapa olika lärandemiljöer. Studien kan leda till en 
bredare inblick i hur kommunikation förs i undervisningen. Till grund för studien 
ligger klassrumsobservationer i olika ämnen och fokus ligger på den muntliga 
kommunikationen mellan lärare och elever som sker i helklass/helgrupp. 
  
 
 
 
1.1 Syfte  
klassrummet vid samlingar eller genomgångar, vilka frågor läraren ställer och hur 
elevsvar och/eller elevuttalanden följs upp. Eftersom avsikten med denna studie att 
undersöka olika kommunikationsmönster läggs stor vikt vid hur läraren följer upp 
elevernas svar och/eller elevuttalanden. Syftet undersöks genom att observera lärare 
och elever som under en samling eller genomgång kommunicerar om ett visst 
ämne/område. Samling definieras som tillfälle där lärare introducerar ett nytt ämne 
eller tema med ett samtal (genomgång) med eleverna dels för att skapa förförståelse 
hos eleverna samt ta reda på elevernas förkunskaper. Oftast sker genomgången i 
storgrupp (helklass) där troligtvis läraren introducerar det nya ämnet/temat och 
samtalar med eleverna kring det (Davidsson, 2000). 
 
Syfte besvaras med utgångspunkt i nedanstående frågor: 
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I. Hur ser klassrumskommunikationen ut mellan lärare och elever vid en 
samling eller genomgång?  

II. Vilka typer av frågor ställer läraren till eleverna? 
 
 
 
 
1.2 Centrala begrepp 
Det finns två interaktionsmönster som beskrivs i studien. Dessa mönster skrivs med 
förkortningar i texten. Nedan förklaras förkortningarna och vad mönstret allmänt 
innebär. Senare under delen tidigare forskning förklaras mönstren mer utförligt.  
 
IRE: förkortningen står för Initiering, Respons och Evaluering (kallas även för IRF 

där F står för feedback). Interaktionsmönster består av att läraren initierar en 
fråga ett ämne som leder till ett svar av eleven som läraren sedan evaluerar genom 
ett bekräftande om svaret var rätt eller inte (Bergqvist, Evaldsson, Lindblad och 
Sahlström, 2001). 

 
IRU: förkortningen står för Initiering, Respons och Uppföljning.  

Interaktionsmönster består av att läraren initierar med en fråga, eleven 
responderar med ett svar vilket läraren sedan följer upp och inkorporerar i 
fortsatt undervisning (Liljestrand, 2002). 
 

 
1.3 Disposition  
Under inledningen av uppsatsen beskrivs kommunikationens roll för lärandet. 
Därefter framställs syftet och preciseras forskningsfrågorna som studien kretsar kring.  
 

I bakgrundsdelen presenteras de teoretiska utgångspunkterna utifrån syftet och 
frågeställningarna. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärandet 
(Vygotskij, 2001), därför beskrivs bland annat lärarens roll samt vikten av interaktion 
i klassrummet. Vidare presenteras två kommunikationsmönster, IRE och IRU samt 
vad öppna frågor och slutna frågor innebär.  

 
Nästa del i uppsatsen är metoden, där beskrivs metoden för insamling av data och 
analys. Dessutom presenteras klasserna och miljö där undersökningen tog plats. Jag 
redogör även för vilka etiska ställningstaganden jag tog hänsyn till vid genomförde av 
observationerna. I metod delen beskrivs även genomförandet av observationerna, 
validiteten och trovärdigheten av studien. 
 
I resultatdelen presenteras det material som har samlats in. Vidare knyts materialet i 
en egen analysdel till den tidigare forskningen som presenteras i bakgrundsdelen.  
 
Studien avslutas med en diskussion om de resultat som är framträdande i analysen. 
Samt förslag till vidare forskning. Sist redovisas referenslitteratur och bilagor som 
nämndes/behandlades i studien. 
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2 Bakgrund 
Under detta kapitel redogörs för de teoretiska utgångspunkterna i studien liksom en 
översikt av tidigare forskning inom området. Jag utgår från ett sociokulturellt 
perspektiv på lärandet (Vygotskij, 2001), som förutsätter att lärandet sker genom 
interaktion och kommunikation. Jag kommer att tydliggöra begreppen IRE och IRU 
samt beskriva frågors betydelse och lärarens uppföljning av elevuttalanden. Tidigare 
forskning om klassrumskommunikation, dialogiskt förhållningssätt och lärarens 
stöttande roll kommer beskrivas under detta kapitel.  
 
 
2.1 Sociokulturell teori och interaktionsperspektiv  
Denna studie tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. Perspektivet 
fokuserar på det sociala samspelet mellan individer och menar att språk och lärande 
utvecklas genom interaktion (Vygotskij, 2001; Säljö, 2014). Det sociokulturella 
perspektivet har sin utgångspunkt i att individens kunskaper och färdigheter relateras 
till den omgivningen hen befinner sig i och att lärandet sker i ett deltagande miljö som 
skapas tillsammans med andra (Dysthe, 2003).  
 
Människan är en social varelse och lärande är en naturlig del hos individer och den 
kommunikativa processen är av stor betydelse för hur individen kommer att utveckla 
fortsatt lärandet (Dysthe, 2003). Det sociala samspelet mellan människor leder till att 
individen tar till sig olika utmaningar, insikter och uttryck, anser Säljö (2014), som 
menar att genom interaktion och samtal med andra skapar vi oss ny kunskap och 
utvecklar lärandet, den proximala utvecklingsszonen. Barns interaktion med varandra 
utvecklar förståelse och att lära känna sina egna och andras rättigheter och 
begränsningar (Kroksmark, 2003). Interaktion och samarbete blir därmed 
fundamentala för elevers lärande i skolan eftersom skolan är en socialisationsarena 
där barn möts och samspelar med varandra (Mehan, 1998).  
 

Interaktion definieras som samspel mellan individer och att elevers lärande och 
skolframgång är en socialkonstruktion (Mehan, 1998). Interaktion sker överallt i alla 
möten mellan individer. Interaktionen mellan individerna utgör en väsentlig roll för 
deltagarnas kunskaper och värderingar. Detta eftersom elever genom interaktion och 
diskussion kan påverka varandras kunskaper och värdering om omvärlden, anser 
Bergqvist m.fl. (2001).  

 
I studien används interaktions begreppet för att förklara mötet mellan individer.  
Interaktion har flera komponenter såsom gester, roller och attityder (Aspelin, 1999). 
Gester är beteenden som mottagaren hör eller ser och som den reagerar på. Gester är 
socialt betydelsefulla eftersom den är en form av dialog. Det sker när en persons 
handlingar utgör en impuls för en annan person som i sin tur avger en respons, vilken 
i sin tur leder till en ny handling som den första personen (avsändaren) skall ge en ny 
respons. Gester kan vara verbala och icke-verbala. De verbala gesterna består av ord 
som en person sänder ut. De icke-verbala gesterna kompletterar de verbala och kan 
vara röstläge, handrörelser och kroppsrörelser. De verbala gesterna är de som i 
huvudsak förmedlar den intellektuella informationen medan de icke-verbala 
förmedlar känslor och på så vis påverkar samspelet (Aspelin, 1999; Berg, 1976). I en 
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konversation kan individerna medvetet försöka sätta sig i en annan människas roll 
(Berg, 1976).  
 
 
2.2 Tidigare forskning om klassrumskommunikation  

Forskning om klassrumsinteraktion började växa fram under slutet av sextiotalet och 
början av sjuttiotalet, Einarsson (2003). Flera forskare var intresserade av den 
muntliga klassrumskommunikationen, tidigare låg fokuset på skriftspråket, förklarar 
Bergqvist m.fl. (2001).  

 
Klassrumsinteraktionen har stor betydelse för lärandet, där interaktionen i 
klassrummet mellan lärare och elever skapar förutsättningar för lärande och kräver en 
god klassrumsmiljö (Liljestrand, 2002). En god klassrumsmiljö och/eller lärmiljö är 
en miljö där lärare och elever samarbetar för att skapa respekt, gemenskap och 
trygghet. Exempelvis att allas tankar och idéer är värdefulla och välkomnade samt att 
alla får möjlighet att uttrycka sig. För att skapa ett liknande klimat där kommunikation 
och kritisktänkande är tillåtna behövs det av lärare att vägleda eleverna och visa 
respekt, tålamod, intresse och förtroende för eleverna (Crogman & Trebeau Crogman, 
2018). 
 
Klassrumskommunikation handlar om samtal mellan lärare och elever om ett viss 
ämne eller ett specifikt innehåll. Walsh (2006) skrev en studie som behandlar 
klassrumskommunikation och fokuserar på att lärare ska få förståelse och insikt för 
sin egen kommunikation och användning av språket. Studien bestod av tre delar, första 
delen berörde relationen mellan kommunikation och pedagogik. Den andra delen 
handlade om att analysera hur lärare använder sitt språk. Lärarna i studien fick 
analysera sina egna lektioner och dessutom ge respons åt varandra. Senare skulle 
lärarna utvärdera om de hade lärt sig något av hur de använder språket. Metoderna 
som användes i studien skulle, enligt Walsh (2006), får lärare att bli mer medvetna om 
sin kommunikation och hur de bör använda språket i klassrummet. Författaren drar 
slutsatsen att lärare måste få kunskap och bli mer medvetna om kommunikation och 
språket. 
 
Inger Gröning (2006a) har skrivit en studie där hon sammanfattar tre delstudier som 
fokuserar på språk, interaktion och lärande på mångkulturella skolor. Syftet med 
studien var att skapa förståelse för elevers lärande på olika skolor. Den första 
delstudien handlade om kooperativt lärande, där grupparbeten i heterogena klassrum 
undersöktes (Gröning, 2001). Den andra delstudien handlade om andraspråkelevers 
lärande och klassrumssituation. Resultatet visade att andraspråkelever hamnade efter, 
språkmässigt, jämfört med jämnåriga elever med svenska som modersmål. Studien 
visade också att eleverna skapade separata grupper inom och utanför klassrummet 
(Gröning, 2003). Den tredje delstudien undersökte elevernas 
problemlösningsförmåga som författaren sedan kopplar till interaktion och socialt 
samspel. Resultatet visade att eleverna kunde stötta varandra språkligt genom 
scaffolding och genom socialinteraktion (Gröning, 2006b). Slutsatserna Gröning 
(2006a) drog av studien var att eleverna kan stötta varandra språkligt och hjälpa 
varandra komma fram till lösningar på egen hand samt att samspelet mellan elever 
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med olika språkbakgrund kan innebära problematik, då flera aspekter om makt, status 
och motstånd manifesteras.  
 
2.2.1 Dialogiskt perspektiv  
Det dialogiska förhållningssättet fokuserar mesta dels på frågor och diskussioner som 
härstammar i Sokrates syn på lärande. Sokrates använde utmanande frågor för att få 
reda på individens värderingar, principer och tro genom att utmana individen ut ifrån 
sin trygga zon. Dialogpedagogik är en undervisningsform som bygger på samtal mellan 
läraren och elever med syfte till att utveckla elevernas identitet, kommunikation- och 
begreppsfärdigheter (Nationalencyklopedin, dialogpedagogik, 2019).  
 
Enligt Dysthes (1996) är det dialogiska klassrummet ”ett klassrum där lärarens röst är 
en av många röster som lyssnas till, där eleverna också lär av varandra och där muntlig 
och skriftlig användning av språket står i centrum för inlärningsprocessen” (Dysthe, 
1996, s. 13). Ett klassrum uppträder aldrig som enbart dialogiskt eller monologiskt 
(motsatsen till dialogiskt, dvs. endast en person som dominerar samtalet) utan är en 
kombination av båda. Dysthe (1996) förklarar att ett dialogiskt klassrum har många 
fördelar. Fördelarna förklaras genom en jämförelse av det monologiska- och dialogiska 
klassrummet. Det monologiska klassrummet kännetecknas av en traditionell 
undervisning där läraren står i centrum och med hjälp av läroboken utgör hen den 
auktoritaiva resursen till kunskap. Undervisningen karakteriseras av enstämmighet i 
kommunikationen på så vis blir eleverna passiva i deltagandet och konstruerandet av 
kunskap. Istället matas eleverna med kunskap och därför uppstår en reproduktion av 
kunskapen. I det dialogiska klassrummet är kunskapen inte given i förhand. 
Kunskapen är istället öppen för elevernas egna tolkningar och kritiska granskningar 
där elever uppmuntras till aktivet deltagande med utgångspunkt i elevers bakgrund 
och personliga erfarenheter. Eleven producerar egen kunskap och inlärningen sker i 
samspel med stoffet, klasskamraterna och lärare (Dysthe, 1996).  
 
 
2.2.2 Frågornas roll utifrån ett dialogiskt perspektiv 
Frågor är en naturlig del i undervisningen men vilka typer av frågor som läraren väljer 
är av stor betydelse. Utmanande frågor och lyhördhet är komponenter i utveckling och 
förstärkning av elevernas kognitiva förmågor. Barn är naturligt nyfikna och tenderar 
ställa frågor till nästan allt. Elevernas nyfikenhet bör tas tillvara på och frågor med 
förutbestämda svar bör bytas ut mot reflekterande frågor. Genom provocerande och 
utmanande frågor får eleven möjlighet att reflektera och tänka (Bowman, 2018). Det 
är en utmaning för både läraren och elever.  
 
Crogman och Trebeau Crogman (2018) beskrev begreppet GQLM (Generated 
questions learning model) där de beskriver att läraren har en plikt att hjälpa elever 
utveckla kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga och strategier för att senare i livet 
bli aktiva samhällsmedborgare. Författarna förespråkar och uppmuntrar dialog och 
anser att modellen GQLM tar tillvara på elevernas nyfikenhet och kognitiva 
tankeprocesser. Modellen betonar vikten av grupparbete där eleverna får möjlighet att 
kommunicera och träna gruppdynamiken (Crogman & Trebeau Crogman, 2018). Med 
detta sagt krävs det ett enormt arbete av läraren i form av planering, modellering och 
träning för att nå en god klassrumsmiljö där alla elever känner sig trygga att arbeta i 
grupp, ta ansvar och kommunicera sina idéer. Andra arbetssätt som kan vara bra är 
flippat klassrum (flipped classoom), där eleverna får instruktioner och kunskap om 
lektionsinnehållet innan utförandet av lektionen. Genom det får eleverna reflektera 
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och komma på frågor utanför klassrummet som de sedan kan använda sig av under 
lektionen. Utifrån elevernas frågor kan läraren bedöma elevernas förståelse eller icke 
förståelse som läraren sedan kan följa upp för att engagera eleverna till att delta på 
lektionen (Crogman & Trebeau Crogman, 2016).  
 
2.2.3 Lärarens roll ur ett dialogiskt perspektiv 
Lärarrollen är viktig inom all undervisning liksom i ett dialogiskt arbetssätt (Hultin, 
2007). Det är läraren som har ansvaret att skapa ett tryggt klassrumsklimat, planera 
och modeller dialogiska lektioner. Lahdenperä och Sundgren (2017) skrev antologin 
Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet, antologin tar upp 
bemötandet, arbetssätt och utmaningar i arbetet med nyanlända elever. Bockgård, 
Landqvist, Schöter och Sheikhi beskrev lärarens stöttande roll i undervisningen. Även 
om boken har perspektivet nyanlända elever så är innehållet och resonemangen 
användbara i alla undervisning och gynna de flesta elever. Författarna beskriver 
begreppet scaffolding. Begreppet används för att förklara det stöd som lärare eller 
klasskamrater kan ge i en lärandesituation. I kapitlet väljer författarna att använda 
ordet stöttning. Författarna benämner även begreppen proximala utvecklingszonen 
och mediering som är nära kopplade till den sociokulturella teorin. Författarna ger 
inslag för ett dialogiska arbetssättet och förklarar det som ett lärandefokuserat och 
språkutvecklande sätt att arbeta. Genom hela kapitlet förklaras lärarens roll som viktig 
för planeringen, genomförandet och skapandet av ett tryggt klimat i klassen. Det är 
nödvändigt att kombinera höga förväntningar med mycket stöttning för bästa resultat. 
Stöttning kan se på olika sätt men exempelvis att genom samtal i helklass eller i en 
mindre grupp utveckla elevernas språkliga uttryck, resonemang och 
kommunikationsförmåga (Bockgård, Landqvist, Schröter, Sheikhi, 2017).  
 
När det gäller undervisning av andraspråkelever är det essentiellt att läraren lägger sig 
på en lagom nivå med eleverna och inte använder ett för avancerat språk som är svår 
för eleverna eftersom det kan leda till att eleverna tappar fokus och intresse (Campbell 
och Rowan, 1997). Det är lärarens ansvar att uppmuntra eleverna att sätta ord på sina 
tankar och idéer för att utveckla deras självförtroende. Pijls och Dekker (2011) anser 
att läraren bör ge stöd och uppmuntran under samtal då eleverna behöver stöttning 
för att interagera med gruppen och för att känna sig säkra i sammanhanget. Riesbeck 
(2008) ger riktlinjer för lärare att ställa utmanande och reflekterande frågor till 
eleverna. Frågor som ställs på rätt sätt kan mynna ut i givande diskussioner och 
utvecklande kommunikation. Fokuset i dessa frågor ligger i hur elevernas svar bemöts 
av läraren och klasskamrater, även ett felaktigt svar ska ta tas till vara på och ses som 
en tillgång, förklarar Emanuelsson (2001). Löwing (2004) anser att lärare bör undvika 
lotsande frågor (ledande frågor som leder till ett förutbestämt svar) eftersom liknande 
frågor inte ger eleverna möjlighet att bygga kunskap. Gibbons (2010, 2013) har många 
årserfarenhet inom andraspråkforskningen och undervisning, hon baserar sina teorier 
på det sociokulturella perspektivet på lärandet. Författaren framhåller starkt för 
samtal och lärarens stöttande roll. Enligt Gibbons (2010, 2013) behöver eleverna en 
dialoginriktad undervisning, särskilt för flerspråkiga elever. Hon beskriver flera delar 
som gynnar andraspråkelevers lärande bl.a. ge eleverna extra tanketid, ställa öppna 
frågor samt följa upp elever svar och erfarenheter i den fortsatta diskussionen. Dessa 
punkterna hon beskriver påminner mycket om IRU-strukturen. 
 
Elevernas förståelse och deltagande på lektionerna bygger på lärarens intention och 
upplägg av lektionen. Genom att läraren väljer aktiviteter som utmanar elevernas 
kognitiva förmågor och meningsfulla interaktioner skapas en värdefull 
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kommunikation i klassrummet (Olteanu, 2015). Ett kommunikationsmedvetet arbete 
i klassrummet kräver mycket av läraren. Hen behöver vara flexibel och anpassa 
innehållet efter situationen. Dessutom behöver läraren vara vardagligt diskussioner 
och kunna fånga elevernas uppmärksamhet. Något som kan vara utmanande för 
många lärare är minskad kontroll över klassen och kommunikationens riktning. Ett 
monologiskt samtal är ganska förutsebar där läraren har ganska stor kontroll medan i 
ett dialogiskt samtal behöver eleverna ges mer utrymme och därför kan diskussionerna 
lätt ta oförutsägbara riktningar (Bowman, 2018).  
 
 
2.3 Modeller för interaktion mellan lärare och elever  
Ett interaktionsmönster är IRE-strukturen (begreppet IRE står för Initiering, Respons 
och Evaluering). Läraren initierar ett ämne som leder till ett svar (respons) av eleven 
som läraren sedan evaluerar genom ett bekräftande om svaret var rätt eller inte. IRE-
strukturen liknar mycket katederundervisning, där läraren står för större delen av 
kommunikationen (Bergqvist m fl., 2001). IRE-strukturen förväntas lära eleverna de 
rätta svaren till frågorna som läraren ställer samt lära eleverna de oskrivna regler som 
exempelvis turtagning, beskriver Amarel och Mehan (1979). Inom IRE-strukturen 
ställer läraren slutna frågor och eleverna ger korta svar och frågorna bjuder inte till 
samtal. Strukturen kännetecknas av att läraren styr samtalet och eleverna ges inte 
mycket möjlighet att delta. Både Hultin (2006) och Bergqvist m fl. (2001) skriver om 
läraren roll i klassrummet då läraren inom IRE-strukturen kontrollerar och dominerar 
under klassrumsinteraktionen. Lärarens röst dominerar och överordnar elevernas. 
Förhållningssätt benämns i forskningen för två̊- tredjedelsregeln, där läraren talar två̊-
tredjedelar av klassrumsundervisningen. 

Sinclair och Coulthard är grundare till en lingvistisk diskursmodell Exchange 
Structure Model, ESM, författarna förklarar att traditionell undervisning bygger på att 
förmedla kunskap genom så kallade testfrågor med en eller flera förutbestämda svar. 
ESM modell kan användas för att analysera de verbala språkhandlingar och det 
maktspel som pågår och upprätthålls genom en traditionell klassrumsinteraktion. 
Maktspel som utgår från att läraren har auktoritet över samtalet i klassrummet 
(Sinclair och Coulthards 1975; Gremmo m.fl. 1985; Svensson 2013). Modellen liknar i 
stora delar IRE då den framhäver att en traditionell undervisning bygger på att läraren 
initierar ett ämne och/eller en fråga, eleven respondera (svar) och läraren evaluerar 
svaret. Detta mönster leder inte till språkutveckling då elevsvaren blir mycket korta. 
Lindberg (2005) hävdar att i skolan uppkommer sällan frågor där svaret är inte känt, 
så kallade informationsfrågor, där eleven äger kunskapen inte lärare. Bland flera som 
undersökt samtals strukturer är Gremmo, Holec och Riley (1985), de identifierade 
ORC-mönster i interaktionen, initiering (Opening), respons (Replying) och stängning 
eller avslutning (Closing). Mönstret liknar i stora drag IRE-mönster. De har funnit att 
det är mest läraren som öppnar upp för samtal och kontrollerar samtalets riktning. 
Dessutom fann de att endast läraren ställer frågor och utser vem som ska tala, eleverna 
blir då bara respondenter varpå läraren slutar samtalet genom att evaluera elevernas 
respons. Gremmo m.fl. (1985) fann också en stark lärardominans i interaktionen som 
författarna relaterar till deltagarnas roller och identiteter. Einarsson och Granström 
(1995) lyfter fram lotsning, det innebär att lärare leder elever till de rätta svaren. När 
läraren utgår ifrån delfrågor för att lotsa fram ett svar är risken att eleverna svara utan 
något större förståelse. Einarsson och Granström (1995) menar att denna lotsning av 
rätt svar bidrar till att läraren inte kan bedöma om eleven besitter kunskaper i frågan 
eller inte.  
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Ett annat kommunikationsmönster där läraren är ledare snarare än den som 
dominerar kommunikationen under lektionen är IRU-strukturen, beskriver 
Liljestrand (2002). IRU står för Initiering, Respons och Uppföljning. Läraren initierar 
med en fråga, eleven responderar med ett svar vilket läraren sedan följer upp. 
Uppföljningen i IRU skiljer sig från evalueringen i IRE då läraren inte ger en respons 
med exempelvis rätt eller bra utan läraren uppmärksammar elevernas svar och 
inkorporerar det i vidare i samtalet. Upplöjningen ger såldes utrymme för eleverna att 
undersöka och tänka. Läraren ska under de lärarledda lektionerna leda interaktionen 
i klassrummet samt ta hänsyn till jämställdhet och utrymme för elevdelaktighet, 
betonar Liljestrand (2002). Vidare konstaterar författaren att det är vanligt att läraren 
är den som leder och ställer frågor i undervisningen och det ses som en naturlig process 
för eleverna.  
 
Inom IRU-strukturen är elevernas tankar och resonemang viktiga. Strukturen betonar 
vikten av att läraren formulerar frågor på ett öppet och inbjudande sätt. Syftet är att ge 
eleverna möjlighet att uttrycka sina idéer och tankar, samt bidra med egna reflektioner 
och erfarenheter i undervisningen. Därför blir det naturligt att läraren följer upp 
elevernas svar. Inom IRU-strukturen är det viktigt att läraren följer upp elevernas 
uttalanden. Dysthe (1996) lyfter fram positiv uppföljning. Författaren förklarar att 
begreppet innebär att läraren uppmärksammar elevens svar och för in det i 
nästkommande fråga. Läraren visar att det som eleven säger är meningsfullt. Dysthe 
(1996) använder också uttrycket positiv bedömning som innebär att läraren bygger den 
fortsatta undervisningen på̊ elevens uttalande. När läraren följer upp och/eller ger 
återkoppling på elevens svar kan ämnesinnehåll förändras lite men det avsevärda att 
läraren visar eleven att det som hen säger/bidrar med är värdefullt. Vidare förklarar 
författaren att om läraren inte följer upp elevens svar sker det ett brott i 
kommunikationen och ingen värdefull bedömning av svaret kan göras, då 
uppföljningen eller återkopplingen bara består av facitliknande kommentarer som 
exempelvis Bra, Rätt och Ja (Dysthe, 1996). Feedback är en av de mest effektiva 
metoderna som påverkar elevers lärande, antyder Jönsson (2011). Det innebär att 
läraren ger muntlig eller skriftlig kommentar, ett framåtsyftande kommentar. 
Författaren påpekar att feedback bör ske på̊ rätt sätt för att verka positiv för eleven. 
Betyg på ett prov eller poäng är exempel på feedback som inte bidrar till lärande menar 
Jönsson (2011). Författaren förklarar att forskningen har bevisat att positiv och 
konstruktiv feedback bidrar till kunskaper. 
 
Sammanfattningsvis menar Black m fl. (2004), Dysthe (1996) och Jönsson (2011) att 
positiv uppföljning och feedback utgör en väsentlig del i elevens lärande både i muntlig 
och skriftlig klassrumskommunikation. Einarsson och Granström (1995) 
uppmärksammar vikten av att låta eleverna tänka och reflektera istället för att leda de 
till rätta svaren utan förståelse.  
 
 
2.3.1 Öppna frågor och slutna frågor 
Under tidigare rubrik beskrevs olika kommunikationsmönster, i de mönster ligger stor 
vikt vid vilka typer av frågor som lärare ställer samt hur elevsvaren följs upp. Dysthe 
(2003) belyser frågans roll i undervisningen. Det finns öppna frågor och slutna frågor. 
Likheter mellan båda samtalsstrukturerna är att läraren öppnar upp för samtal genom 
att initiera en fråga därpå eleverna responderar på lärarens fråga. Skillnaden blir hur 
elevuttalanden evalueras eller uppföljs.  
 



 

 
 

12 

Begreppet öppna frågor förklaras som frågor där läraren inte har ett givet svar eller ett 
förutbestämt svar. Läraren är inte ute efter det rätta svaret utan söker elevernas tankar 
och åsikter i ett ämne, menar Dysthe (1996). Författaren menar att öppna frågor ger 
eleven möjlighet att tänka, reflektera och skapa egen förståelse inte enbart memorera 
fakta. Öppna frågor blir då en del av kommunikationsmönstret IRU eftersom 
elevuttalanden följs upp och elever ges möjlighet att förklara och reflektera. Frågorna 
inom IRU blir av sökande art där läraren söker efter elevernas kunskaper, erfarenheter 
och tankar.  

I motsats till öppna frågor finns det slutna frågor. Dessa frågor har förutbestämda svar 
och är vanligt förekommande i skolan, beskriver Dysthe (1996) och Hultin (2006). 
Slutna frågor används av läraren för att kontrollera och bedöma elevernas 
faktakunskaper. Dysthe (1996) menar även att slutna frågor kan verka öppna 
exempelvis när läraren säger vad tror du i samband med en sluten fråga där det finns 
bara ett givet svar. Slutna frågor blir en del av kommunikationsmönstret IRE eftersom 
svaren är förbestämda och det är oftast läraren som äger svaret. Frågorna inom IRE 
blir av kontrollerande och bedömande art där läraren stämmer av vad elever kan eller 
inte kan. Black m.fl. (2004) skriver att lärare bör engagera sig mer i valet och 
utformning av frågor i undervisningen. Syftet är att elever ska utveckla en djupare 
förståelse. Jönsson (2010) antyder att lärare bör ställa mer öppna frågor eftersom de 
utgör en frihet när elever ska besvara dem.  
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3 Metod, material och miljö 
I detta avsnitt presenteras datainsamlingsmetoden och urval. Vidare presenteras 
analysmetoden som användes i studien. Sedan presenteras klasserna som deltog i 
studien utifrån årskurs. Därefter redogörs det för studiens validitet och trovärdighet. 
Slutligen beskrivs de etiska ställningstaganden.  
 
3.1 Datainsamlingsmetod och urval 
Datainsamlingsmetoden består av observation av fem lärare som arbetar i 
grundskolans tidigare år. Under en period på två veckor skedde observationerna efter 
överenskommelse med berörda lärare om tiden. Innan observationstillfällen skickades 
brev hem till alla vårdnadshavare vars barn skulle bli observerade för tillåtelse. I brevet 
förklarades syftet med observationen och att eleverna är anonyma samt att deltagarna 
när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Urvalet gjordes utifrån framförallt 
bekvämlighetsskäl och tillgänglighet. Dessutom är det av mest relevans för 
underökningen att observera grundskolans tidigare år F-3. Det är värt att nämna att 
12 lärare blev tillfrågade om intresse för deltagande i studien men bara fem lärare 
återkom om möjlighet att delta i undersökningen. 
 
Observationerna gjordes i fem klasser och varade mellan 20–40 minuter. Innan 
observationerna meddelades lärarna och eleverna om att de kommer bli observerade. 
Informationen de fick var att jag skulle observera kommunikation och språk. 
 
Under alla observationstillfällen introducerade jag mig när jag kom in i klassrummet 
sen satt jag mig i ett hörn och antecknade i mina papper. Anledningen till att jag förde 
anteckningar förutom ljudinspelningar var för att fånga in det som ljudinspelningen 
inte kunde fånga såsom klassrummets miljö, interiör och fördelning av sittplatser. 
Eliasson (2018) beskriver att de mest vanliga metoderna inom kvalitativa 
undersökningar är observation eller intervju samt att det är naturligt att dokumentera 
observationerna genom exempelvis anteckningar. För att fånga in allt som sagts under 
lektionen valde jag ljudinspelning eftersom jag inte ville missa eller glömma något av 
det som sagts. Där jag satt hade jag en Ipad med en applikation som spelade in 
kommunikationen mellan lärare och elever.  
  
Det finns olika typer av observatörer beskriver Eliasson (2018), en observatören kan 
vara mer eller mindre deltagande vid observationstillfället. Författaren nämner fyra 
slags deltagande:  
 

1. Den renodlade deltagaren (är aktiv vid aktiviteten och dokumenterar 
inget). 
 

2. Den observerande deltagaren (observatören är med i aktiviteten och deltar 
samtidigt som den iakttar och dokumenterar). 
 
 

3. Den deltagande observatören (är mer passiv, den är närvarande men 
koncentrerar sig på att observera och dokumentera, observatören har ingen 
funktion i omgivningen men kan vid behov agera för att ta fram uppgifter för att 
skapa/öka sin förståelse). 
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4. Den renodlade observatören (är passiv och påverkar inte omgivningen, att 
observatören själv inte kan iakttas).  

 
Jag valde att vara en deltagande observatör då jag inte ville påverka 
undervisningssituationen samtidigt som jag ibland oundvikligt blev frågad eller 
uppmärksammad av eleverna. Den deltagande observatören är det vanligaste 
förhållningssätt, förklarar Eliasson (2018). Efter att alla observationer var klara 
transkriberades alla ljudinspelningarna. Utifrån konfidentialitet kravet 
avidentifierades deltagarna och istället tilldelades lärarna ett fiktivt namn. Eleverna i 
studien kallas bara elev. Lärarna som arbetar i förskoleklasserna fick namnet Anna, 
Alma, Amanda. Läraren i årskurs 1 fick namnet Berit och läraren i årskurs 2 tilldelades 
namnet Carin. 

 

3.2 Analysmetod 
Ordet analys innebär att plocka isär något förklarar Aspers (2011). Han förklarar att 
materialet inte analyserar sig själv utan det är forskaren som skapar resultatet då hen 
kodar det insamlade data. Författaren påpekar att materialet behöver bearbetas av 
forskaren och brytas ner i olika delar samt kodas för att slutligen kunna göra en analys. 
Det material som ligger till grund för analysen är ljudinspelningarna och mina 
anteckningar under lektionerna. dvs den samlade dokumentationen från 
observationerna. Efter insamlingen av data transkriberades alla inspelningar. 
Transkriberingen av det som hade sagts under observationerna bestod av ca 22 sidor. 
Mycket av det som transkriberades var talspråk som innehöll mycket enstaka ord eller 
korta förstärkningsord från både läraren och eleverna, exempelvis Hmm, Aha, Aaa; 
Oj, WOW, Asså m.m. dessa förstärkningsord valdes bort i studien. I 
resultatpresentationen valde jag en del sekvenser som visar tydligt vilka 
kommunikationsmönster som dominerar under samlingen. Sekvenserna som valdes 
ansågs vara relevanta och visade på lärarens uppfäljning av elevsvaren. Sekvenser som 
handlade om lektionsinnehållet såsom när läraren presenterade dagen och datum, när 
eleverna frågade om tillåtelse att lämna klassrummet samt frågor om rasten valdes bor.  
 
Deltagarnas språkhandlingar har kategoriserats utifrån de frågor och 
kommunikationsmönster som framkom vid observationerna. Kategoriseringen var 
svår eftersom IRU var nära kopplat till öppna frågor. Därför var det inte lätt att skilja 
på dem. Även IRE och slutna frågor var svårt att skilja åt. För att skilja på frågorna och 
kommunikationsmönster plockade jag ut enbart frågor och försökte sortera dem 
utifrån kategorierna öppna eller slutna. Vid sorteringen av kommunikationsmönster 
valde jag att ha kvar elevernas uttalanden för att visa hur läraren följer upp och/eller 
evaluerar utifrån olika kommunikationsmönster. Enligt Apers (2011) behöver en 
forskare strukturera sitt material och sortera materialet utifrån olika aspekter, 
kategorier, plats och/eller teoretiska koder.  
Ja- och nej-frågor eller frågor med bara ett bestämt svar ansåg jag vara slutna frågor 
medan frågor som formulerades med exempelvis Hur tänker du? eller Vad menar du?  
eller Hur vet du det? ansåg jag vara öppna frågor som inte har ett enda svar. I 
observationerna framkom mycket annat under lektionen bl.a. introduktion av dagen, 
sång och instruktioner, de sorterade jag som övrigt. Efter sorteringen av data och 
kategoriseringen utifrån IRE, IRU, öppna och slutna frågor blev det möjligt att jämföra 
och se samband.  
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3.3 Beskrivning av klassrummen 
 
Förskoleklasser  
Annas klass består av 23 elever. Antal vuxna vid observationstillfället var 3 (Anna, två 
elevassistenter). Som observatör satt jag längst bak i klassrummet och observerade 
lektionen utan att delta i aktiviteterna. Anna började lektionen genom att samla in alla 
elever på en rund matta i klassrummet, eleverna och lärarn satt i en stor ring. Bakom 
Anna står en stor whiteboard tavla på den finns bilder av vad eleverna ska göra under 
dagen. I klassrummet sitter eleverna två vid varje bord. Längst bak i rummet finns en 
grön soffa och ett soffbord. På väggarna finns det några elevarbeten upphängda. Anna 
tog fram en sexsidigtärning ur ett högt skåp fylld med spel och konkretmaterial sedan 
frågade hon eleverna om vad det var för något. Anna och eleverna samtalade om 
utseendet av en tärning, antal sidor, prickar, siffror. Därefter kastade Anna tärningen 
och frågade eleverna om antal prickar tärningen visade. Alla elever fick svara i tur och 
ordning. Till slut arbetade eleverna enskilt i ett arbetsblad som Anna gick genom på 
tavlan.  
 
Almas klass består av 23 barn och 19 var närvarande vid observationstillfället. Antal 
vuxna i klassrummet var 2 (Alma och en assisterande lärare). Efter att jag hade 
presenterat mig satt jag mig ner på en grönsoffa med tillhörande soffbord längst bak i 
klassrummet och observerade lektionerna utan att delta. Eleverna satt på deras platser. 
Två elever vid varje bord och borden var grupperade (3–6 barn vid varje grupp). Alma 
började lektionen genom att hälsa all god morgon och gå igenom dagen. Läraren 
förklarade att eleverna skulle arbeta med matematik först tillsammans sedan enskild i 
matematikboken. Alma frågade eleverna om vad de hade arbetat med under tidigare 
matematiklektionerlektion. En elev svarade att de hade arbetat med sortering. Därefter 
samlade Alma eleverna vid den runda mattan i klassrummet och gick genom flera olika 
sorteringsövningar med eleverna. Efter en stund visade hon en sida i matematikboken 
på den stora whiteboardtavlan med hjälp av projektorn. Läraren och eleverna gick 
genom uppgifterna i boken tillsammans därefter flyttade eleverna till sina bestämda 
platser vid bänkarna. Under sorteringsövningarna använda Alma konkret material 
såsom färgade namnskyltar. Läraren bad komma fram till tavlan eller sitta på mattan 
som ligger närmast tavlan för att se bättre. Alla utom en elev satte sig på mattan vid 
genomgången.  
 
Amandas klass består av 18 elever och två vuxna var närvarande vid 
observationstillfället (Amanda och en elevassistent). Jag som observatör satt vid sidan 
om och observerade utan att delta i aktiviteterna. Alla satt i en ring runt mattan i 
klassrummet. Bakom den runda mattan fanns bord och stolar som eleverna satt på för 
att arbeta. Två elever vid varje bord och borden var grupperade i par. I rummet finns 
också en grön soffa och ett soffbord. Vid soffan finns en liten bokhylla med ett antal 
barnböcker. Läraren började lektionen genom att prata om dagen och datum och 
lektionens innehåll. Sedan visade Amanda eleverna en bild och frågade eleverna vad 
de ser på bilden. Amanda pratade med eleverna om hur man säger nej eller stopp och 
visade med handen eller kroppen. Läraren frågade eleverna en och en om när och hur 
de säger nej eller stopp. Eleverna fick berätta en i taget och Amanda kommenterade 
och ställde följdfrågor till eleverna.  
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Årskurs 1 
Berits klass består av 15 elever där bara 14 var närvarande vid observationstillfället. 
Läraren var själv i klassen med eleverna. Eleverna satt två vid varje bord och borden 
var placerade bredvid varandra i tre rader. Runt om på vägarna fanns det elevarbeten, 
kalender och andra skyltar upphängda. Berit började lektionen genom att prata om 
dagen och datum och lektionens innehåll. Sedan frågade hon eleverna om vad de 
gjorde på lektionen innan. Eleverna fick berätta om idrottslektionen de hade tidigare 
under dagen. Därefter gick Berit genom dagen och datum. Läraren upprepade sedan 
pengar (sedlar och mynt) som klassen hade tidigare gått igenom och fått i uppgift att 
samtala med föräldrarna hemma om. Det blev en kort matematiklektion då läraren 
frågade eleverna om pengarnas värde samt hur mycket det blir sammanlagt om man 
adderar en 50 kronors sedel med en 20 kronors sedel o.s.v. Eleverna räckte upp 
handen och svarade på läraren frågor.  
 
Årskurs 2 
Carins klass hade 15 elever närvarande vid observationstillfället. Antal vuxna i klassen 
var 2 (Carin och en studiehandledare). Eleverna satt i grupper av 2–4 elever vid varje 
bord. Vid den stora whiteboard tavlan fanns en kateder och ett bord som Carin 
använde för hennes material. Elevernas böcker och skrivhäften låg längst bak i rummet 
i en hylla. Carin började lektionen genom att prata om dagen och datum och lektionens 
innehåll. Lektionen handlade om balans. Läraren frågade eleverna om balans. 
Eleverna räckte upp handen och svarade på Carins fråga. Sedan gjorde Carin en 
tankekarta på tavlan utifrån elevernas svar om balans.  
 

 
3.4 Trovärdighet och validitet  

I forskningssammanhang talas det ofta om trovärdighet och validitet (Denscombe 
2014) som handlar om undersökningens trovärdighet och giltighet. Trovärdighet 
förklarar om en studie är trovärdigd.v.s. om en annan forskare vid ett senare tillfälle 
utför samma undersökning i samma kontext, förutsatt att alla andra faktorer är 
oförändrade, generera samma resultat. Enligt Bryman (2011) är det svårt att uppnå̊ 
hög trovärdighet i kvalitativ forskning eftersom det är omöjligt att friställa 
undersökningen från den sociala påverkan samt få undersökningsresultatet att bli 
replikerbart. I min studie var jag en deltagande observatör vid observationerna, vilket 
gör att miljön kan ha påverkats genom min närvaro. Dessutom är studien ej 
generaliserbar eftersom i kvalitativ forskning, som denna studie, skulle resultatet skifta 
om forskningen genomfördes vid ett senare tillfälle eller av en annan forskare.  

För att ge hög validitet till sin forskning är det essentiellt att forskaren inte återger sina 
egna idéer (Cohen, Manion & Morrison 2007). Validiteten i mina studien hävdar jag 
vara hög eftersom jag genom att inkludera citat i kategorierna och resultatet vill 
redovisa det som framkom i resultatet. Citaten som presenteras i resultatet är 
systematiska och illustrerar det som kommunikationsmönster beskriver. Genom citat 
syftar jag att ge läsaren en mer illustrativ bild av observationerna och 
kommunikationen som förekom. 

Validitet handlar om studiens giltighet (Denscombe, 2014). Min undersökning anser 
jag håller hög validitet eftersom de forskningsfrågor som ställs upp besvaras och 
studiens syfte nås. Genom att hålla ett kritiskt förhållningssätt och tydliggöra för 
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metoden i min studie har jag försökt minimera subjektiviteten. Det är grundläggande 
att undersökningen är tydlig särskilt inom en kvalitativ studie. Studiens resultat är ej 
generell. Resultatdelen redovisats med detaljerade exempel i form av citat (sekvenser) 
vilket jag menar ökar validiteten. Analysen gjordes ur ett deltagarperspektiv och jag 
som forskare har inte lagt mina egna tolkningar utan analysen utgår från vad 
deltagarna själva agerade och/eller kommunicerade. Jag försökte bara belysa 
återkommande mönster i samtalen genom sekvenserna samt diskutera orsaker och 
konsekvenser av det som framgick i resultatet.  

 

3.5 Etiska ställningstaganden  
I studien tillgodosågs Vetenskapsrådets krav på information, samtycke, 
konfidentialitet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Samtliga deltagare 
informerades om syftet med studien, för att uppfylla informationskravet. Eftersom jag 
observerade elever i skolålder behövde jag ha föräldrarnas samtycke 
(samtycketskravet). Därför skickade jag brev hem för att informera föräldrar om 
observation av elever (se bilaga 1).  
 
Utifrån konfidentlialitets kravet avidentifierades namn på lärare och elever vid 
transkriberingen. I arbetet togs det hänsyn till att inget namn, ålder eller annan  
information som kan på ett eller annat sätt leda till identifiering av lärare eller elever 
finnas med. Lärarna, elever och vårdnadshavare, har blivit informerade att de har rätt 
att avbryta sitt deltagande när som helst. Utifrån nyttjandekravet förklarade jag för 
deltagarna att det insamlade data kommer användas i forskningssyfte. 
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4 Resultat  
I detta avsnitt presenteras resultatet utifrån kategorierna IRE-struktur, IRU-struktur, 
Öppna frågor och slutna frågor. Interaktionen mellan lärarna och eleverna under alla 
observationstillfällen utgick från samtal om ett specifikt ämne eller en aktivitet. 
Samtalet bestod av introduktion eller genomgång samt av frågor som läraren ställde 
till eleverna. I resultatet presenteras det muntliga kommunikationen mellan lärare och 
elever som illustreras genom citat. De kommunikationsmönster som observationerna 
visade var IRE-mönster där läraren talade till eleverna och IRU där läraren talar med 
eleverna. Den muntliga kommunikationen mellan lärare och elever i alla klassrum som 
blev observerade utgick från ett ämne/tema. Alla klasser som blev observerade hade 
ett schema på vilka lektioner eleverna kommer ha under dagen skrivet på den stora 
whiteboardtavlan. Schemat hade både bild och text. Lärarna i förkolklasserna Anna, 
Alma och Amanda hade mattor i klassrummet där de samlade eleverna och hade korta 
genomgångar. Berit (åk1) och Carin (åk2) hade inga mattor utan eleverna fick sitta vid 
bänkar och läraren stod vid tavlan och hade genomgång.  
 
 
4.1 IRE-mönster 
Inom IRE-mönster ställer läraren en fråga eller ett påstående som eleven svarar på och 
läraren evaluerar kort med exempelvis bra eller rätt. Tre av fem klasser visade inslag 
av IRE-mönster i kommunikationen. Annas klass, Almas klass och Carins klass 
använde IRE.. 
 
Anna i förskoleklassen gick igenom siffrorna på en tärning med sina elever, hon 
frågade hur många prickar som tärningen visade efter att hon rullade tärningen. 
Eleverna svarade med enstaka ord liksom i exemplet nedan.  
 
Exempel 1 

Anna:  Hur många prickar är det? Du får räkna.  
Elev1:  Sex. 
Anna:  Nej. (pekar på en annan elev) 
Elev2:  Fem. 
Anna:  Bra, och bra Elev1. 
 

 
I exemplet evaluerade Anna elevens svar genom att säga Bra vid rätt svar på frågan. 
När Elev1 hade sagt ett felaktigt svar sa Anna Nej och pekade på en annan elev. I ett 
försök av Anna att visa att det är tillåtet att svara fel ger hon kommentaren Bra till 
Elev2. Anna fortsatt fråga om antal prickar på tärningen medan hon växlade mellan 
att tala till enskilda elever eller till hela gruppen. I exemplet nedan ställde Anna en 
fråga till hela klassen.  
 
 
Exempel 2 

Anna:  Är det tre? 
Alla: JA. (hög ton) 
Anna:  Bra. 
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Det rätta svaret sa Anna själv och eleverna instämde. Genom att lärare säger det rätta 
svaret och eleverna säger Ja som läraren sedan evaluerar med ett Bra sker det ingen 
reflektion hos eleverna om svaret och dess innebörd. För en elev som inte har 
antalsuppfattning och kan koppla samman siffra och antal blir troligen 
lektionsinnehållet svårt och abstrakt. I exemplet nedan ser vi hur Anna försöker stötta 
eleven. 
 
Exempel 3 

Anna:  Hur många är det? (eleven är tyst) Ska vi säga tillsammans? (eleven är tyst) en, två, tre, 
fyra, 

Elev: fem. 
Anna:  Bra. Jättebra. 

 
Anna frågade eleven Hur många är det?, hon väntade ett par minuter sedan sa hon 
Ska vi säga tillsamman och började räkna. Anna försökte stötta eleven i exempel 3 
genom att räkna istället för den tysta och osäkra eleven. Sedan evaluerade hon elevens 
svar men i detta fall fick Anna ingen kunskap på vad eleven kan (se exempel 3). Eleven 
visade ingen förmåga i att koppla samman antal prickar med siffran. Det är mycket 
möjligt att eleven kan ramsräkna siffror efter varandra utan förståelse för antal och 
siffrans innebörd. Dessutom var tiden Anna gav till eleven väldigt lite, en del elever 
behöver tid för att tänka, samla kurage för att sedan tala inför andra. Anna stöttade 
och modellerade genom att hon tillsammans med hela klassen räknade och upprepade 
siffrorna flera gånger. Anna räknade högt och eleverna upprepade efter henne, se 
exemplet nedan. 
 
Exempel 4 

Anna:  Titta på tavlan vi räknar tillsammans. (läraren pekar på tavlan) 
Alla:  1, 2, 3, 4, 5,6.  
Anna:  Bra, här då vi räknar tillsammans. 
Alla:  1, 2, 3, 4. (fortsätter räkna till 6) 
Elev: Jag har skrivit rätt.  
Anna:  Bra, här då hur mycket är det här? (pekar på tavlan, en bild med en tärning står där) 
Alla:  Ett. 
Anna:  Bra. 

 
Eleverna i Annas förskoleklass fortsatt arbeta med siffror, de skrev på ett arbetsblad. 
På pappret fanns bilder på tärningar och eleverna skrev antalet (siffror) bredvid 
tärningen. Anna använde IRE (initiering, respons och evaluering) när hon förklarade 
för eleverna hur de ska arbeta med arbetsbladet (se exempel 5). Anna modellerade för 
eleverna hur de ska tänka vid arbetet med uppgiften i exemplet nedan.  
 
Exempel 5 

Anna:  Hur många prickar är det på den här tärningen (hon pekar på en tärning ritad på pappret 
som eleverna fick). 

Elev:  Sex. 
Anna:  Vad ska du skriva här då? (pekar på pappret). 
Elev:  Sex. 
Anna:  Precis. Hur många prickar är det på den här? (pekar på pappret) 
Elev:  Tre. 
Anna:  och vad ska du skriva här då? 
Elev: Tre. 
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Anna:  JÄTTEBRA. Nu får ni gå, sätta er på era platser så ska ni få det här pappret. 

 
Ett annat exempel på IRE-struktur var i Almas förskoleklass. Alma samlade eleverna 
på morgonen och utifrån matematikboken hade en sorterings aktivitet med eleverna. 
Aktiviteten och frågorna är formulerade på ett sätt som inte ger utrymme för elevernas 
tankar eller reflektioner. I exemplet nedan rättade Alma till eleven vid ett felaktigt svar 
och gick vidare i aktiviteten.  
 
Exempel 6 

Alma:  Titta på tavlan hur hör dem här ihop? 
Elev:  De är cirklar. 
Alma:  Jag de har samma form. 
Elev:  Klocka. 
Alma:  Jag vad mer i klassrummet har samma form, en cirkelform, rund. RUND. (visar med 
handen. 
Elev:  O (eleven pekar på alfabetet som finns upphängt på väggen). 
Alma:  Bokstaven O, helt rätt. 
Elev:  Dörr. 
Alma:  Nej dörr har en rektangelform den är inte rund, en boll är rund (visar med handen). 
 

 
När en elev i exemplet svarade dörr på Almas fråga om cirkelformade saker i 
klassrummet sa Alma nej och sedan förklarade att en dörr inte är rund men boll är 
cirkelformad. Det Alma inte har uppmärksammat är att dörren i klassrummet har ett 
litet fönster som är cirkelformad dessutom har en bolls, ur ett matematiskt språk, 
formen sfär.  
 
Vidare i aktiviteten märks det tydligt att Alma försökte få eleverna att sätta ord på saker 
samt gav eleverna nya begrepp. Hon förklarade de nya begreppen och gav exempel. 
Dessutom syns det tydligt i exemplet nedan hur Alma använde ett rent IRE-mönster 
med fråga, svar och evaluering. 
 
Exempel 7 

Alma:  Vad är det här? 
Elev1:  En linjal.  
Alma:  Nej, inte en linjal. 
Elev2:  En mätare. 
Alma:  Ja, en slags mätare, den mäter temperatur, lyssna nu TEMPRATUR, den mäter om det 

är kallt eller varmt ute eller inne. 
Elev2:  Om man har feber. 
alma:  Vad tror ni att de har sorterat efter, snögubbe, glass och vad mer? 
Elev:  Is. 
Alma:  JA is, snöflinga kan man också rita. Nu ska ni rita något som inte är kallt, motsatsen till 

kallt. Vad är motsatsen till kallt? 
Elev:  Varm. 
Alma:  Vad är varm? 
Elev:  Choklad. 
Alma:  Jaaa, varm choklad. Gott va. 

 
I exemplet tydliggörs hur eleverna strävade efter att säga rätt svar och Alma bekräftade 
de rätta svaren. Eleven försökte skapa en egen förståelse och koppla till tidigare 
erfarenhet genom att förklara en termometers användningsområden liksom att mäta 
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kroppstemperatur vid sjukdom och feber. Alma stannade inte upp och frågade vad 
eleven menade eller lät eleven förklara mer utan hon fokuserade på lektionsinnehållet 
och gick vidare i aktiviteten.  
 
Carins klass arbetade tidigare med balans och under observationen försökte Carin 
sammanfatta vad klassen hade gått igenom. Syftet med lektionen var att kontrollera 
elevernas faktakunskaper vilket IRE-strukturen lämpar sig för. I exemplet nedan 
frågar Carin om vad balans är, hon tydliggör att klassen har arbetat med balans 
tidigare.  
 
Exempel 8 

Carin:  Vi ska nu ha NTA och prata om balans, är det någon som vet vad balans är? Det har vi 
arbetat med under terminen.  

Elev:  balans är såhär man håller i kroppen så man inte gungar. 
Carin:  Hörde ni vad han sa? 
Elev:  Balans är när man håller i kroppen så man inte ramlar ner. 
Carin:  Man håller i kroppen så man inte ramlar ner. När man går på en bräda kanske eller också 

när man cyklar. Är det något mer som man måste hålla balansen. 
Elev: Man balanserar. Sånna som man står på och går, styltor 
Carin:  Balans, styltor, man håller balansen när man går på styltor. Är det något mer som man 

håller balansen. När man går på bräda, styltor. 
Elev: Man går med händerna upp och ner. 
Carin:  När man går med händerna upp och ner. Kan du göra det? 
Elev:  Nej. 
Elev:  När man hoppar på ett ben.  
Carin:  Ja, något mer. 
Elev:  När man simmar. 
Carin:  Ja, man måste hålla balansen annars blir man så tung om man tappar balansen och 

sjunker ner i vattnet.  

 
Tidigt vid lektionsstart klargjorde Carin att eleverna har arbetat med balans innan 
genom att fråga vad är balans? så blev syftet med lektionen att kontrollera och 
avstämma elevernas kunskaper om området. Elevernas svar log nära till deras vardag 
liksom när de sa hoppa styltor eller hoppa på ett ben eller när man cyklar. Carin 
fokuserade på att hålla samtalet i samma riktning hon upprepade något mer och hörde 
ni vad han sa, det märks att läraren försökte hålla intresset och samtalet levande men 
hon frågade inte eleverna om när de hoppar på ett ben eller hoppa styltor. Återigen 
blir elevernas svar, utifrån samtalsmönstret IRE, väldigt korta. Carins frågor började 
mest med Vad, sällan frågade hon När, Hur eller Varför.  
 
Carin använde sig av lotsning vid observationstillfället, hon försökte få eleverna att 
gissa vad hon tänkte på. Eleverna försökte flera gången gissa det hon tänkte på men 
ingen kom på det och tillslut sa läraren själv att hon tänkte på surfing (en vattensport).  
I exemplet nedan märks det att eleverna blev ängsliga och förstod inte vad Carin 
menade, eleverna gissade på ishockey och skidor då läraren inte gav tydliga ledtrådar.  
 
Exempel 9 

Carin:  jag tänker på en sport. 
Elev1:  det är som bandy men på is, skridskor. 
Carin:  ja då ska man också balansera skridskor, jag tänker på vatten, en sport.  
Elev2:  simtävling. 
Elev1:  springa 
Carin:  ja balans när man springer. 
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Elev2:  man kan inte springa på vatten. 
Carin:  ett sport som man håller i något och balanserar så man inte ramlar ner. 
Elev3: jetski 
Elev1:  hoky  
Elev4:  skridskor 
Elev3:  det är man kolla man kanske har en båt framme och sen en lina sen tar man en fallskärm 

sen… 
Carin:  jag men det är inte det jag tänker på den börjar på S…. 

 
Det är svårt för eleverna att gissa vad Carin tänkte på. I exemplet ovan skiftar fokusen 
på lektionsinnehållet och blir alltmer som en tävling om vem som gissar rätt. Carin gav 
otydliga ledtrådar och eleverna hade svårt att gissa svaret. Det märks tydligt hur 
eleverna inte riktigt förstår syftet med Carins lotsning och gissar bara, till exempel när 
en elev ropade springa. Carin gav respons på elevens försök men fångade inte upp 
elevens tankar och/eller utvecklade dem. Exempelvis kunde hon fråga: hur tänker du? 
Hur kan man springa på vatten? Kan man springa på isen?  
 
4.2 Slutna frågor 
Slutna frågor syftar till att få kunskap om elevernas faktakunskaper där ett 
facitliknande svar är som följd. Svaret är förutbestämt och läraren är den som kan 
svaret. Hur läraren formulerar frågan är också av betydelse. Slutna frågor kräver inte 
att eleven kan förklara sig eller resonera sig utan svaret består av enkla ord och/eller 
meningar. 
 
Anna i exemplet nedan har en matematikaktivitet med sina elever och tränar siffror 
och antal. Läraren ställde facitliknande frågor som har ett enda korrekt svar.  
 
Exempel 19 

Anna:  Hur många prickar är det? Kan du räkna prickarna? Kan du räkna prickarna? (Eleven 
räknar tyst) 
Anna:  hur många är det? Ska vi säga tillsammans?  
Anna:  en, två, tre, fyra, 
Elev:  fem. 
Annika:  bra, jättebra. 

 
Eleven i exempel 19 blev osäker efter Annas fråga. Först frågade hon eleven om antal 
prickar sedan ifrågasätter hon elevenskunskaper. Hennes formulering av frågan kan 
du räkna prickarna är bedömningsartad. Liknande frågor påminner mycket om IRE-
mönster där uppföljningen av frågan blir liksom svaret kort och av bedömandeart.  
 
I ett annat exempel hade Alma en sorteringsaktivitet med sina elever. Alma förklarade 
sortering av saker som är varma och kalla i exemplet nedan. 
 
Exempel 20 

Alma:  vad tror ni att de har sorterat efter, snögubbe, glass och vad mer? 
Elev:  is. 
Alma:  ja is, snöflinga kan man också rita. Nu ska ni rita något som inte är kallt, motsatsen till 

kallt. Vad är motsatsen till kallt? 
Elev:  varm. 
Alma:  vad är varm. 
Elev:  choklad. 
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Alma:  ja varm choklad. Gott va. 
Elev:  glass. 
Alma:  här (pekar på tavlan) kan du rita glass men här ska du rita något varm. 
 

 
I exempel 20 syns det tydligt hur läraren lotsade eleverna att säga det hon vill och/eller 
tänker på. Almas fråga kan uppfattas öppen när hon säger vad tror ni medan frågan 
har ett förutbestämt svar. När en elev sa ett annat svar än det Alma försökte lotsa fram 
förklarad hon för eleven att det är just någonting varm som hon menade. Vid 
observationen framkom inte om Alma hade tidigare förklarat för eleverna på ett 
konkret sätt var varmt och kallt är. Det blir svårt för andraspråkelever att delta utan 
att ha tidigare kunskap och förståelse för innebörden av orden. 
 
Alma i exemplet nedan försökte lotsa eleverna till ett svar som hon tänkte på. Eleverna 
fick gissa vad Alma tänkte på. Liknande frågor kan vara förvirrande för elever då det 
finns bara ett korrekt svar som bara läraren kan (den som ställer frågan). 
 
Exempel 21

Alma:  vad kan jag rita något som är varmt. Jag tänker på något som kan vara lite farligt. 
Elev:  eld, hus som brinner. 
Alma:  ja, eld. 
Elev:  sol. 
Alma:  ja eld eller sol är varmt och du kan rita här. 

 
Alma i exemplet ovan fokuserade på sin fråga och sökte ett bestämt svar. Hon kunde 
ta tillvara på eleverna uttryck mer genom att fråga eleven som sa eld, hus som brinner 
och fråga vad eleven menar. Det kan vara något som eleven hade varit med om eller 
sett tidigare, genom att läraren frågar vidare kan hon öppna upp för flera diskussioner 
som får eleverna att träna flera förmågor bl.a. återberättande, reflektion, 
kommunikation och argumentation.  
 
I alla observationer hade läraren dominans över taltiden. Dessutom var det läraren 
som fördelade tiden och turtagningen när det gällde elevernas uttalanden. Läraren 
bestämde vem som skulle tala och när genom att t.ex. peka på eleven eller säga namnet 
på eleven som skulle tala. I alla klassrum var det naturligt att räcka upp handen om 
eleven ville säga något samt att tystnad var viktig när någon (lärare eller elev) talade. I 
exemplet nedan påminner Anna en elev om handuppräckning, när hen råkade säga 
svaret utan att räcka upp handen. 
 
Exempel 22 

Anna:  Glöm inte bort att räka upp handen /…/ vet ni nu blev det mycket prat. 

 
Anna visade tydligt att handuppräckningen är obligatoriskt. Vid flera till fäller 
påminde hon eleverna att inte tala utan tillåtelse och att det är viktigt att räcka upp 
handen. Amanda hade ett annat sätt att markera vikten av tystnad när någon prata. I 
exemplet nedan syns det hur hon markerar det utan att avbryta en elev som tala. 
 
Exempel 23 
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Amanda: jag hör inte vad (namn på eleven som pratar) säger. 

 
Eleverna fick en indirekt markering att de skulle vara tysta och lyssna när någon talade. 
Dessutom bestämde Amanda vem som skulle tala genom att säga namnet på eleven 
samtidigt som hon ställde en fråga, samma fråga ställde hon till alla elever när säger 
du stopp eller nej?. Alla elever fick svara på samma fråga i tur och ordning efter deras 
sittplats i ringen.  
 
Det förekom att lärarna kombinerade vid enstaka tillfällen frågetyperna samtidigt kan 
det vara att slutna frågor upplevdes öppna då det bara fanns ett korrekt svar. 
Exempelvis hur känner du när du äter glass? känslor kan vara olika för olika individen 
och förväntas generera ett autentiskt svar men troligtvis kommer svaret vara kallt då 
samtalsämnet handlar om varmt och kalt. Samtalsämnet och formuleringen av 
frågorna har stor påverkan på deltagarnas svar och uttalanden.  
 
 
4.3 IRU-mönster 
IRU-mönster påminner mycket om IRE-mönster där läraren är den som leder samtalet 
genom att ställa en fråga eller ett påstående som eleven svarat på. Det som skiljer IRU 
från IRE är hur läraren följer upp elevernas svar och tar den vidare i fortsatt samtal. 
Två av fem lärare visade inslag av IRU i undervisningen. Amandas klass och Berits 
klass använde IRU. Lärarna ställde öppna frågor och bjöd in eleverna till samtal och 
reflektion.  
 
Amandas förskoleklass hade en dramalektion som handlade om att eleven ska våga 
säga ifrån. Hon började lektionen med att visa en bild som alla tillsammans fick 
samtala om: vad handlar bilden om/vad berättar bilden? Amanda i exemplet nedan är 
ute efter elevernas kunskaper och upplevelser. 
 
Exempel 10 

Amanda:  nu är det bara teater om jag säger så här, du har så fula kläder jag tycker du är så ful idag. 
Vad ska du/hon gör nu? 

Elev1:  säga stopp. 
Elev2:  stopp. 
Amanda:  varför ska jag stoppa? (visar upp handen med bestämd röst och ansiktsuttryck) 
Elev1:  för hon sa. 
Elev2:  man får inte säga sådär.  
Amanda:  varför får jag inte säga? Ja just det, det kan jag bara tänka. 

 
Amanda använd flera frågor som börjar på varför för att få eleverna att förklara. Hon 
använde också mycket kroppsspråk och visar tydligt med handen och ansiktet, hon höll 
upp handflatan med en bestämd grimas och bestämd röst när hon sa STOPP. Amanda 
använde sig av drama för att förmedla för eleverna att de ska våga säga nej eller stopp 
om någon retas eller slåss. Hon stöttade och modellerade genom att tänka högt Ja, just 
det, det kan jag bara tänka. I exemplet nedan dramatiserar hon med eleverna en 
daglig situation vid matkön. 
 
Exempel 11 
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Amanda:  Vi låtsas att vi ska gå till maten. Ni står i ett led och så kommer jag här, aj, hej, jag vill stå 
här, hallå. Ska jag göra så? (Amanda knuffar till någon elev och alla skrattar) 

Elev:  STOPP. 
Amanda:  Vadå stopp! (pratar med sarkastisk ton) 
Elev:  Man får inte trängas.  
Amanda:  Vart ska jag stå då? 
Elev:  Sist.  
Amanda:  Ni kan ju det här med stopp eller hur? 
Alla:  JA. 

 
Amanda använde sin kropp och röst och agerade (hon använder ett bestämtröst och 
sträcker ut armen med handflatan riktat ut när hon säger STOPP) som en aktiv 
deltagare och försökte genom en dramaövning få eleverna själva att uttryck det som 
hon är ute efter och som hela aktiviteten går ut på säga stopp. Hon bekräftade eleverna 
genom att säga Ni ka ju det här med stopp eller hur? som om eleverna själva ägde 
kunskapen. Eleverna i exempel 11 är aktiva deltagare i samtalet och dramaövningen. I 
exemplet nedan syns det hur Amanda ställde aningen provocerande frågor liksom 
tycker du inte att det är bra och slåss eller får hon slå mig?  
 
Exempel 12 

Amanda:  får man inte slåss? 
Alla:  nej. 
Elev:  det är förbjudet att slå barn. 
Amanda:  säger namnet på en elev: tycker du inte att det är bra och slåss. 
Elev:  nej. 
Amanda:  får hon (pekar på en vuxen) slå mig? 
Alla:  nej, 
Amanda:  men jag får slå henne (pekar på en vuxen). 
Alla:  nej. 
Amanda:  får man aldrig slåss.  
Alla:  nej. 
Elev:  det är förbjudet.  
Amanda:  är det förbjudet? 
Alla:  ja. 

 
 
I exemplet ovan syns det tydligt att Amanda inte gav eleverna förutbestämda svar utan 
lät eleverna tänka och reflektera själva. Märkvärdigt att en elev som resultat av 
Amandas upprepade frågor och påstående skapade en egen förståelse när hon 
uttryckte sig det är förbjudet att slå barn eller det är förbjudet att slåss.  
 
I ett annat exempel från Berits klass försökte läraren få eleverna att berätta och 
förklara. Eleverna samtalade om idrottslektionen som de hade innan rasten. Eleverna 
försökte förklara för Berit hur leken (lektionen) gick till i exemplet nedan.  
 
 
 
Exempel 13 

Berit:  vad gjorde ni förra lektionen, på idrotten? 
Elev1:  det är två drakar, om draken tar en person då går personen tillbaka hem och sen att en 

annan person går. Om man kan går och hämtar en boll då kommer han, när han lämnar 
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bollen på golvet då är det min tur. Om jag får en…en… vänta… en påse… också, om draken 
kullar mig måste jag lämna tillbaks och gå tillbaka till min plats. 

Berit:  om jag förstår rätt nu så behöver ni en rock ring… 
Elev2:  påsar, band och…och bollar.  
Berit:  … ni behövde rock ring, bollar… 
Elev3:  kuddar 
Berit:  kudde! 
Elev4:  matta. 
Elev1:  en sånhär ett, kuddar, 
Elev2:  de heter påsar. 
Elev3:  ärtpåsar  
Elev2:  och band och en boll 
Berit:  ett band… det är två som är drake, vad gör de andra då? 
Elev3:  de bara står, där ska man lägga skatten. 
Berit:  Om jag får gissa då är det någon sorts kull lek. Man ska kulla varandra, är det så? 
Elev:  ja, draken ska kulla dem. 
Berit:  de som vill ta skatten. 
Elev:  det finns sånhär madrasser i mitten av gympasalen, på den svarta linjen och där finns det 

drakar en här och en här (pekar med handen). 
Berit:  och sen skatten runtom…  
Elev:  skatten är bakom dem 
Berit:  då är det ärtpåsarna som är skatten. 
Elev:  och bollar 
Berit:  och bollar. Nu tror jag att jag förstår. 

 
I exemplet är Berit ute efter att eleverna ska berätta och förklara, hon följde upp 
elevernas svar och bygger på för att få en helhetsbild av leken eleverna hade på 
idrottslektionen. Eleverna använde också en stöttade roll där de hjälpte varandra hitta 
ord på exempelvis ärtpåsar istället för kuddar. Berit försökte inte rätta eleven utan lät 
samtalet flyta på. Samtalsmönstret som Berit använde sig av bygger på IRU (Initiering, 
respons och uppföljning). När det är eleverna som äger kunskapen blir det naturligt för 
dem att berätta, förklara och diskutera medan Berit tog på sig lyssnarrollen, hon 
lyssnade aktivt och ställde följdfrågor.  
 
 
4.4 Öppna frågor 
Öppna frågor syftar till att få eleverna att uttrycka sig, reflektera och skapa egen 
förståelse. Det är elevens tankar som är av betydelse. Öppna frågor är en del av IRU-
mönster. Mönstret förekom i Amandas och Berits klassrum eftersom båda använde sig 
av IRU-mönster. 
 
Berit utmanade sina elever att tänka vidare och hon ställde följdfrågor och förfaller 
intresserad av hur eleverna tänker. Berit frågade hur tänker du vilket uppmuntrade 
eleverna att tänka. Läraren utgick från en tidigare aktivitet som hon byggde på genom 
att ställa frågor. Frågornas karaktär indikerade att Berit ville få eleverna att tänka och 
förklara sig. Hon ställde inte rätt eller fel frågor utan varje elev fick tänka fritt. Berit i 
exemplet nedan utmanade sina elever att tänka vidare. 
 
 
 
Exempel 14 

Berit:  vem är det som är brevbärare.  
Elev:  de som hämtar brev.  
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Berit:  ja alla får ju post hem. Va? Ska man vänta utanför dörren och vänta till den kommer och 
säga vänta jag har en present till dig! 

Elev:  nej. 
Berit:  hur tänker du då? (Eleven blir tyst) 
Berit:  varför måste man ens överraska brevbäraren? (En elev räcker upp handen) 
Berit:  hur tänker du? 
Elever:  jag tänker ge brevbäraren present jag kan lägga det på golvet och sen gå och lämna 

presenten och sen lämna till brevbäraren. 
Berit:  du ska göra ett paket och lägga den på golvet, vart någonstans? Menar du när han 
kommer? 
Elev:  när han ringer… 
Berit:  men han ringer ju inte, han brukar ju inte ringa, han bara lämnar posen och går.  
Elev:  han kan knacka dörren. 
Berit:  han gör inte det. 
Elev:  jag knackar dörren 
Berit:  du knackar dörren, hur vet du att han är där? 
Elev:  jag vet inte. 
Berit:  nej, hur tänker du (frågar en annan elev). 
Elev:  jag ska göra ett paket och lägga den i brevlådan sen… (eleven blir tyst) 
Berit:  du får fundera på det. Vad säger (tittar på en annan elev) 
Elev:  jag ska fixa en present och lägga den i …  
Berit:  du vet inte? Vi får höra vad (namn på en annan elev) säger? 
Elev:  jag vet… jag ska göra present vänta på brevbäraren. 
Berit:  ska du vänta hela dagen tills han kommer? 
Elev:  när han kommer ska ge den till honom. 
Elev:  hur vet du att han kommer? 

 
Berit i exempel 14 försökte få eleverna att förklara sina tankar. Hon utgick från 
elevernas uttalande och bygger vidare på dem, hon använde sig av IRU. Det märks att 
eleverna har svårt att förklara sig. Värt att nämna att flera av de elever som Berit 
frågade är andraspråkelever.  
 
Även Amanda utmanade sina elever att tänka. Märkvärdigt hur en elev uttrycker sig 
att hen inte förstod frågan. Amanda i exemplet nedan omformulerade frågan som led 
till att eleven förstod syftet med fråga bättre.  
 
Exempel 15 

Amanda:  när gör du det? När säger du nej? 
Elev:  jag fattar inte vad du menar när du frågar mig.  
Amanda:  du sa att du säger nej men när gör du det? I vilka tillfällen? 
Elev:  när någon börjar bråka med mig så säger jag nej ibland. 

 
När Amanda omformulerade sin fråga förenklade hon inte frågan utan preciserade 
den. Vilket led till att eleven förstod frågan. 
 
Vidare i aktiviteten frågade Amanda om hur känner han… denna typer av frågor ger 
utrymme för eleven att reflektera över hur hen talar och uttrycker sig. I exemplet nedan 
uppmanade hon en elev att tänka på andras känslor och upplevelser. 
 
 
Exempel 16 

(Amanda delar ut eleverna i par och visar var det ska vara) 
Elev:  nej. 
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Amanda:  vet du vad, hur känner han sig när du säger såhär.  
Elev:  men han pratar inte. 
Amanda:  men då får han göra det. 
 

 
Amanda ville få sina elever att reflektera, hon använde sig av elevernas upplevelser och 
erfarenheter för att skapa diskussion och ställa flera frågor. När Amanda söket djupare 
förståelse av elevernas tankar och känslor blev elevens svar individuella dvs. svaret 
bestämmer eleven själv, liknande frågor är av öppen art. I exemplet nedan utmanade 
Amanda sina elever att tänka vidare.  
 
Exempel 17 

Amanda:  hör ni går det till såhär på riktigt? Om det är någon som slåss stoppar de direkt när man 
säger stopp. Nu var ni alla duktiga på att sluta när du säger stopp. Slutar andra när du 
säger stopp på fotbollsplanen, eller när dina syskon slår dig eller lille bror tar dina saker? 

 

 
Eleverna hade inget svar på Amandas fråga men hon använde elevernas uttalanden för 
att ställa motfrågor. Amanda sökte troligtvis inte ett specifikt svar utan kanske bara 
ville få eleverna att tänka och reflektera över frågan. För att ge eleverna möjlighet att 
reflektera och uttrycka sig krävs ett öppet och tryggt klimat där elevens insatser är 
värdefulla och uppskattade. I exemplet nedan tackar Amanda hennes elever för deras 
insats i samtalet. 
 
Exempel 18 

Amanda:  vet ni vad ni kan göra drama om? Tack för eran insats (säger till eleverna som stod i 
mitten av mattan) ni kan sitta ner. Känns det att ni vet vad ni ska göra drama om, känns 
det lätt idag?  

 
Amanda är tydlig med att tacka sina elever för deras insats i samtalet och visar på så 
sätt att elevernas erfarenheter och tankar är efterfrågade och accepterade. Ett sådant 
dialogiskt arbetssätt skulle troligen gynna elevernas kommunikativa processer och 
även självförtroende.  
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5 Analys  
I detta avsnitt kopplas resultatet till den sociokulturella teorin och tidigare forskning.  
Resultatet visade två aspekter: läraren och språket. Dessa aspekter kommer att 
behandlas nedan. 
  
5.1 Språket i fokus 
Det är fördelaktigt för elevernas språkutveckling att de ges möjlighet att samtal och 
uttrycka sig. Det innebär att undervisningen organiseras på ett sätt som bjuder in till 
samtal. Hur eleverna sitt i klassrummet, ges de tid för samtal, uppmuntras de till 
samtal genom exempelvis grupparbeten, alla dessa delar bör tas hänsyn till vid 
planering av undervisning. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är det viktigt att bygga 
på elevens tidigare kunskaper och hålla sig till den proximala utvecklingsszonen. 
Perspektivet redogör för hur individen utvecklar sina kunskaper med hjälp av stöttning 
av en annan individ (Dysthe, 2003; Säljö, 2014; Kroksmark, 2003). Resultatet visade 
att de observerade lektionerna började med en genomgång, en gemensam stund för att 
förklara lektionsinnehållet och/eller introducera ett nytt tema (arbetsområde). Vid 
samlingen (genomgången) blir språk en naturlig del i undervisningen. Resultatet 
visade att läraren använder språket på olika sätt. Lärarna använde olika 
kommunikationsmönster. Amanda och Berit hade dialogiska samtal med sina elever 
och ställde öppna frågor. Amanda hade troligen ett värdegrundstanke vid planeringen 
av lektionen då hon frågade eleverna om deras åsikter om slagsmål och konflikter. 
Berit hade troligen för avsikt att utveckla elevernas språkliga förmågor genom att 
återberätta, förklara och använda begrepp eftersom eleverna skulle under 
samlingen/lektionen förklara för Berit vad de hade gjort tidigare under skoldagen. 
Utifrån IRU-strukturen har läraren en ledarroll där hen leder in eleverna till 
kommunikation och interaktion (Liljestrand, 2002; Lahdenperä och Sundgren, 2017). 
IRU-struktur och öppna frågor uppmanar eleverna att samtala, tänk och reflektera 
(Bowman, 2018; Crogman och Trebeau Crogman, 2016; Riesbeck, 2018). Både 
Amanda och Berit gav eleverna tid att tänka, möjlighet att eleverna stöttar varandra i 
samtalet och uttrycka sig verbalt. Enligt det sociokulturella perspektivet utgör 
interaktionen en betydelsefull roll för lärande och språkutveckling (Vygotskij, 2001; 
Säljö 2014; Olteanu 2015). När eleven utmanas att reflektera utvecklar hen sina 
kunskaper och idéer vidare. Dialogiskt samtal, öppna frågor och positiv uppföljning av 
elevsvar och/eller uttalanden gynnar elevernas språk och identitetsutveckling 
(Gibbons, 2013; Campbell och Rowan, 1997). Amanda som använde IRU-strukturen 
följde upp elevernas uttalanden. Under observationen i hennes klassrum upplevde jag 
att genomgången kretsade kring elevernas upplevelse och tankar, varigenom Amanda 
visade att elevernas uttalanden var värdefulla och på så vis genomsyrade dessa 
klassrumskommunikationen (se Liljestrand, 2002; Emanuelsson, 2001). Samspelet 
mellan människor leder till att individen tar till sig olika insikter, uttryck och även 
skapa sig förståelse, anser Säljö (2014).  
 
Utifrån det teoretiska utgångspunkter har det tidigare framkommit att IRE- strukturen 
dominerar i klassrumsundervisningen (Sinclair och Coulthards, 1975). IRE-strukturen 
var även framkommande under mina observationer av Annas, Almas och Carins 
klassrum. Lektionerna började med en samling vid mattan men gick snabbt över till 
att eleverna flyttade till sina bestämda sitt platser vi bänkarna. Snabbt övergick 
genomgången till att läraren stod framme i klassrummet vid whiteboardtavlan och 
undervisade/talade under större delen av lektionstiden. Lärarna talade mest och 
ställde ett antal frågor till eleverna och i alla klasser förutom Amandas skrevs svaren 
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upp på̊ tavlan (se Hultin, 2006; Bergqvist m.fl., 2001). Utifrån observationen var det 
tydligt framkommande att eleverna enbart var villiga att besvara frågorna om de kände 
sig säkra med svaren, det var oftast samma elever som räckte upp handen. Dysthe 
(1996) hävdar att det blir ett brott i kommunikationen då ingen uppföljning sker och 
elevens svar inte tas tillvara på. Lindberg (2005) påpekade att det är bra med frågor 
som inte har ett bestämt svar. Annas, Almas och Carins som utgick från IRE-mönster 
ställde slutna och lotsande frågor dessutom följdes inte elevernas svar/uttalanden upp 
utan kommenterades väldigt kort oftast med Bra eller Rätt.  
 
Öppna frågor som förekom under observationerna framför allt i Amandas 
(förskoleklass) och Berits (åk1) lektioner var: Hur tänker du?, Hur gör du?, Vad/hur 
känner han …? och Hur vet du att…? liknande frågor ger intryck av att elevernas idéer 
och tankar är viktiga, samt ger möjlighet till eleverna att uttrycka sig mer. Att 
kommunicera i mönstret IRU förutsätter att eleverna är trygga i den miljön de befinner 
sig i samt att detta kommunikationsmönster ger eleverna större utrymme att uttrycka 
sig, samtala om deras idéer och känslor. En god klassrumsmiljö som bygger på respekt 
och trygghet skapar förutsättningar för lärande (Liljestrand 2002) vilket jag upplevde 
genom observationen finns i Amandas- och Berits klassrum.  
 
Slutna frågor som bara har ett rätt svara har som följd att eleverna tillägnar sig fakta 
men troligen inte förståelse. Exempel på liknande frågor som förekom i 
observationerna var: hur många är det?, Vad är det?, Kan du räkna? och kan du göra 
det, liknande frågor förekom hos Anna (förskoleklass), Alma (förskoleklass) och Carin 
(åk2). Sådana frågor är mer av kontrollerande karaktär och är vanligt förekommande 
i skolan, enligt Dysthe (1996) och Hultin (2006).  
 
I Almas och Carins klassrum förekom lotsning. Lärarna uppmanade eleverna att gissa 
vad hon tänkte på. Einarsson och Granström (1995) och Löwing (2004) lyfter fram 
risken av att eleverna svarar utan något större förståelse. Författarna menar att denna 
lotsning till rätt svar bidrar till att läraren inte kan bedöma om eleven besitter 
kunskaper ifråga eller inte. Detta syns i exempel 21 när Alma frågar om något som är 
varmt eller i exempel 9 när Carin frågar om en sport där man tränar balans. Det 
märktes tydligt i observationerna hur eleverna blev ängsliga och besvikna när de inte 
kunde gissa svaret exempelvis genom tystnad, suckar och ifrågasättande blickar. Ett 
IRE-struktur begränsar lärandet och bidrar till att upprätthålla ett monologiskt 
klassrum (Dysthe, 1993; Liljestrand 2002). I en monologisk undervisning finns hög 
risk för att elever lotsas till rätt svar (Säljö, 2014) eftersom läraren inte planerat för 
elevers deltagande och ofta vill komma vidare i sin undervisning. 
 
Ur ett andraspråksperspektiv behöver eleverna utsättas för mycket och varierat språk. 
Flera av eleverna som observerades var andraspråk elever och behövde stöttning i 
språket. Enligt Gibbons (2010, 2013) behöver eleverna en dialogiskinriktad 
undervisning, särskilt för flerspråkiga elever. Vid användningen av slutna frågor för att 
kontrollera elevernas kunskaper ges troligtvis inte mycket tid åt eleven att tänka utan 
förväntas kunna svara snabbt. (Gibbons, 2010) beskriver flera delar som gynnar 
andraspråkelevers lärande är att ge eleverna extra tanketid, ställa öppna frågor samt 
följa upp elever svar och erfarenheter i den fortsatta diskussionen (Gröning, 2006a; 
Jönsson, 2011). En dialogisk undervisning fanns i Amandas och Berits klassrum då 
eleverna fick möjlighet att samtala och förklara medan Carin, Alma och Anna 
fokuserade på innehållet och faktakunskaper.  
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5.2 Lärarens roll och klassrumsmiljö  
 
Lärarens sätt att planera undervisningen och formulera frågor utgör en betydelsefull 
roll åt vilken riktning klassrumskommunikationen tar sig. Gibbons (2010, 2013) 
framhåller starkt för är lärarens stöttande roll. Vad är syftet med lektionen? Är det 
faktakunskaper läraren vill nå eller förståelse? Genom att ta vara på elevernas tidigare 
erfarenheter och kunskaper ökar chanserna till att eleverna förstår och tar till sig 
undervisningen. En trygg och inbjudande attityd från läraren bidrar till en mer individ 
anpassad och inkluderande undervisning (Black m.fl.,2004; Crogman & Trebeau 
Crogman, 2018). Amandas och Berits lektioner inkluderade elevernas tankar och 
tidigare erfarenheter. Liljestrand (2002) betonar om klassrumsinteraktionens 
betydelse för lärande, där interaktionen i klassrummet mellan lärare och elever skapar 
förutsättningar för lärande och en god klassrumsmiljö. I Amandas och Berits klassrum 
märktes det att eleverna vågade berätta mera om deras erfarenheter och känslor vilket 
tyder på att det finns en trygghet och samhörighet hos eleverna. Eleven som ges 
möjlighet att dela sina kunskaper och erfarenheter med andra känner sig mer 
välkomnad och inkluderad. Svensson (2013) påpekar att lärare bör tar in elevernas 
erfarenheter i samtalet, läraren som ger eleverna extra tid skapar möjligheter för 
elevers språk- och kunskapsutveckling liksom identitetsinvestering. Det är något som 
saknades i Annas, Carins och Almas klassrum då elevernas svar var korta, följdes inte 
upp av läraren samt att läraren markerade de felaktiga svaren, vilket troligtvis bidrar 
till att eleverna inte vågar uttrycka sig mycket. Utifrån ett IRE-struktur och slutna 
frågor ges inte eleverna möjlighet och tid att tänka och reflektera, det är särskilt viktigt 
för andraspråkelever (Lindberg, 2005; Emanuelsson, 2001). För att eleverna ska 
kunna utvecklas vidare i sitt språkligförmåga krävs det mycket stöttning (Bockgård, 
Landqvist, Schröter, Sheikhi, 2017), något som jag saknade i observationerna. 
Stöttning i form av bilder, upprepa ord och tala varierat fanns med i observationerna 
men jag saknade stöttning på individnivå genom exempelvis individanpassade 
läromedel, språkligstöd på modersmålet och kamratstöd i skolarbetet. Alla klassrum i 
observationerna hade elever med svenska som andraspråk därför var språkfukoset 
extra synligt. Enligt Walsh (2006), Pijls och Dekkar (2011) är det nödvändigt att 
läraren är medveten om ditt språkprut.  
 
Något yttligare som resultatet visar är fördelningen av taltiden. Läraren höll igång och 
dominerade samtalet jämfört med eleverna som mesta dels var tysta. En del elever 
räckte upp handen och var delaktiga medan vissa var tyst hela lektionen. Enligt Hultin 
(2006), Gergqvist m.fl. (2001) Amarel och Mehan (1979) finns det oskrivna regler på 
hur klassrumsinteraktionen ska se ut och att eleverna förväntas känna till dessa. Flera 
lärare i observationerna markerade dessa regler exempelvis med handuppräckning 
och tystnad. Eleverna talade enbart när de skulle svara på en fråga som läraren ställde. 
I exempel 22 påminner läraren eleverna att de ska räcka upp handen och vara tysta. 
Även möbleringen i klassrummet har en betydelse för kommunikationen. Enbart i 
Almas klassrum var bänkarna placerade i mindre öar (grupper av flera bänkar) där det 
fanns stora förutsättningar för eleverna att interagera och kommunicera med 
varandra. Amanda och Annas lektion började vid mattan som också öppnar upp för 
interaktionsmöjligheter. Anna och Alma tog inte tillvara på̊ det utan undervisningen 
bedrevs utifrån en så kallad katederundervisning där all kommunikation gick igenom 
läraren.  
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6 Diskussion  
Under detta avsnitt diskuteras resultatet och slutsatserna som drogs utifrån resultatet. 
Metoden för att undersöka studien diskuteras också med dess för-och nackdelar. 
 
6.1 Resultatdiskussion  
 
För det första visade resultatet att de typer av frågor som förekom under 
observationerna var nära kopplade till vilket kommunikationsmönster som pågick 
under lektionen. Amanda och Berit som hade en IRU-struktur använde sig av mer 
öppna frågor i jämförelse med Anna, Alma och Carin som fokuserade på 
faktakunskaper och slutna frågor, vilket ingår i IRE-struktur. Vilka frågor läraren 
väljer att ställa till sina elever i ett klassrum signalerar vilka kunskaper som är av större 
relevans. Ställer läraren öppna frågor i klassrumskommunikationen visar hen ett 
intresse av att nå elevernas förståelsekunskaper. Väljer läraren istället att ställa slutna 
frågor drar jag utifrån forskningen och observationerna slutsatsen att hen är ute efter 
faktakunskaper (se Bergqvist m fl., 2001). Läroplanen för grundskolan betonar 
lärarens ansvar att utvecklas elevernas förståelse för sin omgivning (Skolverket 2018). 
Utgår läraren från läroplanen bör hen ta till vara på alla elevers förkunskaper och 
bygga elevernas förståelse vidare. Uppföljningen av elevers uttalanden ger också 
signaler om vad som anses vara av relevans i undervisningen. Öppna frågor enligt 
Black m fl. (2004), Dysthe (1996) och Jönsson (2011) har inte något givet svar. Under 
mina observationer var det två av fem lärare (Amanda och Berit) som använde sig av 
öppna frågor i sin undervisning.  
 
För det andra har jag, utifrån observationerna, uppmärksammat att olika ämnen 
förespråkar olika kommunikationsmönster. Anna och Alma hade under 
observationstillfället matematiklektioner, Carin hade en NO-lektion 
(naturorienterande ämnen) och Amanda och Berit hade värdegrundslektioner och 
allmänna diskussioner. Utifrån lektionen och arbetssättet genererades olika typer av 
frågor. Det kan vara så att olika ämnen kräver olika kommunikationsmönster, IRE för 
matematik och NO samt IRU för språk och värdegrund. I detta fall blir det intressant 
att reflektera över språkets betydelse och sätt att kommunicera i de olika ämnen med 
hänsyn till att det nu talas om språk i alla ämnen inom skolvärlden, att alla lärare är 
språklärare och alla ämnen har ett språkfokus. Matematik och NO är ämnen som 
lägger mycket vikt vid begrepp och förståelse, vilket i min uppfattning kräver ett 
dialogiskt arbetssätt såsom IRU. Däremot motsäger det resultatet som visar att 
matematik och No-ämnen fokuserar på fakta och lärarna använder IRE-mönster.  
 
För det tredje framgick det i resultatet att lärardominansen över klassrumssamtalen 
var hög (Gremmo m.fl., 1985). Både Hultin (2006) och Bergqvist m fl. (2001) 
benämner om tredjedelsregeln, där läraren talar två̊-tredjedelar av 
klassrumsundervisningen. Amanda och Berit som arbetade med IRU gav mer tid och 
utrymme för eleverna att prata jämför med Anna, Alma och Carin som använde IRE. I 
de klassrummen var de flesta frågor slutna och elevsvaren på frågorna var korta medan 
svaren. 
 
6.1.1 Slutsats  
En första slutsats som både litteraturen påpekar och som framgick i resultatet att IRU-
struktur och öppna frågor gynnar elevernas språkutveckling och kommunikativa 
förmågor bättre, det gäller alla elever och särskilt andraspråkelever. Eleverna ges 
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möjlighet till reflektion genom autentiska samtal och öppna frågor. Kunskap som 
eleverna tillägnar genom IRU och öppna frågor är mer hållbar eftersom 
eleven(individen) skapar egen förståelse genom samspela med andra individer 
(sociokulturellt perspektiv och dialogiskt arbetssätt). Genom samtalet, utmaning och 
upprepade frågor skapade eleverna i Amandas klass skapade sin kunskap (se exempel 
12). Enligt Gibbons (2010, 2013) behöver eleverna en dialogiskinriktad undervisning, 
särskilt för flerspråkiga elever. Genom att ta vara på elevernas tidigare erfarenheter 
och kunskaper ökar chanserna till att eleverna förstår och tar till sig undervisningen 
(särskilt viktigt för andraspråkelever). För att eleverna ska utvecklas inom sin 
utvecklingszon (Vygotskij, 1934, 2001) handlar det om att fokusera på frågor som ger 
eleverna möjlighet till reflektion och stöd för att formulera nya reflektioner.  
 
En andra slutsats är att lärare behöver minska på sin taltid och låta eleverna tala mer 
och träna upp sina kommunikativa förmågor. Resultatet visar att lärare talade 
genomsniyligt lika mycket som eleverna om inte mer, i de flesta exemplen dominerar 
lärarensröst samtalet. Lärare behöver ta ett steg bakåt och låta eleverna komma till 
tals, självklart behövs struktur för samtal så att alla eller ingen talar. När läraren ställer 
en fråga behöver hen ge eleverna tid och möjlighet att svara (se exempel 3), läraren 
kan vara ängsliga att få fel svar och därför försöker lotsa fram det rätta svaret. Tystnade 
i en klassdiskussion är inte ovanlig och bör ses som ett stöd för eleverna med tanke på 
att en del elever behöver tid att bestämma vad de vill säga (Gibbons, 2013). Det är 
vanligt att lärare av godhjärtenhet snabbt ger stöd och försöker hjälpa eleven vidare i 
sina tankar och uttalanden men det kan vara värt att låta eleven själv eller med hjälp 
av kamrater komma fram till svaret eller omformulera sig med hjälp av andra elever. 
Det sociokulturella perspektivet förespråkar stöttning genom det proximala 
utvecklingsszonen, att individen tillägnar sig nya kunskaper med hjälp av andra (Säljö, 
2014). Det behöver inte alltid vara läraren utan eleverna kan likagärna stötta varandra. 
För det krävs ett öppet och tillåtande klassrumsklimat (Liljestrand, 2002).  
 
En tredje slutsats är att god klassrumsmiljö är nödvändig för att eleverna ska lära sig 
och stötta varandra. För att arbeta för en trygg och tillåtande miljö där syftet med 
frågor är inte enbart fokuserade på innehållet utan locka fram elevernas förmågor och 
identitet krävs det mer öppna frågor (Berg 1979). Det blir väsentligt att arbeta 
dialogiskt och ställa öppna frågor som går hand i hand med en trygg och tillåtande 
klassrumsmiljö. När det finns en trygghet i gruppen blir det lättare att fokusera på 
lektionsinnehållet än på gruppdynamiken, i Amandas och Berits klassrum upplevde 
jag en trygghet hos eleverna, eftersom eleverna vågade uttrycka sig och stötta varandra, 
vilket ger uppfattningen att det är något gruppen har tränat på tidigare. En trygg 
klassrumsmiljö där elevernas kunskaper och idéer accepteras och tas tillvara på bidrar 
naturligt till utökad motivation (Lahdenperä och Sundgren, 2017). Elever behöver 
kunna argumentera och framföra åsikter. För att eleverna ska få möjlighet att utveckla 
sina förmågor i samspel med andra behöver deras röster höras och läraren lyssnar 
aktivt I en dialogisk klassrumsmiljö behövs mycket trygghet och acceptans för att 
eleverna ska kunna dela sina tankar, idéer och erfarenheter (Crogman, Trebeau 
Crogman, 2016; Liljestrand, 2002). 
 
 
6.2 Metoddiskussion  
Denna studie har en kvalitativ ansats och till grund för analysen ligger observationer 
av 5 klassrumssituationer. Vid val av metod togs det hänsyn till vilken metod som 
passar till undersökningens syfte och problemområde. Kvalitativ metod lämpar sig väl 
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för studiens syfte och frågeställning eftersom studiens syfte är att studera 
interaktionen mellan lärare och elever i ett samtal och observationerna i analysen 
skapar forskningsfrågorna. Fördelarna med kvalitativ metod ät att den är flexibel, den 
går att anpassa efter situation och kombineras med andra metoder, ”kvalitativ metod 
är bra på att undersöka företeelser som kvantitativ metod inte kommer åt” (Eliasson, 
2018 s.27) 
 
Datainsamlingen har skett genom att eleverna har blivit inspelade med hjälp av en 
Ipad, vilken enbart spelade in ljud. Kombinationen av både ljudinspelningar och 
anteckningar gav möjligheten att gå tillbaka och lyssna på inspelningarna flera gången 
dessutom var anteckningarna till stor hjälp för att beskriva miljön. Eftersom jag enbart 
fokuserar på det talade språket krävdes det ingen videoinspelning som skulle kanske 
lämpa sig mer om jag hade för avsikt att inkludera det icke-verbala kommunikationen, 
kroppsspråk. Det skulle kunna vara enklare och bättre kvalitet på inspelningarna om 
jag hade använt en diktafon men jag hade ingen till gång till en därför använde jag Ipad 
för att spela in. Jag upplever inte att mina inspelningar hade dålig kvalitet. En Ipad är 
stor och obekväm att bära omkring. Däremot är en Ipad mer vanligt förekommande på 
en skola och skulle inte dra mycket uppmärksamhet av deltagarna. Det var viktigt för 
mig att inte påverka den naturliga miljön i klassrummet. För att minimera den risken 
placerade jag mig längst bak i klassrummet. Däremot tror jag oavsett mina försök var 
jag ändå ett störmoment. Jag var synlig både för lärare och eleverna därför kan jag ha 
påverkat lärarens naturliga sätt att undervisa och elevernas deltagande. När jag kom 
in i klassrummet påverkade jag mer eller mindre miljön. Min narvo påverkade troligen 
elevernas uppmärksamhet och lärarens sätt att undervisa. Det kan ha påverkat 
resultatet. Eleverna kanske skulle tala mer utan min närvaro. För att minimera den 
risken hade det varit bättre att filma utan min närvaro eller kanske observera 
klassrummet vi flera tillfällen (Eliasson, 2018).  
 
Något som kan ha påverkat resultatet är att inspelningar gjordes vid olika tidpunkter 
och i olika ämnen. Det skulle kanske varit bättre att observera ett ämne, något som jag 
reflekterade över senare är att olika ämnen har olika fokus på språket samt olika 
arbetssätt. Fördelen med att observera flera ämnen är att materialet blev mer rikt och 
varierat. Dessutom jag enbart analyserat det (talade språket) kan jag då ha missat det 
icke-verbala språket som kroppsspråket och gester (Berg, 1976). Kroppsspråk och 
gester kan också vara av betydelse att undersöka med tanke på att olika gester ger olika 
intryck. Ett leende, öppna armar och nick ger intryck att den som lyssnar håller med, 
accepterar och bjuder in för samtal. Jag gjorde allt jag kunde för att kunna säkra goda 
analyser (Aspers, 2011. Ljudet spelades in via en applikation på en Ipad i under 
lektionens gång, därför hade jag fördelen att lyssnat på inspelningarna många gånger 
och transkribera, jag försökte hålla mig på en enkel men konsekvent nivå. 
 
 
6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Läraren har en betydelsefull roll i skapandet och upprätthållande av en dialogisk 
klassrumsmiljö. Där elevernas svar och uttalanden är värdefulla och följs upp. Utifrån 
studiens resultat har jag funnit förbättringsområden för hur läraren ställer frågor eller 
organiserar sin undervisning. För att undervisningen ska vara språkutvecklande för 
eleverna behövs olika sätt att ta vara på elevernas svar. Utmaningen ligger i att läraren 
behöver lyssna och vara lyhörd. Resultatet visar inte bara enskilda lärares arbetssätt 
utan argumenterar för förbättringar av arbetssätt och undersökningsbaserad 
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skolutveckling. För att utveckla elevernas deltagande i samtal och diskussioner behövs 
det att läraren tillsammans med sina elever i klassrummet utvecklar och prövar frågor 
och uppföljning av elevuttalanden.  
Därför blir det av intresse att forska om olika ämnen har olika 
kommunikationsmönster. Studien kan göras om men enbart undersöka och observera 
ett specifikt ämne exempelvis matematik. 
Är det möjligt att enbart utgå från IRU och öppna frågor i undervisningen?  
Det skulle också vara intressant att intervjua lärare och fråga om deras syn på sitt sätt 
att undervisa och deras tankar om dialogiskt arbetssätt.  
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Bilaga 1: brev till föräldrar 

 

 
 
 
Samtycke om deltagande: 
 
Jag heter Mariam Hamid och är en lärare. Jag studerar andra året inom 
masterprogrammet med inriktning didaktik på Mälardalens högskola. Jag skriver en 
uppsats om elevers språkbruk och ordförråd. Till min uppsats behöver jag observera 
lektioner där elever och lärare arbetar med språket.  
I överenskommelse med undervisande lärare kommer jag vara med på ett 
lektionstillfälle för att observera eleverna. Jag kommer sitta i ett hörn för att titta och 
anteckna det som sker under lektionen.  
Underlaget som samlas in genom observationerna kommer därefter vara en del i min 
uppsats. Det är viktigt för dig som vårdnadshavare att veta att ditt barn kommer vara 
anonym. Information om verksamhet eller deltagarna (skola eller namn) kommer inte 
nämnas i uppsatsen. Deltagandet är frivilligt och du som vårdnadshavare eller lärare 
har rätt att avbryta medverkan när det så önskas.  
 
Vill du inte att ditt barn ska delta kan du kontakta mig med ditt barns namn och klass. 
 
Har du frågor eller funderingar kan du kontakta mig på mail: 
mariam.hamid@eskilstuna.se 
Tack 
Mariam Hamid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


