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Sammanfattning 

Arbetet syftar till att undersöka klassrumskommunikationen som förekommer mellan lärare och 

elever och dess betydelse för lärande utifrån tre fokusområden. Dessa tre fokusområden är 

kommunikationsmönster i undervisningen, frågornas roll samt uppföljning av elevuttalanden. 

Arbetet har inspirerats av etnografin vid val av metod, då observationer har gjorts i elva klassrum 

i olika ämnen på en gymnasieskola. Studien har sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv, 

ett perspektiv där kommunikation och interaktion har en avgörande roll för hållbart lärande. Det 

empiriska materialet analyserades utifrån de tre fokusområdena, som har mynnat i kategorierna 

autentiska frågor, slutna frågor, positiv uppföljning, facitliknande respons, IRE-struktur och IRU-

struktur. Dessa kategorier ställdes mot varandra i diskussionsdelen, där kopplingar gjordes till 

den teoretiska bakgrunden. En av slutsatserna i arbetet blev således att de slutna frågorna hade en 

dominans i klassrummen, i förhållande till de autentiska frågorna. Slutna frågor eftersöker 

faktakunskaper, vilket leder till att elever går miste om förståelsekunskaper. Gällande uppföljning 

drogs slutsatsen att den positiva uppföljningen är avgörande för ett gott kommunikativt 

klassrumsklimat. Slutligen uppmärksammades IRE-strukturens dominans i 

klassrumskommunikationen.  

 

Nyckelord: Klassrumskommunikation, IRE-struktur, IRU-struktur, autentiska frågor, slutna 

frågor, positiv uppföljning och facitliknande respons. 
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1 Inledning  

Hur kommunikation och samspel förs mellan individer är en viktig bidragande orsak till hur 

människan kommer att utveckla olika kunskaper (Roger Säljö 2010). Vi har för avsikt att studera 

kommunikationen som sker i klassrum, då kommunikation har en avgörande roll för elevers 

lärande. Charlotta Einarsson (2003) beskriver en studie som visar på skillnaderna i 

klassrumskommunikationen vid två tillfällen, 1976 och 1996. Studien påvisade få förändringar i 

kommunikationen under tidsperioden. De förändringar som framträdde i studien var att 

klassrumskommunikationen hade ökat. Einarsson (2003) ser en problematik i resultatet, då hon 

menar att kommunikationen har ökat i fel riktning, lärarna kom att tala till eleverna snarare än 

med eleverna. Även Olga Dysthe (1996) skriver om klassrumskommunikation då hon poängterar 

bland annat frågornas roll och uppföljning av elevuttalanden. Vilka typer av frågor som ställs och 

hur uppföljningen sker utgör en viktig roll i hur elever kommer att anamma olika kunskaper 

(Dysthe 1996). Johan Liljestrand (2002) menar att frågorna och uppföljningens utformning i 

klassrumskommunikationen kan skapa olika interaktionsmönster, som bidrar till att lärarna intar 

olika roller.  

 

Under lärarutbildningens gång har vi på våra verksamhetsförlagda utbildningar och vid läsning 

av kurslitteratur fått ett intresse för kommunikation i undervisningen. För oss som blivande lärare 

anser vi att det är viktigt att reflektera och studera hur olika kommunikationsmönster kan 

generera olika lärandemiljöer. Efter genomförandet av en förstudie som vi har gjort och genom 

läsning av tidigare forskning blev vi intresserade av frågornas roll i undervisningen samt 

uppföljning av elevuttalanden. Dessa två infallsvinklar ledde oss in på hur det överlag såg ut i ett 

klassrum. När vi började med vår huvudstudie bestämde vi oss för att inte avgränsa oss till något 

specifikt ämne, eftersom att kommunikation återfinns oavsett vilket innehåll som studeras.  Vi 

menar att detta kan leda till en bredare inblick i hur kommunikation förs i undervisningen.  

 

Vårt arbete kommer att grunda sig på ett fältarbete i en gymnasieskola, där vi har observerat elva 

lektioner i olika ämnen. Under våra observationer har vi valt att koncentrera oss på den 

kommunikation som sker med hela klassen. Den kommunikation vi studerar är med andra ord 

den muntliga kommunikationen mellan lärare och elever, som hela klassen kan ta del av.  
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1.1 Kommunikation och lärande  

Säljö (2004) skriver att kommunikation är av en stor betydelse för människans 

kunskapsutveckling. Han hävdar att kunskaper i första hand utvecklas genom samspelet mellan 

olika individer. Samspelet leder till att människan tar till sig olika insikter, som även förs vidare 

mellan generationer. Säljö (2004) skriver vidare att:  

 

[D]et som gör kommunikation så grundläggande för kunskapsutveckling är att mottagaren kan 

läsa in de budskap som avses, det vill säga vi kan upprätta en rimlig gemensam förståelse - eller 

intersubjektivitet - om vad som menas med det som uttrycks (s 44). 

 

I och med detta menar Säljö (2004) att kommunikationen som sker mellan individer i ett socialt 

samspel är av en stor betydelse för hur individer kommer att uppfatta varandra. Vidare menar 

författaren att kommunikation som förs ansikte mot ansikte utgör en stor del av hur individer 

kommer att anpassa sig till varandra och skapa en ömsesidig uppfattning. Även Olga Dysthe 

(1996) lyfter kommunikation som ett redskap för lärande, då hon skriver att kommunikation är ett 

konstant och föränderligt samspel mellan sändaren och mottagaren.  

 

Säljö (2010) beskriver utifrån Vygotskij två olika typer av redskap för lärande, de av fysisk 

karaktär
1
 respektive de av språklig karaktär. De språkliga redskapen stimulerar till såväl 

intellektuellt, kommunikativt, mentalt som diskursivt tänkande. De fysiska redskapen och de 

språkliga redskapen utesluter inte varandra, utan dessa två tillsammans kallar Säljö (2010) för 

kulturella redskap. Han menar att de kulturella redskapen har bidragit till att kunskaper och 

färdigheter har levt kvar i samhället.   

 

Dysthe (1996) lyfter vikten av skriftlig och muntlig kommunikation i skolan. Hon skriver att det 

kan förekomma olika kommunikativa situationer i ett klassrum, både enskilda och i 

gruppsammanhang samt i form av både muntliga och skriftliga uppgifter. I enighet med Dysthe 

(1996) anser vi att det är viktigt att ta hänsyn till både den skriftliga och den muntliga 

                                                           
1
 De fysiska redskapen benämns även som artefakter, dessa redskap har människan skapat själv och de finns så gott 

som överallt omkring oss. Exempel på fysiska redskap är datorer, böcker, telefoner etcetera. För vidare förklaring av 

de fysiska redskapen se Säljö (2010). 
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kommunikationen i ett klassrum. Detta är av betydelse eftersom vissa elever utrycker sig bäst i 

form av tal, medan andra uttrycker sig bäst i skrift (Dysthe 1996).  

 

Sammanfattningsvis menar Dysthe (1996) och Säljö (2004, 2010) att all kommunikation ses som 

en viktig del i lärprocessen hos eleverna, det vill säga ett redskap för lärande. Genom att elever 

får möjlighet till att kommunicera både muntligt och skriftligt kan kommunikation leda till att 

befästa hållbara kunskaper.  

 

1.2  Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med vårt arbete är att undersöka klassrumskommunikationen som förekommer mellan 

lärare och elever utifrån tre fokusområden. Dessa tre fokusområden är kommunikationsmönster i 

undervisningen, frågornas roll samt uppföljning av elevuttalanden.  

 

För att möjliggöra en slutsats har följande tre forskningsfrågor formulerats utifrån de tre 

fokusområdena: 

 

 Vilka kommunikationsmönster aktualiseras i klassrumsundervisning? 

 Vilka typer av frågor ställer läraren till elever i klassrummet? 

  Hur sker uppföljningen av elevuttalanden? 

 

1.3 Disposition  

Under inledningen av uppsatsen beskriver vi kommunikationens roll för lärande och varför vi 

anser att det är viktigt att studera kommunikation för oss som blivande lärare. Därefter framställer 

vi vårt syfte och preciserar de forskningsfrågor som arbete kretsar kring. Utifrån vårt syfte och 

våra forskningsfrågor presenterar vi sedan våra teoretiska utgångspunkter. Vi utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande, där vi bland annat beskriver lärarens roll och vikten av 

interaktion i klassrummet. Vidare beskriver vi de fokusområden som utgör grunden i våra 

forskningsfrågor.  

 

Nästa del i uppsatsen är metoden, där vi beskriver hur etnografin utgör en inspirationsgrund i vår 

studie. Vi redogör även för vår roll som observatörer, hur vi trädde in på fältet och vilka etiska 
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ställningstaganden vi begrundade innan vi genomförde våra observationer. I metoddelen 

beskriver vi även hur vi samlade in material från våra observationer, hur vi har valt att genomföra 

vår analys samt validiteten och giltigheten av de observationer som vi har gjort.  

 

I vår analys presenterar vi det material som vi har samlat in utifrån ett flertal kategorier. Vidare 

knyter vi an materialet till den tidigare forskningen som presenteras i ”Teoretiska 

utgångspunkter”. Arbetet avslutas med en diskussion om de resultat som är framträdande i 

analysen.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

Under följande avsnitt har vi till avsikt att redogöra för de teoretiska utgångspunkterna i vårt 

arbete. Vi kommer att utgå från ett sociokulturellt perspektiv på lärande, då detta perspektiv 

enligt Säljö (2010) förutsätter att lärande sker genom interaktion och kommunikation. Vi kommer 

att tydliggöra begreppen IRE och IRU som två olika kommunikationsmönster, beskriva frågans 

betydelse för elevers hållbara kunskapsutveckling samt vikten av lärares uppföljning av 

elevuttalanden. Följande utgångspunkter kommer att utgöra en grund för vår kommande 

fältstudie och analys.  

 

 2.1 Ett sociokulturellt perspektiv på kommunikation och lärande  

Det sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt i att individens kunskaper och färdigheter 

relateras till den omgivning som hon befinner sig i samt till de resurser och utmaningar som 

omgivningen erbjuder (Säljö 2010). Likaså beskriver Dysthe (2003) lärandet utifrån det 

sociokulturella perspektivet som ett deltagande i en miljö tillsammans med andra människor. 

Interaktion och samarbete blir därmed grundläggande för lärandet hos elever i skolan. Dysthe 

(2003) skriver vidare utifrån Bakhtin som menar att allt vi säger har sin grund i vad andra redan 

har sagt och att människan lär genom att lyssna, samtala, härma och samverka med andra. Den 

kommunikativa processen är av en avgörande roll för hur människan kommer att utveckla fortsatt 

lärande (Dysthe 2003). Även Jean Lave och Etienne Wenger (1991) skriver om hur lärande 

skapas under sociala situationer. De hävdar att lärande i sociala sammanhang inte går att undvika 

och att lärande ses som en integrerad del av den sociala situationen (Lave och Wenger 1991).  

 

Dysthe (2003) hävdar att språk och kommunikation är ”grundvillkoret för att lärande och 

tänkande skall kunna ske” (s 48). Språket blir det som för samman kommunikationen mellan två 

människor och den inre kommunikationen, vi talar med andra människor för att försöka förmedla 

det vi själva tänker (Dysthe 2003). Även Eva Riesbeck, Roger Säljö och Jan Wyndhamn (2003) 

skriver om språkets betydelse för lärande. De menar att språket är ett berikande sätt att presentera 

vår omvärld på, då vi kan samtala om saker och ting på så oerhört många sätt. Språket hjälper oss 

att vara specifika med vad vi ska samtala om.  
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Riesbeck m fl (2003) skriver att: ”En viktig beståndsdel i kunskapsutvecklingen kan beskrivas 

som skapandet av olika diskurser som perspektiverar händelser, processer och objekt på specifika 

sätt” (s 221). De menar att i ett sociokulturellt perspektiv handlar lärande om att människan lär 

sig hantera en mängd varierande diskurser, där varierande diskurser kan ses som olika 

kommunikationsformer. Skolan är en miljö där eleven får möjlighet att komma i kontakt med 

olika kommunikationsformer, som eleven sällan eller aldrig möter i sin vardag. Riesbeck m fl 

(2003) lyfter även fram svårigheten med bemötandet av dessa inom skolan, eftersom många av 

eleverna är obekanta med kommunikation på skilda sätt. Svårigheten ligger i att eleverna till en 

början inte kan behärska de nya kommunikationsformer som de möter i skolan, vilket hämmar en 

god kunskapsutveckling (Riesbeck m fl 2003).  

 

Utöver det sociokulturella perspektivet råder det två andra perspektiv på lärande i dagens skola: 

behaviorism och kognitivism. Dessa tre perspektiv har sitt ursprung i olika syner på kunskap och 

på hur individer lär, skriver Dysthe (2003). Enligt en behaviorist är kunskapen objektiv och den 

kan avgränsas och delas, den befinner sig utanför individen. Teorin förespråkar belöning och 

straff som inlärningsmetod, belöning motiverar till goda beteenden och bestraffning minskar 

felaktiga vanor och inlärning (Dysthe 2003). Espen Jerlang (2005) skriver att inom de 

behavioristiska klassrummen är överföringsmetoden något som används. Utifrån 

överföringsmetoden kan undervisningen ses som en metod där läraren fyller upp eleverna med 

nya kunskaper (Dysthe 1996). Det som behavioristerna menar är att eleven blir en mottagare av 

kunskap och läraren en överförare av kunskapen (Jerlang 2005). Dysthe (2003) beskriver synen 

på kunskapsinhämtningen inom behaviorismen genom att elever lär sig de grundläggande 

kunskaperna först, steg för steg. Inte förrän i ett senare skede anses eleverna kunna tänka, 

reflektera och ta till vara på de kunskaper de har sedan tidigare. Det är också det som skiljer 

behaviorismen och kognitivismen åt. Inom kognitivismen är lärande en process där eleverna ”tar 

emot information, tolkar den, knyter ihop den med vad de redan vet och om så krävs 

omorganiserar de mentala strukturerna för att den nya förståelsen ska passa in” (Dysthe 2003, s 

36).  Skillnaden ligger däri att behavioristerna ser individen som passiv medan kognitivisterna 

menar att individen kan ta till sig ny kunskap och göra den till sin egen tack vare de tidigare 

erfarenheterna (Dysthe 2003).  
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Även Säljö (2010) beskriver behaviorismen och kognitivismen, han härleder dem som empirism 

och rationalism. Han menar dock att de båda perspektiven bortser från något väsentligt. De 

utesluter nämligen att människan bär med sig olika kunskaper som har anammats genom 

historien, men framförallt att människan har den unika förmågan att samspela med sin 

omgivning. Erfarenheter som vi människor bär med oss och människans förmåga att samspela får 

inte förbises då vi vill lära om hur människan lär och utvecklas (Säljö 2010). Säljö (2010) skriver 

att rationalismen och empirismen har en del brister ur ett lärandeperspektiv i förhållande till det 

sociokulturella perspektivet. Han skriver att alla de kunskaper som människan bär med sig 

omöjligen kan komma enbart från biologiska förutsättningar. Han menar att allt som vi 

människor kan utöva, till exempel cykla eller köra bil, omöjligt finns lagrade i våra gener, vilket 

det rationalistiska perspektivet förespråkar. En annan problematik som Säljö (2010) tar upp 

utifrån det empiristiska perspektivet är att lärdomen inte enbart kommer från de erfarenheter som 

människan besitter. Här lyfter han människans förmåga att lära sig ett språk, då han hävdar att 

dessa processer inte enbart sker under upprepning av det vi hört, utan är av en mer komplicerad 

bemärkelse (Säljö 2010).  

 

Sammanfattningsvis förespråkar både Dysthe (2003), Riesbeck m fl (2003)  och Säljö (2010) den 

sociokulturella synen på lärande. De menar på att lärande är ständigt pågående och att det sker i 

olika sammanhang och situationer. De erfarenheter vi människor har med oss sedan tidigare har 

också en avgörande roll för hur vi lär. Det behavioristiska perspektivet och det kognitivistiska 

perspektivet har istället en annan syn på kunskap och lärande i skolsammanhang och det är 

utifrån dessa två perspektiv som det sociokulturella perspektivet har växt fram, för att tillföra det 

som de bortsett från.  

 

2.1.1 Lärarens roll 

Säljö (2010) påpekar att i skolan sker lärande, men det är långt ifrån enbart där som lärande sker.  

Han poängterar också att undervisning som bedrivs i skolan inte behöver innebära lärande för 

eleverna. Vidare menar han att lärarens roll är viktig för att eventuellt leda in elever till ett 

lärande. Det är lärarens roll som är avgörande för kunskapsutvecklingen (Säljö 2010). Även Lev 

Vygotskij (1926/1999) var tidig med att framhäva betydelsen av lärarens roll i undervisningen. 

Han menar att: 
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Han [läraren] ska organisera den sociala miljö som är den enda utbildningsfaktorn. Om han 

uppträder i rollen som en enkel pump, som pumpar i eleverna kunskaper, kan han lika bra 

ersättas av en lärobok, ett lexikon, en karta eller en exkursion. (s 235) 

 

Utifrån ovanstående citat hävdar Vygotskij (1926/1999) att läraren bör skapa sociala förhållanden 

i sin undervisning, för att elever ska kunna lära något mer än faktakunskaper. Han menar att 

läraren inte ska agera som en överförare av information utan snarare en som skapar 

förutsättningar för lärande i sociala kontexter. Om lärarens roll skriver även Sten Båth, Ingrid 

Sanderoth och Margit Werner (2009), då de menar att: ”Eleven kommer att förstå fenomen på 

skilda sätt, mer eller mindre avancerade och/eller komplexa, beroende på lärarnas uppläggning av 

undervisningssituationer” (s 69). I och med detta uttalande lägger författarna stor betydelse på 

lärarens roll i undervisningen och de beskriver också att det är viktigt att läraren försöker sätta sig 

in i hur eleven kommer att se på undervisningsinnehållet för att skapa bättre förutsättningar för 

lärande (Båth m fl 2009).  

 

Även Tomas Englund (2006) beskriver lärarens roll som viktig och menar på att lärarens 

kommunikativa förmåga är en av de viktigaste kompetenserna. Läraren behöver därmed skapa ett 

klassrum där kommunikationen på ett positivt sätt får en central roll. För att kunna uppnå ett 

kommunikativt klassrumsklimat blir lärarens undervisningssätt avgörande. Vikten av goda 

relationer mellan lärare och elev och mellan elever är viktigt för att möjliggöra ett gott 

kommunikativt klassrumsklimat. Det kommunikativa klassrumsklimatet ihop med bland annat 

”öppenhet och en ömsesidig tillåtande attityd, nyfikenhet och samtidig koncentration på 

[innehållet]” (Englund 2006, s 41) skapar en grund för meningsskapande och lärande hos eleven. 

Vidare menar Englund (2006) att den ovan beskrivna bilden på det han kallar en god lärare, 

krockar med den traditionella bilden:  

 

Denna tradition innebär att det är läraren som dominerar lektionerna genom att undervisa och 

berätta, ställa frågor som han eller hon redan vet svaret på och primärt bedöma elevernas 

prestationer genom prov som mäter reproduktiv kunskap. (s 43) 
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Det som istället eftersträvas är det han kallar för ett deliberativt samtal, vilket har likheter med 

det som Eva Hultin (2007) kallar för ett dialogiskt klassrum. Detta är två typer av kommunikativa 

klassrum där elevernas hållbara lärande och delaktighet är i fokus
2
.  

 

Båth m fl (2009), Englund (2006) och Säljö (2010) tydliggör betydelsen av lärarens sätt att 

använda kommunikation på i ett klassrum. Lärarens kommunikativa förmåga är viktig för att 

elever ska kunna utveckla ett mer hållbart lärande. Englund (2006) betonar att läraren behöver 

skapa ett gott klassrumsklimat för att möjliggöra för ett kommunikativt klassrum. Trots vikten av 

samspel och kommunikation i undervisningen menar han att det idag är den traditionella 

undervisningsformen som dominerar. 

 

2.1.2 Interaktion och lärande – ett socialt samspel  

Det sociala samspelet ses som en förutsättning inom det sociokulturella perspektivet för att 

möjliggöra ett lärande. Lars-Christer Hydén (2001) menar att det sociala samspelet förbises inom 

forskning. Han skriver att det råder en ensamhetstradition i forskningssammanhang. Med 

ensamhetstradition menar Hydén (2001) att det fokuseras på att se världen ur en människas 

perspektiv, istället för att se människan som en social varelse. Nackdelen med ensamhet leder 

således till att människan ” utrusta[r] individen med allt det som annars finns i samspelet med 

andra personer och i den delade, gemensamma världen” (s 16). Vidare skriver han om tvåsamhet 

och flersamhet, alltså en social kontext, där tvåsamhet är den mest förekommande situationen för 

att kunna förstå en människa i hennes vardag (Hydén 2001). Även Liljestrand (2002) belyser det 

sociala samspelet, i form av ett interaktionsperspektiv. Han skriver att interaktion sker i ett 

samspel med minst två parter och att det som två eller flera deltagare kommunicerar till varandra 

hänger ihop. I skolsammanhang kan det till exempel handla om att titta både på lärarens frågor 

och på elevernas svar för att förstå innebörden. Vidare belyser han klassrumsinteraktionens 

betydelse för lärande, då han skriver att interaktionen i klassrummet mellan lärare och elever kan 

skapa förutsättningar för en god klassrumsmiljö (Liljestrand 2002).   

 

                                                           
2
 För tydligare åtskillnad mellan begreppen deliberativt samtal och dialogiskt klassrum se Eva Hultin (2007) i 

Utbildning som kommunikation. 
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Inger Göring (2006) belyser interaktionens samband med elevers läroprocesser, då hon menar att 

lärandet sker i huvudsak under sociala samspel där kommunikation utgör en central roll. Vidare 

skriver hon att avgörandet för vilka kunskaper eleven kommer att lära sig grundar sig i hur eleven 

integreras, deltar samt använder kommunikation under de olika klassrumsaktiviteterna som 

bedrivs mellan elever samt mellan lärare och elev (Göring 2006). Även Kerstin Bergqvist, Ann-

Carita Evaldsson, Sverker Lindblad och Fritjof Sahlström (2001) skriver om sambandet mellan 

interaktion och lärande, då de hävdar att interaktionen mellan individer är av en avgörande roll 

för vilken kunskap och vilka värderingar de inblandade kommer att ta till sig. Dessutom skriver 

de att utgångspunkten för den sociala relationens uppbyggnad grundar sig utifrån interaktionens 

olika sammanhang och situationer (Bergqvist m fl 2001).  Likaså Säljö (2010) skriver om 

interaktionens betydelse för lärande. Han menar att interaktion mellan individer utgör en viktig 

del inom mediering, med mediering syftar han på relationen mellan individen och olika redskap 

som indikerar till lärande
3
. Han skriver vidare att kommunikationen som förs mellan individer 

och interaktionen som förekommer ses som mediering, det vill säga ett redskap för lärande (Säljö 

2010). 

 

Utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande utgör interaktion en central roll för hur elever i 

skolan kommer att tillägna sig kunskaper. Interaktion utgör således en förutsättning för lärande 

hos elever och kan därmed ses som ett redskap för lärande där kommunikation utgör en central 

roll. 

 

2.2 Klassrumskommunikation utifrån två kommunikationsmönster   

Utifrån det vi har skrivit om ovan utgör interaktion och kommunikation en central roll för elevers 

lärande. Dessutom spelar lärares kommunikativa förmåga in på hur kommunikationen kommer 

att bedrivas. Därmed frågar vi oss vilka kommunikationsmönster som kan råda i undervisningen. 

Bergqvist m fl (2001) skriver om hur forskning om klassrumsinteraktion började växa fram samt 

hur den dominerande klassrumsundervisningen bedrevs då. De skriver att under slutet av 

sextiotalet och under början av sjuttiotalet anträdde allt fler forskare att intressera sig för den 

muntliga klassrumskommunikationen. Forskningen som utövades innan fokuserades framförallt 

                                                           
3
 För en tydligare förklaring av begreppet mediering se Roger Säljö (2010) Lärande och kulturella redskap – Om 

läroprocesser och det kollektiva minnet. 
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på hur skriftspråket anfördes. Klassrumsinteraktionen blev således en stor arena för forskningen 

kring interaktion. Vidare menar Bergqvist m fl (2001) att den tidiga klassrumsforskningens 

resultat visade på undervisningsstrukturens grundläggande organisering utifrån kommunikation 

och interaktion. De skriver att IRE-strukturen var dominerande i nästan all 

klassrumsundervisning runtom i världen. Begreppet IRE står för initiering, respons och 

evaluering. Initieringen består oftast av en fråga som läraren ställer till eleven, varpå eleverna 

responderar och slutligen evaluerar läraren responsen som eleven uppgett. IRE-strukturen bedrivs 

ungefär som en katederundervisning, där läraren står för större delen av kommunikationen 

(Bergqvist m fl, 2001).  

 

Även Eva Hultin (2006) skriver om den tidiga forskningen som har bedrivits inom 

klassrumsinteraktion. Hon skriver att den forskning som gjorts av Anward och Lundgren grundar 

sig på hur interaktionsmönster förhåller sig till undervisningsspråket. Med undervisningsspråk 

menar hon hur klassrumskommunikationens taletid och turordning är strukturerad under en 

lektion. Hon lyfter fram att den forskning som gjordes i klassrum visade på att undervisningen 

bedrevs utifrån IRE-strukturen, trots att begreppet inte var framträdande i forskningsrapporten. 

Hultin (2006) skriver att läraren framträdde som en viktig kontrollfunktion i klassrummet då han 

eller hon kontrollerade undervisningsspråket och kunskaperna som eleverna påvisade. Även 

Bergqvist m fl (2001) skriver om lärarens roll i klassrummet utifrån IRE- strukturen, då de 

framhäver lärardominansen under klassrumskommunikationen. Den tidigare forskningen pekar 

på att lärarens röst var överordnad elevernas. Detta förhållningssätt kallar forskarna för två-

tredjedelsregeln, där läraren talar två-tredjedelar av klassrumsundervisningen. Vidare skriver 

Hultin (2006) utifrån en studie som bedrivits av Hugh Mehan att med IRE-strukturen förväntas 

det att eleverna lär in de rätta svaren på de frågor som läraren ställer. Dessutom ska eleverna 

känna till de oskrivna regler som klassrumsinteraktionen förväntar, exempelvis turordning 

(Hultin 2006).  

 

Liljestrand (2002) belyser ett annat kommunikationsmönster där läraren framställs som en ledare 

av klassrumskommunikationen snarare än den som dominerar kommunikationen under lektionen. 

Under lärarledda lektioner ska läraren leda interaktionen och klassrumskommunikationen, 

samtidigt som hänsyn tas till jämställdhet och elevdominans. Liljestrand (2002) belyser IRU-
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strukturen i förhållande till IRE-strukturen. Han skriver att IRU står för initiering, respons och 

uppföljning, vilket tolkas utifrån att läraren initierar med en fråga, eleven responderar med ett 

svar vilket läraren sedan följer upp. Uppföljningen i IRU skiljer sig från evalueringen i IRE på ett 

sådant sätt att läraren inte ger en facitliknande respons på elevsvaret, exempel ”rätt” eller ”ja”. 

Under uppföljningen i IRU följer läraren upp elevernas svar och införlivar dessa i 

undervisningsinnehållet. Uppföljningen leder således till att eleverna intar en mer undersökande 

roll och att läraren är den som leder in eleven till denna roll. Vidare beskriver Liljestrand (2002) 

att det är förståndigt att läraren är den som initierar frågan i helklassundervisningen då läraren ses 

som ena halvan av klassen och eleverna som den andra halvan. Eleverna i helklass bildar ett 

kollektiv där lärarens roll som initiativtagare och ledare ses som en naturlig process (Liljestrand 

2002).  

 

De interaktionsmönster som har studerats under den senaste tiden i klassrum visar på hur 

kommunikation förs. Då kommunikation utgör en central roll för lärande ämnar vi undersöka de 

kommunikationsmönster som råder utifrån IRE- och IRU-strukturen. Det som skiljer IRE-

strukturen från IRU – strukturen är hur läraren väljer att följa upp elevernas svar och införlivar 

elevsvaren i den kommande undervisningen. 

 

2.3 Autentiska frågor i förhållande till slutna frågor 

Kommunikationsmönster kan se olika ut beroende på vilka typer av frågor som läraren ställer 

samt hur svaren på frågorna följs upp. Dysthe (1996) belyser frågans roll i undervisningen då hon 

ställer de autentiska frågorna mot de slutna. Hon förklarar begreppet autentiska frågor som frågor 

där läraren inte sitter inne med ett givet svar. Det är inte en fråga där det finns flera olika 

svarsmöjligheter som läraren känner till, utan en fråga där läraren är ute efter elevernas tankar 

och åsikter i ett ämne (Dysthe 1996). Hon förklarar begreppet vidare: 

 

Att ställa autentiska frågor innebär att läraren är ute efter något annat än att kontrollera om 

eleven har lärt sig ett stoff som varit givet på förhand. Elevens förståelse, tolkning och 

reflektion är något läraren inte känner till i förväg, och därför signalerar autentiska frågor att 

detta är viktigt. (Dysthe 1996, s 58) 
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Dysthe (1996) skriver att autentiska frågor ger eleven möjlighet att börja fundera själv och inte 

enbart repetera det andra har sagt. I förhållande till de autentiska frågorna skriver hon om icke-

autentiska frågor, vilket hon även benämner slutna frågor. De slutna frågorna har facitliknande 

svar och är vanligt förekommande i skolan (Dysthe 1996). Även Hultin (2006) lyfter fram denna 

vanligt förekommande frågesituation. Hon förtydligar frågesituationen genom ett exempel ur 

Astrid Lindgrens berättelse om Pippi Långstrump. I berättelsen kliver Pippi för första gången in i 

ett klassrum och utsätts för lärarens frågor. Pippi ifrågasätter lärarens motiv med frågan, då 

läraren redan vet svaret på den, i och med detta ifrågasätter Pippi de slutna frågornas roll i 

undervisningen. Dysthe (1996) beskriver även kvasi-autentiska frågor, som hon menar är slutna 

frågor som till synes kan verka autentiska. Med dessa frågor menar hon att då läraren säger 

exempelvis ”Vad tror ni?” i samband med en sluten fråga tros det ge mer utrymme för olikartade 

svar, även om det i grund och botten finns givna svar. 

 

Vidare skriver Dysthe (1996) att autentiska frågor ”signalerar en annan inställning till vad som 

räknas som kunskap och vilken elevens roll ska vara” (s 59). Med andra ord menar hon att eleven 

inte enbart ska upprepa fakta utan skapa sig en förståelse genom de erfarenheter de besitter. 

Slutna frågor är å andra sidan frågor som läraren ställer trots att han eller hon känner till svaret, 

därmed ställs frågan för att bedöma elevernas faktakunskaper (Dysthe 1996). Vilka kunskaper 

som ska komma till uttryck i skolan skrivs det om i Gy11. Kunskapsformerna beskrivs som fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet, där en förutsättning är att alla samspelar med varandra. 

Bernt Gustavsson (2002) skriver att kunskapsbegreppet tidigare varit helt oreflekterat i skolan, 

medan det idag är mer omdiskuterat. De kunskapsformerna som Gy11 lyfter fram förklarar han 

enligt följande:  

 

 faktakunskap som information, regler och konventioner, utan åtskillnad mellan ytlig och djup 

kunskap eller mellan olika sätt att förstå samma fenomen. 

 förståelsekunskap som i motsats till fakta sägs ha kvalitativ karaktär, att förstå är att uppfatta 

meningen eller innebörden i ett fenomen. 

 färdighetskunskap som att vi vet hur något ska göras och kan genomföra det.  

 förtrogenhetskunskap som bakgrundskunskap eller kunskapens tysta dimension i en kunskap 

som är förenad med sinnliga upplevelser och som kommer till uttryck i bedömningar.  

(s 23) 
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Utifrån dessa förklaringar av begreppen menar Gustavsson (2002) att kunskapsbegreppet idag är 

mer utvecklat, då läroplanen förespråkar mer hållbara kunskaper, alltså inte enbart 

faktakunskaper. Även Anders Jönsson (2011) skriver om kunskapssynen i skolan. Han menar att 

den kunskap som skolan har till syfte att undervisa i är förståelse, men under bedömningen så 

fokuseras det framför allt på fakta- och minneskunskaper. Det förhållningssätt som råder om 

kunskap i skolan bidrar till att eleverna förväntas förhålla sig till lärande och kunskap på ett visst 

sätt, men att bedömningen sker på ett annat sätt. 

 

Relevansen för de autentiska frågorna belyses i Gy11 då det formuleras att: ”Skolan ska vara 

öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av 

personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana” (Skolverket 2011, s 6). Därmed 

beläggs den autentiska frågans relevans i undervisningen i skolan. Även Paul Black, Christine 

Harrison, Clara Lee, Bethan Marshall och Dylan Wiliam (2004) skriver angående frågans roll att: 

” More effort has to be spent in framing questions that are worth asking, that is, questions that 

explore issues that are critical to the development of students’ understanding” (s 12-13). De 

hävdar att lärare bör engagera sig mer i valet av frågor i undervisningen för att elever ska 

utveckla en djupare förståelse. Likaså Jönsson (2010) skriver om frågornas roll i 

klassrumskommunikationen, då han skriver att läraren bör ställa autentiska frågor till eleverna. 

Dessa typer av frågor ska vara realistiska och vardagsrelaterade för eleven. Med dessa frågor får 

eleverna möjligheten att visa vad de kan utifrån realistiska situationer. Dessutom ses autentiska 

frågor som öppna vilket innebär att eleven är relativ fri när han/hon ska lösa eller besvara en 

uppgift (Jönsson 2010).  

 

Sammanfattningsvis visar de autentiska frågorna på en annan kunskapssyn, i förhållande till de 

slutna frågorna. Då en lärare ställer autentiska frågor får de inte bara elevernas faktakunskaper, 

utan också deras förståelse och egna erfarenheter i ämnet.  Elevsvaren på slutna frågor visar 

istället på reproducerad faktakunskap. Eftersom Gy11 framhäver de fyra olika kunskapsformerna 

ses därmed den autentiska frågan som en viktig utgångspunkt i klassrumskommunikationen för 

att nå dessa kunskapsformer.  
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2.4 Uppföljning av elevuttalanden 

Då vi har för avsikt att undersöka kommunikationsmönster utifrån IRE- och IRU-strukturerna 

läggs det stor vikt på hur läraren väljer att följa upp elevuttalanden. Dysthe (1996) skriver om 

positiv uppföljning och förklarar det som att läraren för in elevens svar i nästkommande fråga. 

Detta innebär att läraren visar att det som eleven säger är meningsfullt och viktigt. Det Dysthe 

(1996) kallar för positiv bedömning är också en form av positiv uppföljning och fungerar på ett 

liknande sätt.  Positiv bedömning innebär att läraren bygger den fortsatta undervisningen på 

elevens uttalanden. Å andra sidan skriver Dysthe (1996) att om läraren inte skulle följa upp 

elevernas svar sker ett brott i kommunikationen.  Då läraren följer upp elevsvaret på ett positivt 

sätt kan det hända att ämnet förändras något, men det viktiga är att läraren visar att det som 

eleven säger är värdefullt. Då en lärare införlivar elevens uttalanden i den fortsatta 

undervisningen blir det en mer värdefull bedömning av svaret än facitliknande kommentarer som 

exempelvis ”Bra”, ”Rätt” och ”Ja” (Dysthe 1996).  

 

Dysthes (1996) begrepp positiv bedömning kopplar vi till det Jönsson (2011) skriver om 

feedback. Han menar att feedback är en av de mest effektiva metoderna för att ha verkan på 

elevers lärande. Han är dock tydlig med att feedback bör ske på rätt sätt för att den ska vara 

positiv för eleven. Jönsson (2011) ger exempel på viktiga frågor som läraren kan ställa sig i 

samband med feedback ”vad återkopplingen innehåller för information, hur den är utformad, vem 

som ger den och vem som tar emot den, när återkopplingen ges, osv” (s 75). Exempel på 

feedback som inte bidrar till lärande är enligt Jönsson (2011) bland annat poäng eller betyg på ett 

prov. Black m fl (2004) menar att forskning har visat att när elever får ett betyg/poäng på ett 

prov, en rapport eller ett muntligt framförande så bidrar det till en negativ effekt på deras lärande. 

De menar att forskning pekar på att positiva och konstruktiva kommentarer på uppgiften kan 

bidra till att elever lär sig kunskaper som är mer hållbara. Utifrån detta resonemang bör man 

dessutom räkna med att eleverna ska få möjligheten att ge respons till kommentarerna. 

  

Charlotta Einarsson och Kjell Granström (1995) lyfter fram lotsning som en annan aspekt att 

tänka på som lärare vid uppföljning av elevuttalanden. Detta fenomen innebär att lärare leder 

elever till de rätta svaren utan att eleverna har någon förståelse av det som han eller hon svarar. 

Läraren utgår ifrån delfrågor när han eller hon lotsar fram svaret från eleven, vilket leder till att 
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eleven inte kan besvara frågan i sin helhet. Einarsson och Granström (1995) menar att detta 

bidrar till att läraren inte kan bedöma huruvida eleven besitter kunskaper i frågan. 

 

Utifrån Black m fl (2004), Dysthe (1996) och Jönsson (2011) utgör positiv uppföljning och 

feedback en viktig del i elevens lärande. Detta gäller både den muntliga klassrumsdiskussionen 

som förs och även den skriftliga kommunikationen. Einarsson och Granström (1995) 

uppmärksammar vikten av att inte leda elever till de rätta svaren utan att istället låta eleverna 

reflektera. 
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3 Metod  

Vår kvalitativa studie är inspirerad av etnografin som metod, varpå vi i detta avsnitt vill fördjupa 

oss i vad en etnografisk studie kan innebära. Därmed vill vi tydliggöra etnografins roll i den 

studie vi har genomfört. Under avsnittets gång kommer vi också att ta vissa ställningstaganden 

kring vår roll som forskare och etik, beskriva vårt inträde på fältet och hur vi går till väga då vi 

utför vår analys. Dessutom skriver vi om hur vi samlar in vårt material under observationerna, 

samt validiteten och giltigheten i vår studie. 

 

3.1 Etnografisk inspiration vid val av metod 

Birgitta Kullberg (2004) beskriver att etnografin härstammar från antropologi (läran om 

människan) och etnologi (läran om folk och nationer). I avsaknandet av metoder för att studera 

människans aktiviteter i både fysisk och psykisk bemärkelse växte etnografin fram. Etnografin 

blev således en vetenskaplig metod för att forska och därigenom tolka människans handlingar på 

ett systematiskt sätt. I etnografiska studier undersöks hur olika fenomen ser ut i deras naturligt 

förekommande miljöer, då forskaren har för avsikt att utforska de händelser som sker naturligt. I 

början av studien har forskaren en bred utgångspunkt som med tiden smalnar av och preciseras 

(Kullberg 2004). Kullberg (2004) beskriver den etnografiska studien som longitudinell och det är 

framförallt däri vi skiljer oss från etnografin som metod, varpå vi har valt att endast se oss som 

inspirerade av etnografin. 

 

Då kommunikation är en central del i det sociokulturella perspektivet som utgör grunden i vårt 

arbete kan vi inte bortse från den interaktion som sker mellan lärare och elever, då interaktion 

möjliggör kommunikation. Evaldsson m fl (2001) skriver att då forskare har till avsikt att studera 

interaktion bör utgångspunkten vara att befinna sig ute på fältet och observera, därför ses 

etnografin som en lämplig utgångspunkt. Under observationen får forskaren en inblick i hur 

interaktionen sker mellan olika individer samt vilka normer och regler som präglar fältet. Utifrån 

de observationer som vi har utfört har vi fått en inblick i klassrumskommunikationen mellan 

elever och lärare genom interaktionen.  

 

Patrik Aspers (2007) skriver om etnografi som val av metod och väljer att dela upp metoden i 

fem delmoment. I det första momentet menar han att forskaren ska formulera en forskningsfråga. 
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Frågan ska utgå från det intresseområde som Aspers (2007) förutsätter att forskaren har. 

Intresseområdet kan forskaren utveckla utifrån litteratur som är relevant för studien. För att 

precisera sitt intresseområde uppmuntrar han till genomförandet av en förstudie, där forskaren ger 

sig ut i fältet på en liten ministudie för att se över möjligheten att arbeta med vissa 

forskningsfrågor och metoder. I början av vårt uppsatsskrivande hade vi inga tydliga 

forskningsfrågor, utan vi visste enbart att vi var intresserade av att studera kommunikationen som 

förekommer under klassrumsundervisning. I och med detta fann vi det relevant att utföra en 

förstudie för att precisera forskningsfrågor samt möjliggöra en avgränsning. De forskningsfrågor 

som förstudien genererade till är: Vilka kommunikationsmönster aktualiseras i 

klassrumsundervisning? Vilka olika typer av frågor ställer lärare till elever i klassrummet? Hur 

sker uppföljningen av elevuttalanden? 

  

Det andra momentet benämner Aspers (2007) val av teori och metod. Dessa val grundar sig på 

tidigare forskning och teorier som forskarna har valt att använda. Även förstudien kan ligga till 

grund för valen. Efter att vi utfört vår förstudie studerade vi tidigare forskning om 

kommunikationsmönster i undervisning. Vi uppmärksammade tre fokusområden: 

kommunikationsmönster i klassrummet (IRE och IRU), frågornas roll (autentiska frågor och 

slutna frågor) samt uppföljning av elevuttalanden (positiv uppföljning och facitliknande respons). 

Begreppen hade vi som utgångspunkt under våra observationer.  

 

Det tredje momentet kallar Aspers (2007) för genererade av det empiriska materialet, vilket 

innebär att forskaren anammar sig större delar av sitt material under det han benämner som 

huvudstudie. Förstudien utgör även här en viktig del i skapandet av material. Även vi valde att 

samla in vårt material under den så kallade huvudstudien. Vår huvudstudie bestod av 

klassrumsobservationer och vi fokuserade framförallt på hur kommunikationen bedrevs mellan 

lärare och elever utifrån våra tre fokusområden. 

 

Det fjärde momentet benämner Aspers (2007) kodning och analys, vilket går ut på att tolka det 

material som forskaren samlat in, men också i att kunna sålla fram det som anses vara relevant 

för den kommande analysen. Eftersom att vi valde att utgå från våra fokusområden då vi utförde 

vår huvudstudie, valde vi att tolka materialet utifrån de begreppen (för en tydligare beskrivning se 
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avsnittet ”Tillvägagångssätt av analys”). Det femte och sista momentet som Aspers (2007) 

skriver om är författande och presentation. Utifrån de ovannämnda momenten kan forskaren 

slutligen författa ett resultat och en slutsats (Aspers 2007).  

 

Då etnografin ger utrymme till att tolka individers handlingar, bland annat i form av interaktion 

och kommunikation, anser vi att etnografin är en ypperlig metod att inspireras av vid 

genomförandet av vår studie. Utifrån ovanstående kommer vi att ha etnografin som en 

inspirationsgrund under våra observationer samt i vårt uppsatsskrivande.  

 

3.2 Vårt inträde på fältet och rollen som observatörer 

Den första kontakten vi tog med lärarna vars klassrum vi ville observera var via mail. I dessa 

mail berättade vi vilka vi var och vad vi hade för syfte med arbetet. Vi beskrev att vi var 

intresserade av kommunikation och lärande. I mailet skrev vi dessutom att vi ville observera 

klassrum då lärarledd undervisning bedrevs i någon form. Totalt mailade vi elva lärare och av 

dessa var det fem som hade möjlighet att ta emot oss under den tänkta perioden för att observera 

deras klassrumsundervisning. Vi observerade sammanlagt elva lektioner i olika ämnen, varav tre 

av dessa skedde under förstudien.  

 

Aspers (2011) skriver att när forskaren väl ska träda in i fältet och börja observera är det viktigt 

att hitta den rätta balansen på engagemanget. Han skriver att forskaren ska engagera sig, men inte 

för mycket. Om forskaren blir en i fältet innebär det att hon kommer att bilda samma 

uppfattningar som de som ska studeras. Stor integration i fältet leder således till att forskaren får 

det svårare att hålla en distans. Hur mycket eller lite man bör integrera sig menar Aspers (2011)  

dock endast kan avgöras i relation till fältet. Britt Tellgren (2004) lyfter också frågan om rollen 

som forskare på fältet. Hon beskriver det dilemma som hon hamnade i under sin forskning. Hon 

var osäker på om hon skulle agera som barn, förälder eller pedagog. Även vi har funderat över 

våra roller men utifrån att vi är på fältet en betydligt kortare tid. Vi tydliggjorde vår roll som 

forskare både för lärare och för elever. För eleverna var vi tydliga med att vi inte var några lärare, 

vi var bara där för att se hur klassrumsundervisning kunde bedrivas.  
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Vid den tidpunkt då vi väl trädde in på fältet ville vi inte störa det normala klimatet som 

förekommer i ett klassrum. Vi ville undvika avvikande resultat eller reaktioner både från lärarnas 

och från elevernas håll. Då vi trädde in i klassrummen beslöt vi oss därför att försöka hålla oss i 

bakgrunden, vi placerade oss i den mån det var möjligt längst bak i klassrummet. Vi upplevde att 

lektionerna fortskred naturligt trots vår närvaro. 

 

Kullberg (2004) menar att det är mycket att tänka på i rollen som observatör. En av svårigheterna 

ligger bland annat i att vara medveten om att det i observationens tidiga skede inte går att se allt 

som sker. Å andra sidan anser Kullberg (2004) att forskaren ska försöka ta in så mycket som 

möjligt. Vikten av att se och lyssna vid en observation är något som författaren betonar, samtidigt 

menar hon att det är av betydelse att forskaren har ”en nyfiken attityd med höjd uppmärksamhet 

för att kunna uppfatta alla de detaljer som de flesta av oss automatiskt filtrerar bort i 

vardagslivet”(s 95). Under vår förstudie observerade vi tre lektioner då vi använde oss av 

Spradleys checklista, en checklista, som kan vara till hjälp vid genomförandet av en observation. 

Utifrån listan som hjälpmedel observerade vi rummet, aktörerna, aktiviteterna, objekten, 

handlingarna, händelserna och känslorna (i Kullberg 2004). Kullberg (2004) beskriver hur 

checklistan framförallt kan komma till användning i ett tidigt stadium av arbetet på fältet. Vi 

kommer att fortsätta använda oss av Spradleys checklista i vår huvudstudie, men vi har valt att 

fokusera på framförallt rummet, aktörerna, aktiviteterna och handlingarna. Det vi först och främst 

kommer att studera är de kommunikationsmönster som sker utifrån frågor och uppföljning av 

elevuttalanden. Vi kan däremot inte bortse från att det kan finnas annat som spelar in på det 

kommande resultatet än själva kommunikationen dem emellan. I enighet med Kullberg (2004) 

vill vi försöka få med så mycket som möjligt, men eftersom förstudien är avslutat och vi befinner 

oss i ett senare skede i arbetet har vi därför till avsikt att främst fokusera på de tre fokusområden 

som vi har beskrivit i vår bakgrund. 

 

3.3 Etiska ställningstaganden 

Aspers (2007) skriver att de etiska ställningstagandena är av betydelse för forskarens roll som 

observatör. De krav som ställs kring etiken är viktiga för genomförandet av den etnografiska 

studien. I Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet 2002) står det att forskaren bör fråga om deltagarnas samtycke för utförandet av 
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undersökningen. Är deltagarna under 15 år bör dessutom föräldrars/vårdnadshavares samtycke 

anskaffas. Vi frågade om samtycke till att observera redan under den första kontakten med 

lärarna i form av mail, vilket vi skrivit om ovan. Elevernas samtycke till att vi observerade i deras 

klassrum frågade vi om vid det tillfälle då vi för första gången besökte klassrummet. Då 

deltagarna under våra observationer var över 15 år behövdes inte ett samtycke från 

föräldrar/vårdnadshavare. Vi frågade specifikt om godkännande för att använda ljudinspelaren, 

som vi har haft med under observationerna.  

 

Vidare står det att forskaren har till uppgift att informera observationens deltagare om deras 

uppgifter under observationen samt de villkor som inbegriper deras deltagande (Vetenskapsrådet 

2002). När vi trädde in i fältet, det vill säga klassrummet, var vi noga med att tala om för 

deltagarna att de skulle försöka bortse från vår närvaro och försöka bedriva verksamheten som 

den naturligt skulle utföras.   

 

Konfidentialitetskravet uppmärksammas också i de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet 2002), där det står att alla deltagares uppgifter ska vara konfidentiella. Alla 

personuppgifter som finns om deltagarna bör förvaras så att inga utomstående kan få tillgång till 

dessa. Dessutom står det att alla personuppgifter om deltagarna bör avrapporteras utan att 

utomstående kan identifiera deltagarna. Staffan Larsson (2005) skriver också om vikten av 

konfidentialiteten inom den etnografiska forskningstraditionen. Han menar att då forskare träder 

in i ett fält och närmar sig människor kan situationen bli så konkret att dessa personer kan 

kränkas integritetsmässigt. I sådana situationer bör forskaren skydda deltagarna och 

verksamheten genom anonymisering (Larsson 2005). I enighet med konfidentialitetskravet och 

Larsson (2005) informerade vi lärare och elever som deltog under observationerna att alla 

deltagare skulle förbli anonyma och att vi skulle använda oss av fiktiva namn i uppsatsen.  

 

3.4 Fältanteckningar, ljudinspelning och transkribering 

Vid etnografiska studier är det vanligt förekommande att forskaren använder tekniska hjälpmedel 

som videokamera och ljudinspelare.  Vid genomförandet av våra observationer använde vi oss av 

ljudinspelning och fältanteckningar som datainsamlingsmetoder. Anledningen till att vi inte valde 

att använda videokamera var för att vi besökte fältet och dess olika klassrum under en begränsad 
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tid. Vi träffade bara samma grupp elever vid ett eller två lektionstillfällen och varje lärare mellan 

en och tre gånger. En videokamera kan påverka den ”normala” undervisningen, den blir ett 

störmoment som eleverna och lärarna inte hade hunnit vänja sig vid enbart under ett fåtal 

lektioner. Einarsson (2003) stödjer våra tankar om att en videokamera kan påverka deltagarnas 

naturliga beteenden. Hon hävdar också att videokameran inte kan fånga allt som sker i ett 

klassrum eftersom den endast kan vara riktad åt ett håll i taget. Vi valde att använda en 

ljudinspelare för att kunna gå tillbaka och lyssna på situationer som var relevanta för vår studie. 

Endast fältanteckningar hade inte räckt till för att hinna få med hela samtalet vid dialogiska 

situationer. Vi kan däremot inte bortse från det störmoment som ljudinspelaren kan föra med sig 

då den är ett onaturligt inslag i ett klassrum. 

 

Aspers (2007) menar att fältanteckningar ska ge forskarna både en översikt och ett djup. Under 

våra observationer var vi två forskare som förde fältanteckningar. Vi har använt 

fältanteckningarna som ett komplement till ljudinspelningen och som stöd vid transkriberingen av 

det inspelade materialet. Vid transkriberingen av det insamlade materialet har vi valt att skriva ut 

våra exempel med skriftspråk, eftersom vi inte kommer att analysera våra exempel språkligt.  

 

Aspers (2007) skriver också att forskaren bör ha en strategi vid användandet av fältanteckningar, 

detta för att inte riskera att villa bort sig i fältet. När vi genomförde observationerna hade vi tre 

fokusområden som vi undersökte samtidigt som vi försökte få med kontexten genom våra 

fältanteckningar, som exempelvis miljö och lärarens position i klassrummet. Aspers (2007) radar 

upp sex frågor som forskaren kan ställa till sina fältanteckningar för att de ska bli så utförliga som 

möjligt: 

 

1. Vad som sker 

2. När det sker 

3. Var det sker 

4. Med (av) vem det sker 

5. Hur det sker 

6. (Och senare) varför det sker 

(s 122) 

 



23 
 

Vi ser dessa frågor som ett komplement till Spradleys checklista (Kullberg 2004). De sex 

frågorna har vi ställt till våra fältanteckningar efter varje observation. Efter samtliga 

observationstillfällen undersökte vi om våra fältanteckningar svarade på dessa frågor och 

samtalade om vad vi kunde förbättra till nästa tillfälle. 

 

3.5 Tillvägagångssätt vid analys 

Aspers (2011) lyfter fram analysens centrala roll vid genomförandet av en studie. Han förklarar 

ordet analys som att plocka isär något. Vidare skriver han att ” materialet analyserar inte sig själv 

och svaren faller inte ut på pappret helt plötsligt” (s 195). Med citatet menar han att forskaren ses 

som kreatören av resultatet då hon kodar de data som erhållits under studiens gång. Även vi anser 

att analysen är central varpå vi har till avsikt att skriva om hur vi gick till väga vid utförandet av 

vår analys. 

 

Det material som forskaren erhållit under sin fältstudie behöver bearbetas, brytas ner i olika delar 

och kodas av för att slutligen möjliggöra en analys. Kodningen av materialet ses som en stor del 

av hela analysarbetet (Aspers 2011). Vidare skriver Aspers (2011) om hur forskaren kan gå till 

väga för att strukturera upp kodningen av det empiriska materialet för att erhålla en utförlig 

analys. Materialet kan sorteras utifrån olika aspekter, som typ av material, platsbundenhet och 

teoretiska koder. Det material vi kommer att utgå från är våra fältanteckningar och 

ljudinspelningar från de observationer vi har genomfört. Skolan och klassrummet är platsen som 

vi har befunnit oss i och det vi kommer att utgå från när vi sorterar vårt material är våra tre 

fokusområden som vi skriver om i våra ”Teoretiska utgångspunkter”. 

 

Aspers (2007) skriver att forskaren sorterar det hon upplevt på fältet i olika ”lådor”, där en låda 

innebär en viss kod. Vi har efter insamlandet av materialet gått igenom det och därefter 

kategoriserat materialet utifrån våra tre fokusområden. Våra ”lådor” blev autentiska frågor, slutna 

frågor, positiv uppföljning, facitliknande respons, IRE och IRU. 

 

3.6 Validitet och giltighet av observationerna 

Kullberg (2004) förklarar begreppet validitet som ett mått som visar om forskaren undersöker det 

som hon ämnar undersöka. Larsson (2005) lyfter vikten av att dra gränsen mellan kvaliteten i 
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framställningen och validiteten av resultatet. Han menar att då en läsare återberättar en forskares 

text som vilken text som helst försvinner gränsen mellan framställningens kvaliteter av resultatet 

och validiteten hos resultatet. Därför har vi till avsikt att under denna rubrik påpeka behovet av 

att ifrågasätta tillförlitligheten hos undersökningsresultatet, alltså validiteten av resultatet.  

 

Empirisk förankring är ett kriterium som Larsson (2005) belyser. Inom detta kriterium berörs 

vikten av enigheten mellan verklighet och tolkning. Det kan finnas olika sätt att tolka en 

verklighet eller en text på men det behöver inte betyda att alla tolkningar är troliga. Vidare 

skriver Larsson (2005) om validiteten inom en etnografisk ansats. Han uppmärksammar 

närvarons betydelse i det sammanhang som ska studeras, han skriver att validiteten grundar sig i 

en nära bekantskap av vardagen som ska studeras. För att vi skulle få en nära bekantskap med 

den verksamhet som vi skulle studera valde vi att förbereda oss genom att ta reda på så mycket 

information om verksamheten som möjligt. Vi tog reda på hur länge lärarna hade varit aktiva 

inom verksamheten och vilka ämnen som lärarna undervisade i, hur många elever som gick i 

klassen, vilken ålder de hade, vilken årskurs de gick i samt vad undervisningen skulle innehålla 

under våra observationer. Eftersom vi har haft flertalet verksamhetsförlagda utbildningar under 

lärarutbildningens gång är vi också bekanta med hur undervisning kan tänka bedrivas, därav 

anser vi att vi har en nära bekantskap med den vardag som vi har studerat.  

 

Vidare skriver Larsson (2005) om olika metoder forskare kan använda sig av för validering av 

analysen när en etnografisk studie utförs. Triangulering är en av metoderna som han benämner. 

Med triangulering menar han att forskaren kan använda sig av ett antal olika källor för att belägga 

beskrivningen som görs av samma fenomen. Vi har i vår teoretiska utgångspunkt belagt våra 

fokusområden utifrån ett antal olika forskare. En annan aspekt som vi anser var värdefull i 

validiteten av arbetet är att vi var två forskare som analyserade samma data, vilket också stärker 

trovärdigheten i tolkningen.  

 

Larsson (2005) skriver även om problematiken i att det är forskaren som väljer vad som ska 

redovisas. Han menar att allt är en selektion ur verkligheten. Genom att forskaren väljer att 

sorterar bort vissa bitar av materialet kan det leda till en vinklad bild av verkligheten. Vid 
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redovisningen av våra exempel har vi varit tydliga med att beskriva om situationen var vanligt 

förekommande eller en engångsföreteelse.  
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4. Analys 

Aspers (2007) menar att en analys innebär att plocka isär något, för att sedan sätta ihop det till en 

helhet. För att underlätta förståelsen av analysen för läsaren väljer vi att först presentera delarna: 

frågans roll och uppföljningens betydelse. Därefter kommer vi att analysera helheten, det vill 

säga kommunikationsmönstren hos de olika lärarna utifrån deras arbete med frågor och 

uppföljning. Under vår analys har vi för avsikt att först presentera skolan där vi har utfört våra 

observationer och de lärare vars klassrum som vi har observerat. Därefter kommer vi att 

analysera vårt material som vi har delat in i olika kategorier. Kategorierna ska tydliggöra hur vi 

har valt att analysera de olika delarna i materialet.  

 

4.1 Presentation av skola och lärare 

Skolan som vi har besökt under vår fältstudie befinner sig i en stad i Mellansverige. På 

gymnasieskolan finns det sju olika program och elevantalet uppkommer till cirka 1200, där 

många olika kulturer beblandas. På skolan arbetar ett hundratal lärare och vi har deltagit på 

lektioner hos fem av de lärare som är verksamma på skolan, vilka vi presenterar nedan.    

 

Adam har arbetat som lärare i åtta år och är lärare i religionskunskap, filosofi, geografi och 

historia. Vi har besökt Adam under tre lektionstillfällen i ämnet religion. Under de två första 

lektionerna träffade vi samma elevgrupp, en grupp på cirka tjugo elever. Vid båda tillfällena 

befann vi oss i ett klassrum där eleverna satt placerade i öar om fyra till sex elever i varje. Vissa 

elever satt med ryggen mot whiteboardtavlan där den största delen av lärarens genomgång 

skedde. Under det första lektionstillfället vi deltog på arbetade gruppen med buddhism och under 

det andra lektionstillfället arbetade de med likheterna mellan judendom, islam och kristendom. 

Vid det tredje lektionstillfället mötte vi en ny elevgrupp och ett nytt klassrum. Det var cirka 20 

elever och arbetsområdet var judendom. Bänkarna i klassrummet var uppställda i rader efter 

varandra. Vi observerade Adams klassrum för första gången under vår förstudie. Då vi ännu inte 

börjat använda oss av ljudinspelning, vilket leder till att vi enbart har fältanteckningar från den 

lektionen. 

 

Jonas är matematik- och fysiklärare och har arbetat som lärare i fem år. Vi har besökt en av hans 

lektioner i matematik och på lektionen var det cirka 25 elever närvarande och de arbetade med 
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derivata. Bänkarna var placerade i fyra rader bakom varandra, varje rad innehöll åtta sittplatser. 

Vi observerade Jonas klassrum under vår förstudie. Då hade vi ännu inte börjat använda oss av 

ljudinspelning, därmed har vi enbart fältanteckningar från observationen i Jonas klassrum. 

 

Robin har arbetat på skolan i elva år och är lärare i ämnena matematik, naturkunskap och 

psykologi. Vi observerade tre av Robins lektioner, den ena i naturkunskap och de andra två i 

psykologi. Under naturkunskapslektionen introducerade Robin ett nytt område för eleverna. 

Eleverna skulle arbeta ämnesövergripande i grupper och de skulle välja ett område inom hälsa. 

Under de två lektionerna i psykologi var elevgruppen på cirka 20 elever och bänkarna var 

placerade i rader om två till fyra vända mot tavlan. Under den första psykologilektionen 

introducerade läraren ett område där eleverna skulle analysera en film som de sett under 

föregående lektion. Den andra lektionen i psykologi var en genomgång om olika psykiska 

störningar. 

 

Vi har deltagit på två av Jens lektioner i samhällskunskap. Han är också lärare i historia och har 

arbetat som lärare i sju år. Vi besökte två lektioner hos Jens, båda var i samhällskunskap med 

samma elevgrupp och i samma klassrum. Lektionerna hölls i ett väldigt stort ”dubbelklassrum”. 

Bänkarna stod i stora grupper om åtta till tio stycken där eleverna satt med ögonkontakt inom 

gruppen och vissa av eleverna hamnade med ryggen åt tavlan. Den första lektionen handlade om 

ideologier och samhällsförändringar och den andra lektionen om riksdagen och regeringen. 

Under lektionerna deltog ett tjugotal elever. 

 

Tommy har vi besökt vid två tillfällen i ämnet geografi. Utöver geografi är Tommy lärare i 

historia, samhällskunskap och religion och han har arbetat som lärare i 18 år. Vid de två 

observationstillfällena i Tommys klassrum träffade vi samma elevgrupp och befann oss i samma 

klassrum. Det var en liten grupp elever då en stor del av gruppen var frånvarande. Under den 

första lektionen var fyra elever närvarande och under det andra lektionstillfället var sex elever 

närvarande. Borden i klassrummet var uppställda så att nästan alla elever kunde se varandra, 

enligt en u-formad bänkuppställning. Dock var det sex bänkar i två rader bakom varandra inuti u-

formen, framför katedern. På ena väggen hängde det en världskarta som användes vid ett flertal 

gånger under de två lektionernas gång. Det gruppen arbetade med under de två lektioner som vi 
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observerade var olika typer av samhällen som växt fram under människans utveckling. Läraren 

kallade dessa för jägar- och samlarsamhället, jordbrukssamhället, industrisamhället och dagens 

samhälle; tjänstesamhället.  

 

4.2 Frågornas framträdande under klassrumsundervisningen 

Vilka frågor lärare ställer till sina elever i ett klassrum har vi under våra observationer 

uppmärksammat. Därav kommer vi att i följande avsnitt dela in lärarnas frågor under 

kategorierna autentiska frågor och slutna frågor. När vi analyserar frågorna granskar vi även 

elevsvaren och lärarens kommentar på elevens svar, för att därmed kunna stärka om frågan är 

autentisk eller inte. 

 

4.2.1 Autentiska frågor 

Dysthe (1996) skriver att frågor där det inte finns ett självklart svar kallas för autentiska. En av 

lärarna som använde sig av autentiska frågor var Adam. Den första lektionen som vi observerade 

hos Adam bestod av flera olika moment. Efter en genomgång om buddhismen fick eleverna till 

uppgift att skriftligt och individuellt reflektera över följande frågor: ”Hur ska man se på 

buddhismen? Är det en religion eller en levnadsfilosofi? Eller finns det inslag av både och?”. 

Dysthe (1996) menar att elever kan kommunicera mer eller mindre bra på olika sätt. Vissa 

uttrycker sig bäst via tal andra via skrift. Då Adam under denna lektion utgick från en 

skrivuppgift kom han även åt de elever som är ”skrivare”. Adam var tydlig med att han inte var 

ute efter något särskilt svar på frågorna om buddhism, utan han var intresserad av att höra om vad 

eleverna tyckte och tänkte kring frågorna, vilket han påpekade vid två tillfällen. Adam berättade 

att han skulle kommentera elevernas tankar skriftligt. Vi har inte tagit del av elevernas texter och 

lärarens kommentarer, därför kan vi inte helt konstatera om det är en autentisk fråga eller inte. 

Om Adam skulle kommentera dessa texter med facitliknande respons skulle frågan inte vara 

autentisk.  

 

Även under lektion två valde Adam att bryta av föreläsningen med en autentisk fråga. Denna 

gång fick eleverna diskutera frågan muntligt i mindre grupper.  Frågan var: ”Trots alla likheter är 

det ofta skillnaderna som lyfts fram [mellan islam, judendom och kristendom]. Varför tror ni?” 
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Adam poängterade även denna gång att frågan inte hade något givet svar. Efter att eleverna 

diskuterat frågan i mindre grupper lyftes frågan till en större helklassdiskussion.  

 

Exempel 1 

01  Lärare Adam: Har ni kommit fram till något intressant? Det tror jag säkert att ni har 

gjort låt höra är det någon grupp som vill börja? Hallå? Är det någon som kan börja? 

Vad skulle ni säga på det här? Finns det något skäl? Finns det många? Du Joel, du är på 

hugget idag. 

02  Elev Joel: Man vill lyfta fram sin egen religion, man vill visa att den är stark… 

[Adam skriver på tavlan] 

03  Adam: Viktigt för att tydliggöra sin egen religion, jo, får jag skriva så? 

[- - -] 

04  Adam: Kan det vara så att det alltid är lättare att definiera sin egen religion, eller sin 

egen grupp till exempel, om man har någon som man kan jämföra sig med och säga de 

här är annorlunda, de här tycker fel och vi som tycker så här tycker rätt. Vad tror ni om 

det? Kan det ligga en poäng i det? 

05  Klassen: Ja 

 

Dysthe (1996) menar att hur läraren väljer att följa upp elevsvaren på en fråga som kan vara 

autentisk, visar på om frågan är det eller inte. Adams fråga till elevgruppen ses som en autentisk 

fråga, då den utgår ifrån elevernas egna tankar och åsikter samt att han tydliggör att frågan inte 

har något givet svar. Under kommunikationens gång, enligt exempel 1, tydliggörs det i tur 04 att 

Adam inte värderar elevens svar utifrån rätt eller fel. Detta visar att Adam är ute efter att förstå 

hur eleverna tycker och tänker, vilket enligt Dysthe (1996) också tyder på att frågan är autentisk. 

 

Under Adams tredje lektion diskuterades bland annat tre delfrågor om den messianska tiden. 

Frågorna löd: ”Vad kännetecknar den messianska tiden (då Messias kommer till världen)?”, 

”Känner du till andra beskrivningar av en idealtid? Vilka?” och ”Hur skulle du själv vilja 

beskriva en idealtid för dig och alla andra”. Följande exempel är från en diskussion kring den 

tredje frågan. 

 

Exempel 2  

01  Adam: En idealtid för dig och alla andra människor, hur skulle du beskriva det? Kan ni 

ha något kollektivt förslag. 

02  Eleven Patrik: Leva i harmoni och kärlek 
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03 Adam: Kan du konkretisera lite mer? Konkretisera vad… 

04  Patrik: Konkretisera mer det går inte att konkretisera så mycket mer 

05  Adam: Vad innebär det att leva i harmoni? 

06  Patrik: Ja, men, tillsammans överallt 

07  Adam: Solidaritet alltså, kärlek, fred på jorden 

08  Eleven Erik: Ömsesidigt beroende 

09  Adam: Rättvisa 

10  Erik: [Ohörbart] 

11  Eleven Åsa: Jämlikhet 

12 Adam: Jämlikhet, mellan könen till exempel, mellan politiska grupper kanske. Ni har ju 

säkert allihop en sådan där… tanke på hur det borde se ut 

 

Även denna gång väljer Adam att ställa en fråga av autentisk karaktär. Under diskussionens gång 

visar Adam vid ett flertal gånger att han är intresserad av att förstå eleverna (se tur 03 och 05). 

Han är tydlig med att inte värdera svaren med ord som markerar rätt eller fel. Istället ställer han 

en följdfråga, upprepar svaret (se tur 12) eller föreslår liknande eller andra resonemang (se tur 07 

och 09). 

 

Utöver Adam är det ytterligare en lärare som använder sig av autentiska frågor, Robin. Under 

hans tredje lektion uppmärksammade vi följande fråga som autentisk: 

 

Exempel 3 

01 Lärare Robin: Men först kan man fråga sig vem är psykisk störd och vem är inte psykisk 

störd? 

02  Elev Morgan: Ja, det finns ju… 

03 Robin: Ja, hur bestämmer man det? 

04 Morgan: Det är hur man uppför sig, det finns vissa ramar för hur man uppför sig. På så 

vis kan man sätta dit någon om man säger så. 

05 Robin: Stört, tycker jag. Men du är lite inne på det, eller hur? Är ni med allihop? Man 

tittar på ett beteende, vem har bestämt vilket beteende som är stört och vilket som inte är 

stört?  

06 Elev Jennifer: Men hur pass grovt störd måste man vara för att vara störd, för jag menar 

alla är väl mer eller mindre lite störda? 

[Skrattar] 

07 Robin: [Ohörbart] Ja, för det är ju så, hur pass gravt störd ska man vara och vem 

bestämmer det? För man brukar, man kan ju säga så här att, om det här är [ritar en tabell 
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på tavlan] då att man är så här här är man ju mer störd man är [skrattar tillsammans med 

eleverna] och det här är tid, lite matematiskt här då, så kanske det är precis som du säger 

att ja det här är liksom ens vanliga nivå där alla är lite störda såhär på något sätt  

[---]  

08 Morgan: Men när…? 

09 Robin: Men när vilken nivå ska man säga, kolla här om man skulle rödmarkera det 

[visar på tabellen] och säga när du kommer upp till den här, då är det kört för dig, då 

behöver du hjälp [Klassen skrattar]. Då förstår ni att då måste man ju subjektivt på något 

sätt bedöma utifrån de beteenden och det man ser. I vissa fall så, alltså ni får inte heller 

blanda ihop vanliga psykiska störningar med att man har en utvecklingsstörning […]. 

Vem är normal? Det är också en svår fråga att avgöra… 

10 Morgan: Den som är normal är den som är som alla andra, majoriteten av alla andra. 

11 Robin: Majoriteten av alla andra. Det är lite så man får göra, det är vi som bestämmer 

lite grann om vad som är stört och inte stört… 

 

Frågan är autentisk eftersom läraren följer upp elevernas svar på så vis att det kan finnas flera 

olika tolkningsmöjligheter (se tur 07 och 09). Som vi tidigare nämnt visar det sig först vid 

uppföljningen av frågan om den är autentisk eller inte. Eftersom Robin följer upp med positiv 

uppföljning visar han på att elevernas reflektioner inte klassas som rätt eller fel (se till exempel 

tur 05). Vi upplevde att elevernas intresse i frågan var stort då vi observerade i klassrummet. 

Detta tydliggörs även i exemplet ovan, utifrån att eleverna kommer med egna åsikter och att de är 

aktiva genom att ställa frågor. 

 

Under fyra av elva lektioner förekom det autentiska frågor. Under de fyra lektionerna där det 

förekom autentiska frågor var det bara en autentisk fråga under två av dem. Detta tyder på att den 

autentiska frågan inte utgör ett vanligt inslag i undervisningen under våra observationer. Å andra 

sidan var Adam en lärare som använde sig av minst en autentisk fråga under alla de lektioner som 

vi har observerat. Slutligen menar vi att en större del av de lärare vi har besökt inte ställer frågor 

som är vill åt elevernas tankar och åsikter. 

 

4.2.2 Slutna frågor 

Slutna frågor förekom i alla klassrum som vi har observerat, men de var mer eller mindre 

dominerande och vissa lärare använde sig enbart av slutna frågor. Enligt Dysthe (1996) är en 

sluten fråga en fråga med ett på förhand givet svar, som läraren ställer för att kontrollera 
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elevernas faktakunskaper. Under Jonas lektion i matematik förekom endast frågor med givna 

svar. Några exempel på dessa är: ”Hur löser man den här uppgiften?” och ”Hur deriverar vi 

den?”. Dessa frågor syftade således till att enbart kontrollera elevernas faktakunskaper. Inte heller 

Jens lektioner innehöll något annat än slutna frågor. Kommande exempel är från en av Jens 

lektioner. 

 

Exempel 4 

01  Lärare Jens: Syn på människan är nästa grej där. Jag tror att det är knepigare att få fram 

någonting där. Har ni några idéer om vi börjar med liberalismen igen där. Syn på 

människan. Hur uppfattar man människor eller hur ser man på människor? 

[Tystnad] 

02 Jens: Malin 

03  Elev Malin: Människan ska vara självständig att man  

04  Jens: Mm absolut, människan är självständig. Och Julia 

05  Elev Julia: Alla föds fria med samma rättigheter 

06 Jens: Alla föds fria med samma rättigheter, visst 

07 Elev Berit: Att man inte skulle ha något ideal 

08 Jens: Ja, kan du utveckla den grejen 

09  Berit: Nej [skrattar] 

10  Klassen: [skrattar] 

11  Jens: Att man inte ska ha något ideal, att det inte finns något ideal, eller hur tänkte du? 

12 Berit: Jag vet inte jag vet bara att de sa det  

13  Jens: Ja 

14  Berit: Alltså att man kan vara sig själv 

15  Jens: Mm, visst, att det inte finns någon mall så för hur man ska vara, kanske ja. 

 

Ovanstående exempel visar på hur läraren är ute efter ett givet svar genom hur frågan formuleras 

(tur 01). Frågan inrymmer flera olika svarsalternativ, men i enighet med Dysthe (1996) menar vi 

att det är en sluten fråga då läraren sitter inne med alla tänkbara svar, vilket gör att frågan inte är 

autentisk. Även uppföljningen av elevernas svar visar på slutenheten i frågan, då läraren i alla 

kommentarer av elevsvaren värderar svaren utifrån rätt eller fel (se tur 04, 06, 13 och 15). I tur 08 

uppmuntrar Jens eleven till att försöka utveckla svaret, vilket eleven inte gör, hon säger istället 

”jag vet inte jag vet bara att de sa det”. Vi tolkar elevens svar som att eleven inte riktigt vågar 

eller inte har redskapen till att utveckla svaret, eftersom Jens under hela konversationen söker de 
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rätta svaren. När Jens ber henne att utveckla svaret upplever vi det som att hon ser det som en 

felmarkör. Till slut ger eleven ett mer uttömmande svar (se tur 14), som Jens är snabb att värdera 

med ”Mm, visst” och ”kanske ja”.  

 

Följande exempel är också från en av Jens lektioner och visar på en sluten fråga. 

 

Exempel 5 

01 Lärare Jens: Är det någon som kan hjälpa till att förklara vad en reform är för 

någonting? 

 [tyst] 

02  Jens: Eller vad det betyder i det här sammanhanget. Ni har hört ordet förut va? 

03 Klassen: Mm 

04 Jens: Ja, politiker slänger sig ofta med det ordet. De ser olika reformer av olika slag. 

Innebörden blir nästan, det här betyder ju att det är, handlar ju om en förändring. Men 

förändringen i det här fallet sker inte i form av en revolution utan det är någonting som 

förändras kanske litegrann och det sker stegvis gradvis förändring av någonting. Är ni 

med? 

05 Klassen: Mm 

 

Med denna fråga är Jens återigen ute efter ett på förhand givet svar, för att kontrollera om någon 

av eleverna har de faktakunskaper som han efterfrågar. Han får inga svar på frågan och blir i tur 

04 tvungen att besvara frågan själv. Det här finner vi intressant då det återigen framställs som att 

eleverna inte riktigt vet vad han vill ha för svar och därmed är de hellre tysta.  

 

Som vi tidigare har sagt finns det exempel på slutna frågor i alla klassrum som vi har observerat. 

Detta exempel är från en av Robins lektioner: 

 

Exempel 6 

01 Lärare Robin: Vet ni vad det är för skillnad mellan en psykiater och en psykolog? 

02 Elev Morgan: Psykiater och psykolog… psykolog pratar med de i alla fall. 

03 Robin: Ja, det lär de göra, psykiater gör ju det också, fast de har en speciell befogenhet, 

en psykiater 

04 Elev Linda: Får inte de skriva ut mediciner, eller så? 

05 Robin: Exakt. 
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I tur 02 besvarar eleven Morgan frågan, men lärarens respons indikerar på att svaret inte riktigt 

stämmer. Därefter besvarar en annan elev frågan, vilket Robin evaluerar med ett ”exakt”, vilket 

tyder på att läraren redan är insatt i svaret.  

 

De lektioner som vi observerade hos Tommy innehöll enbart slutna frågor. Följande är ett 

exempel från en av hans lektioner.  

 

Exempel 7 

01 Lärare Tommy: Varför kallades de för indianer de som hamnade här förresten? 

02 Eleven Leila: De första människorna… 

03 Tommy: Men varför indianer? 

04 Leila: För att…  

05 Tommy: Men Indien är ju här borta [pekar på en karta]. Det handlar om… 

06 Elev Gusten: För att engelsmannen åkte över och då gav de en namn kanske. 

07 Tommy: Ja, egentligen, och det började egentligen tidigare och det här ska jag säga att man kan 

åka fel man kan gå fel liksom och hamna fel när man ska åka 

08 Gusten: Ja just ja det var [talar i mun på Tommy] 

09 Tommy: Man kan åka vilse liksom, men Gusten jag tror du kom på det nu. 

10 Gusten: Jag kommer inte ihåg namnet. 

11 Tommy: Columbus! 

12 Gusten: Ja, Columbus, han ska åka han ska hitta en väg till Indien fast han åkte bara till USA. Det 

är indianer! 

 

Denna fråga bidrar till att läraren leder klassrumskommunikationen till det rätta svaret utan att 

kommentera eventuella felaktiga svar. När Leila svarar på frågan i tur 02 ignorerar Tommy svaret 

och ställer frågan tydligare. Leila ger sig på ett nytt försök att besvara frågan (se tur 04) men 

Tommy avbryter henne mitt i hennes mening (se tur 05). Då Gusten börjar komma i rätt riktning 

väljer Tommy denna gång att följa upp elevens svar (se tur 07) och leda eleven till det rätta svaret 

(se tur 07-10). Utifrån Einarsson & Granström (1995) bidrar Tommys förhållningssätt, som de 

kallar lotsning, till att eleverna inte har en förståelse för det de säger och att läraren inte kan 

bedöma elevens kunskaper.  

 

De slutna frågorna fanns i alla klassrum som vi observerade och hos de lärare vi har hämtat 

exempel från ovan används de slutna frågorna frekvent. Tre av de fem lärarna använder sig 



35 
 

enbart av slutna frågor och ställde därmed inga autentiska frågor under de lektioner som vi har 

observerat. Utifrån den forskning vi tidigare presenterat eftersträvar läraren med en sluten fråga 

faktakunskaper, vilket innebär att elevernas förståelsekunskaper inte får en framträdande roll. 

Eleverna får heller inte uttrycka egna erfarenheter, tankar och känslor i slutna frågor.  

 

4.3 Lärares uppföljning av elevuttalanden  

Som vi skriver om i avsnittet om IRE och IRU kan lärares feedback på elevernas svar se ut på 

olika vis. Vi kommer att redogöra för specifika exempel på detta och har kategoriserat den 

feedback vi har sett utifrån positiv uppföljning av elevsvar och facitliknande respons. 

 

4.3.1 Positiv uppföljning av elevsvar  

Det Dysthe (1996) kallar uppföljning innebär att läraren följer upp elevens svar på frågor och 

fortsätter sin undervisning utifrån detta svar. I Adams religionsklassrum fanns det ett flertal 

exempel på positiv uppföljning. Vid ett av tillfällena då Adam höll en genomgång under den 

första lektionen kom de in på jämställdhet, då Adam berättade att antalet regler för de manliga 

buddhistiska munkarna är färre än för de kvinnliga buddhisterna. Anledningen till att de kom in 

på jämställdhet var att läraren tog till vara på elevsvar och elevkommentarer, för att därmed föra 

in det i den fortsatta föreläsningen. På samma sätt kom de in på huruvida Jesus och Buddha har 

funnits på riktigt. Med detta visade läraren att det eleverna säger, tänker och tycker är viktigt.  

 

Från Adams andra lektion har vi valt att analysera en sekvens innehållande positiv uppföljning på 

ett elevsvar.   

 

Exempel 8 

01  Läraren Adam: De [islam, judendom, kristendom] har en linjär tidsuppfattning. Kommer 

ni ihåg hur det var i hinduismen? Hur ser man på tiden där? Hur vi lever till exempel, 

människans liv. Är det någon som kommer ihåg? 

02  Eleven Benjamin: Vadå att man återföds eller vadå? 

03  Adam: Ja. Man tänker sig att livet startar någonstans. Vi lever livet, du blir äldre, sen 

dör du så småningom när du har blivit tillräckligt gammal och inte råkar ut för någon 

olycka eller något vad det nu kan vara. Och sen då? 

04  Benjamin: Det beror på vad du har gjort för gärningar, så återföds du. 
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05 Adam: Men tanken är ju att du återföds. Och så lever du igen, och så dör du igen, och så 

återföds, det går som i cykler. Och det gäller inte bara människolivet det gäller allt 

levande, det gäller världen och universum också.  

 

Genom att läraren väver in elevens svar i sitt uttalande och sedan ställer en följdfråga (se tur 02-

05) använder sig läraren av elevsvaret i den kommande undervisningen. Enligt Dysthe (1996) blir 

införlivandet av elevuttalandet i den kommande undervisningen en respons på att det som eleven 

säger är viktigt med större fördel än om läraren enbart bedömer svaret med ett ”rätt”. Om den 

facitliknande responsen hade förekommit, skulle den leda till att dialogen mellan lärare och elev 

upphörde och bytte riktning om den facitliknande responsen inte fortgått med en positiv 

uppföljning. Likaså Tommy använde sig av positiv uppföljning vilket vi ger exempel på nedan. 

 

Exempel 9 

01 Lärare Tommy: Varför bygger man huset där uppe tror ni? Det är ganska högt upp 

[pekar på en bild] Vad finns det för anledningar, Gusten, vad tror du? Varför bosatte sig 

det här är typiskt inte bara i Sverige utan i alla länder, varför bosatte man sig högt upp? 

02 Elev Gusten: För att när man är nära havet om det regnar mycket då stiger vattnet 

03 Tommy: Precis, det har att göra med alltså, ju högre upp du kommer desto torrare mark 

finns det. Vi kan ju tänka oss här har vi fortfarande den här sjön då och blir det mycket 

nederbörd och mycket avsmältning efter vintern så stiger ju havs och därför är det inte 

så smart att bygga härnere [pekar på en bild]. 

 

Tommy ger först en facitliknande respons för att därefter ta fasta på elevsvaret i den fortsatta 

undervisningen. 

 

Som vi nämnt tidigare fick eleverna i Adams klassrum diskutera frågan: ”Trots alla likheter är det 

ofta skillnaderna som lyfts fram [mellan islam, judendom och kristendom]. Varför tror ni?”. 

Därefter startade en helklassdiskussion kring samma fråga och det kommande exemplet är från 

den diskussionen. 

 

Exempel 10 

01  Elev Erika: Människor vill vara lite annorlunda också. Man ska leva upp till… 

02  Lärare Adam: Hur tänker du då?  

03  Erika: Jag vet inte… 

04  Adam: Jo, men, det låter spännande… 
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05  Erika: Nä, men, alltså, men först träffar man på folk och sen och sen vill jag typ gå med 

dem 

06  Adam: Vi vill ju tillhöra en vi människor vill ju tillhöra en grupp och man kan

 identifiera sig på massa olika sätt i en grupp. Hur identifierar ni er? Identifierar ni er 

genom er religion om ni har någon eller andra saker?  

07  Elev Ahmed: Annat 

08  Adam: Annat, kan du ge något exempel? 

09 Ahmed: Fotbollslag 

10  Adam: Fotbollslag, kanske kläder, kanske… 

11  Elev Molly: Sexualitet  

12  Adam: Sexualitet 

13  Elev Markus: Hur man talar 

14  Adam: Hur man pratar eller hur, olika sociolekter eller dialekter eller olika typer av 

språk. I äldre tid så var ju religion ett valigt sätt att identifiera sig man hörde till en viss 

religion kanske snarare än att man var född i ett visst land till exempel. 

 

Ovanstående exempel visar hur Adam tar till vara på elevens kommentar (se tur 01), för att sedan 

låta den fortsatta diskussionen handla om just detta (se tur 06), en form av positiv uppföljning. 

Han använder elevens svar för att skapa en fråga om eleverna som personer, en autentisk fråga då 

läraren inte vet vad eleverna kommer att svara. Dysthe (1996) hävdar att då läraren ställer en ny 

fråga utifrån ett elevuttalande ligger elevernas svar till grund för den väg som diskussionen tar, 

vilket hon menar är ett bra sätt att föra klassrumskommunikationen på. 

 

Under Adams andra lektion fick vi se ett avslut som visar på en slags positiv uppföljning på 

elevernas frågor. Adam rundade av lektionen med att dela ut ett papper till eleverna med rubriken 

”Min triangel” (se bilaga). Syftet med denna uppgift var att eleverna skulle lyfta fram tidigare 

kunskaper inom området, frågor som de inte riktigt fått besvarade under lektionen och slutligen 

saker som de hade lärt sig under lektionen. Adam sa till eleverna att han skulle försöka följa upp 

de frågor som eleverna ställde under nästkommande lektioner. Detta blir en form av positiv 

bedömning över längre tid, till skillnad mot den uppföljning som sker direkt under samtal i 

klassen. Läraren kommer att införliva elevernas frågor i undervisningen längre fram och då 

kommer eleverna förhoppningsvis känna att det de tänker, tycker och undrar är viktigt.  

 

Jens använder sig också av positiv uppföljning då han för in elevsvaret i nästkommande fråga: 
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Exempel 11 

01 Lärare Jens: Socialismen då, det har ni varit inne på 

02 Elev Jonna: Man vill få bort klassamhälle 

03 Jens: Mm de vill de ju ha, de vill ha bort klassamhälle. Och hur ska man göra för att 

komma dit då? Lena  

04 Elev Lena: Förändra snabbt 

 

Jens utgår i detta exempel från elevens svar när han formulerar en ny fråga istället för att enbart 

värdera med exempelvis ett ”rätt” eller ”fel”. Om Jens hade responderat facitliknande hade 

klassrumskommunikationen troligtvis stannat upp och ändrat riktning. Istället förs 

kommunikationen naturligt vidare och eleverna får en möjlighet till vidareutveckling inom 

området. 

 

Vi uppmärksammade även hur lärare följde upp elevernas frågor under lektionerna. Exemplet 

nedan är från en av Robins lektioner i psykologi och exemplet utgår från eleven Morgan som 

ställer en fråga. Elevens fråga bidrar till en lång diskussion i klassen, där läraren hela tiden följer 

upp elevernas svar och frågor på ett positivt sätt genom att införliva svaren och frågorna i den 

fortsatta klassrumskommunikationen.  

 

Exempel 12 

01 Eleven Morgan: Är det mani eller? 

02 Lärare Robin: Ja, hur är man är när man har mani? 

03 Morgan: [Ohörbart] 

04 Robin: Ja, då kan du få reda på det nu 

05 Eleven Tomas: Det är väl när man går så här högt upp och långt ner i hur man upplever 

sig, hur man känner sig att det toppar jättemycket och sen går det ner och så vidare 

06 Robin: Mm, visst är det så, det är ju så, en vanlig person när det gäller hur pass om det 

här är hur hur liksom hur glad man känner sig det här är upprymdhet [ritar upp på 

tavlan], hur upprymd och liksom å det är också då mani, mani är den högsta när man 

kommer högst upp en vanlig person den varierar ju eller hur, ibland känner man sig nere 

ibland känner man sig mer uppåt och så. Såhär går det lite… Så är det inte för den 

manodepressiva. Den manodepressiva den går mer såhär [ritar upp på tavlan]. 

07 Morgan: Nu fattar jag inte, var det mani eller som? 

08 Tomas: Den går liksom jättehögt upp och jättelångt ner [pekar på bilden på tavlan]. 
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09 Morgan: Så klyftan är stora? 

10 Robin: Ja! Ja... 

11 Eleven Jennifer: De här kurvorna, de röda [syftar på tavlan] är det på kort tid de går 

alltså från glad till… 

12 Robin: Det här kan man inte säga exakt, det varierar, en del då kan det vara perioder, det 

kallas för skov som håller i sig i flera månader. Och för andra kan det handla om veckor. 

Så att det varierar från den ena manodepressiva… Det vanliga är att det håller i sig i flera 

veckor i rad. Man går upp i flera veckor när man är som mest manisk […] 

13 Morgan: En sådan här utnyttjar inte de folk här också? 

14 Robin: De har känslorna kvar, men däremot blir de väldigt maniska och då är det så här 

att de inte tycker att andra fattar lika snabbt, kanske går in i samarbeten och så här som 

är helt, de har inte samma verklighetsuppfattning […] 

15 Jennifer: Hur pass extrem måste man vara för att kunna anses vara mano 

manodepressiv? 

16 Robin: Det är om du själv upplever att du har problem […] 

17 Morgan: Jag vet inte om du har sagt det men jag kommer inte ihåg men en sådan här 

person har han såhär skitbra självförtroende han tycker han är bäst å alla andra… 

18 Robin: Jajamensan, här uppe då poff då är han bäst jag kan allt det här kommer lyckas 

man är glad liksom inget kan gå fel jag har mina grejer liksom jag har grejer på gång, 

sen går det ner här… […] 

 

Som vi beskriver ovan är det viktigt att följa upp elevuttalanden på ett positivt sätt. Enligt Dysthe 

(1996) är det av en stor betydelse för elevernas fortsatta lärande att läraren visar att det eleverna 

säger är viktigt. Genom att Robin tar sig tid att besvara alla elevfrågor som dyker upp visar han 

att han värdesätter det eleverna säger. Det är också intressant att se hur Robin följer upp en 

elevfråga genom att ställa frågan till den resterande delen av klassen (se tur 02). Detta bidrar till 

att Robin skapar förutsättningar för kommunikation och interaktion i klassrummet.  

 

Adam och Robin använder sig i princip enbart av positiv uppföljning under sina lektioner. Hos 

Jens och Tommy skedde det i enstaka fall, medan Jonas inte använde sig av det alls. I Adams och 

Robins klassrum, där den positiva uppföljningen var dominerande, märkte vi att den muntliga 

klassrumskommunikationen i helklass fortskred naturligt och avbröts inte. Genom att läraren 

utgår från positiv uppföljning, likt Adam och Robin, visar läraren på att elevernas svar är av en 

betydande roll, genom att införliva dem i den kommande klassrumskommunikationen. På detta 
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vis stannar inte den rådande klassrumskommunikationen upp då eleverna svarar, utan den 

fortsätter naturligt med elevernas svar i fokus.  

 

4.3.2 Facitliknande respons  

Vi har tidigare visat exempel med facitliknande respons, men då har responsen följts av en 

positiv uppföljning. De exempel som vi väljer att visa i detta avsnitt innehåller kort respons från 

lärarna med olika slags markörer för eleverna om huruvida deras svar är korrekta eller inte. 

Dysthe (1996) skriver att då en lärare följer upp elevens svar med en facitliknande respons leder 

detta till att klassrumskommunikationen avbryts. Följande exempel är hämtat från en av Tommys 

lektioner i samhällskunskap.  

 

Exempel 13 

01 Läraren Tommy: Vad händer med vattennivån i havet om det är en istid? 

02 Eleven Gusten: Ja 

03 Tommy: Vad händer med vattenhöjden? 

04 Gusten: Sjunker 

05 Tommy: Den sjunker ja. 

 

Denna fråga (se tur 01) ställer Tommy för att kontrollera om eleverna är insatta i ett visst stoff. 

Frågan förutsätter att eleven har förkunskaper i ämnet för att kunna besvara frågan. Det bidrar till 

att de elever som inte besitter dessa förkunskaper inte har en möjlighet att komma till tals. Att 

Tommy följer upp elevsvaret med ett ”Den sjunker ja” visar också på att det finns ett på förhand 

givet svar på frågan. Läraren ställer därmed en fråga som han redan vet svaret på. Black m fl 

(2004) menar på att då läraren följer upp ett elevsvar på detta sätt, bidrar det till att eleverna inte 

kan fortsätta sitt lärande, då de inte vet hur de ska ta sig vidare i sitt lärande. 

 

Jonas följde upp elevernas svar med facitliknande respons under matematiklektionen. Det kunde 

exempelvis vara när eleverna löste en uppgift som han hade skrivit upp på tavlan. Dessa svar 

kunde han besvara med exempelvis ”bra” eller ”rätt”. På samma sätt arbetade Jens med 

uppföljningen på vissa av de frågor som han ställde, se kommande exempel. 
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Exempel 14 

01 Lärare Jens: Nu kom det en lång mening där men det centrala är det första ordet här egentligen. 

Kontrollmakt. Att man fattar den grejen. Vadå kontrollmakt? Det där nämnde vi förra gången det 

också. Kontrollmakten. Kommer ni ihåg det? Vill ni skriva först? 

[Eleverna skriver] 

02 Jens: Kommer ni ihåg den grejen med pilarna där? Pilar åt två håll mellan riksdagen och regeringen. 

Vad är grejen med det? 

03 Elev Joakim: Att de samarbetar 

04 Jens: Ja. 

 

I detta exempel ger Jens en facitliknande respons i form av ”Ja” i tur 04. Han väljer att inte föra 

in elevsvaret i den fortsatta undervisningen.  

 

Om en fråga är autentisk eller inte vet man inte helt säkert förrän svaret och lärarens uppföljning 

har studerats. Innehåller kommentaren en facitliknande respons blir frågan som ställs inte längre 

autentiskt, eftersom läraren då visar att det finns ett rätt eller felaktigt svar, vilket inte 

kännetecknar en autentisk fråga (Dysthe 1996). Följande exempel är hämtat från en av Tommys 

lektioner i geografi och grundar sig i en fråga som Tommy presenterar som en fråga som man 

inte kan veta svaret på. Frågan handlar om utifall människan har tvingats till förändringar eller ej, 

då samhällen har förändrats i historien. 

 

Exempel 15 

01  Lärare Tommy: Vad tror ni om det där då, hoppet från jordbruk till industrisamhälle? Sean, vad 

tror du? Tror du att människorna tänkte wow, vad häftigt dra in till stan å jobba på fabrik. Eller? 

Vad tror du?  

02 Elev Sean: De tvingades till det. 

03   Tommy: Ja, på vilket sätt tror du att de tvingades till det? 

04   Sean: För att kunna tjäna pengar eller någonting. 

05  Tommy: […] Här är det tvång helt klart. Det ska ni ha klart för er! 

 

 

Då Tommy inledningsvis talar om för eleverna att frågan inte har något givet svar, förväntas det 

att frågan är autentisk. När vi analyserar exemplet kommer vi fram till att lärarens metod att följa 

upp elevens svar indikerar till att frågan egentligen är sluten. Slutenheten i frågan ser vi i tur 01 
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då Tommy försöker leda in eleven till ett visst svar genom att ta det felaktiga svaret till sin spets. 

Att frågan är sluten visar även tur 05 då läraren kraftigt markerar att elevens tidigare svar är rätt.   

 

Jens, Jonas och Tommy använde sig ideligen av facitliknande respons. När de följer upp med 

facitliknande respons menar Dysthe (1996) att samtalsinnehållet bryts istället för att naturligt 

föras vidare. Även vi uppmärksammade att samtalet inte naturligt fördes vidare då facitliknande 

respons förekom i deras klassrum. I de situationer då facitliknande respons användes tog den 

rådande klassrumskommunikationen en annan väg med en ny inriktning på innehållet i 

undervisningen.  

 

4.4 Kommunikationsmönster i klassrumsundervisningen 

Under följande del har vi till avsikt att analysera hur kommunikationsmönster är framträdande i 

undervisningen. Vi har valt att analysera de olika klassrummen utifrån kategorierna IRE och IRU, 

då dessa var framträdande under våra observationer. 

 

4.4.1 Undervisning utifrån IRE 

Utifrån det vi har skrivit i våra teoretiska utgångspunkter har det tidigare framkommit att IRE-

strukturen dominerar i klassrumsundervisningen. IRE-strukturen var även väldigt framkommande 

under våra observationer. Jens, Tommy och Jonas använde sig av denna struktur i sina 

klassrumsundervisningar under våra observationer. Lektionerna var oftast strukturerade utifrån 

att läraren stod framme vid whiteboardtavlan och talade till eleverna. Jens är ett tydligt exempel 

på en lärare som talar till eleverna och under lektionerna som vi observerade stod han framme vid 

whiteboardtavlan under större delen av tiden. Han ställde även ett antal frågor till eleverna och 

den respons som eleverna gav evaluerade han vanligen med exempelvis ”Ja” eller ”Visst” och 

skrev upp svaren på tavlan. Utifrån observationen i Jens klassrum var det tydligt framkommande 

att eleverna enbart var villiga att besvara en fråga om de kände sig säkra med svaret (se exempel 

5). Vi uppmärksammade att efter den facitliknande responsen stannade samtalet upp och ändrade 

riktning. Även Tommy och Jonas utgick från en liknande struktur. De talade till eleverna och 

använde sig av facitliknande respons. Dysthe (1996) skriver att då läraren följer upp elevernas 

svar på ett sådant sätt blir det ett brott i kommunikationen, eftersom elevens svar inte tas tillvara.  
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Enligt Hultin (2006) finns det oskrivna regler på hur klassrumsinteraktionen ska se ut och att 

eleverna förväntas känna till dessa. Även dessa mönster kunde vi observera hos Jens, Tommy och 

Jonas då eleverna enbart talade när de skulle besvara en specifik fråga som läraren ställde till 

dem, oftast vara det dessutom enbart en elev som fick svara innan läraren kommenterade vidare. 

Som vi skrivit ovan var klassrummet under första observationen med Jens väldigt stort och 

bänkarna var placerade i mindre öar där det fanns stora förutsättningar för eleverna att interagera 

och kommunicera med varandra. Interaktionsmöjligheterna tog Jens inte tillvara på utan 

undervisningen bedrevs utifrån en så kallad katederundervisning där all kommunikation gick 

igenom honom. I de andra klassrummen var bänkarna inte placerade som öar vilket inte bidrog 

till samma förutsättningar som i Jens klassrum, men å andra sidan arbetade inte de andra lärarna 

heller för att skapa förutsättningar för en mer givande klassrumsinteraktion.  

 

4.4.2 Undervisning utifrån IRU 

Einarsson (2003) skriver att den rådande klassrumskommunikationen utgår oftast ifrån att lärare 

talar till eleverna och inte med eleverna i sin undervisning. Einarsson (2003) menar att IRU 

skiljer sig ifrån IRE på så vis att läraren intar en roll då han eller hon talar med eleverna snarare 

än till eleverna. Utifrån IRU-strukturen intar läraren en ledarroll där han eller hon leder in 

eleverna till kommunikation samt interaktion (Liljestrand 2002). Adam är ett tydligt exempel på 

en lärare från våra observationer som bedrev undervisningen utifrån IRU-strukturen. Under 

samtliga observationer i Adams klassrum uppmärksammade vi hur han bedrev sin undervisning 

för att skapa förutsättningar för kommunikation i både verbal och skriftlig form. Under sina 

genomgångar ställde han upprepande gånger frågor till eleverna. En del av frågorna han ställde 

var av autentisk karaktär där eleverna gavs utrymme till att reflektera och även diskutera. Adam 

var den lärare som använde sig mest av autentiska frågor i sin undervisning men vi fann också 

exempel då vi observerade Robins klassrum. 

 

Den uppföljning som Adam gjorde av elevernas svar var oftast i form av en följdfråga, vidare 

information om ämnet eller en upprepning av elevens svar. Utifrån följande sätt att agera på blev 

det sällan tyst i klassrummet utan den muntliga klassrumskommunikationen var ständigt 

pågående. Även Robin utgick till stor del från IRU-strukturen framförallt genom hur han följde 

upp elevernas uttalanden. Under observationen i hans klassrum upplevde vi att genomgången 
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kretsade kring elevernas frågor och tankar, varpå Robin visade att elevernas uttalanden var 

viktiga och på så vis genomsyrade dessa klassrumskommunikationen.    

 

Bergqvist m fl (2001) skriver om den traditionella synen på undervisning, katederundervisning, 

då läraren intar positionen som en dominerande deltagare i klassrummet placerad i blickfånget 

hos eleverna samt för större delen av klassrumskommunikationen. Under observationerna av 

Adams lektioner lade vi märke till hur han rörde sig i klassrummen. Han gick oftast runt i 

klassrummen och tillbringade inte hela lektionen vid whiteboardtavlan, till skillnad mot de andra 

lärarna vi observerat. Under Adams andra och tredje lektion såg vi också exempel på hur han lade 

upp undervisningen på ett sätt som möjliggjorde små gruppdiskussioner. Gruppdiskussionerna 

mynnade i att eleverna formulerade sina reflektioner i en helklassdiskussion där Adam stod för 

fördelningen av ordet. Adams sätt att undervisa på ser vi som ett tecken på att han tar avstånd 

från den traditionella synen på undervisningen och istället involverar eleverna i 

klassrumskommunikationen. Robin stod framförallt placerad framme vid tavlan, men eftersom 

undervisningen utgick från elevernas uttalanden menar vi att även hans lektioner inte kan 

härledas till katederundervisningen. I hans klassrum var det eleverna som styrde vilken väg 

genomgången skulle ta vilket ändå indikerar till IRU-struktur. 
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5 Sammanfattande diskussion  

Syftet med detta arbete är att undersöka kommunikationen som förekommer mellan lärare och 

elever i ett klassrum och dess betydelse för lärande utifrån tre fokusområden. De tre 

fokusområdena är kommunikationsmönster i undervisningen, frågornas roll samt uppföljning av 

elevuttalanden. Då arbetet utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande, kommer vi att 

diskutera vår analys med hänsyn till detta perspektiv.  

 

5.1 De slutna frågornas dominans i klassrumskommunikationen 

Gy11 framhäver att elevernas personliga ställningstaganden ska komma till uttryck i skolan. I och 

med detta anser vi att klassrummet är en ypperlig plats för att leda eleverna till att våga och få 

möjlighet till att yttra egna uppfattningar. Vilka frågor som lärare ställer har en betydelse för om 

de personliga ställningstagandena kommer till uttryck i klassrumskommunikationen. De frågor 

som dominerade under våra observationer var de slutna frågorna. Som vi nämnt tidigare använde 

sig alla lärare som vi har observerat frågor av sluten karaktär, dock använde sig tre lärare enbart 

av slutna frågor under samtliga observationer i deras klassrum. De slutna frågorna bidrar till att 

kontrollera faktakunskaper, vilket leder till att läraren inte kan bedöma elevernas 

förståelsekunskaper. Frågornas dominerande roll under vissa lektioner bidrar således också till att 

de personliga uppfattningar som Gy11 uppmuntrar till inte blir framträdande. Även Black m fl 

(2004) lyfter fram vikten av att ställa frågor som är värda att ställa, det vill säga frågor som 

uppmuntrar elever till reflektion. Frågor som ger möjligheter för skilda uppfattningar att komma 

fram i undervisningen är de autentiska frågorna, då autentiska frågor enligt Black m fl (2004), 

Dysthe (1996) och Jönsson (2011) inte har något givet svar. Under våra observationer var det två 

lärare som använde sig av autentiska frågor i sin undervisning, men i begränsad utsträckning. 

 

Dysthe (1996) beskriver hur autentiska frågor visar att kunskap inte bara innebär att upprepa 

fakta. Genom att utgå från den autentiska frågan i kommunikationen kan den genera hållbart 

lärande, där förståelsen står i fokus. Dessutom ger de autentiska frågorna en annan bild av 

elevens roll i klassrummet, där elevernas egna tankar, åsikter och erfarenheter är betydelsefulla. I 

de klassrum där det återfanns autentiska frågor upplevde vi att eleverna var engagerade i 

klassrumskommunikationen. Under de observationer där de slutna frågorna var dominerande 

upplevde vi att elevernas roller i kommunikationen blev mer passiva. Utifrån våra observationer 
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kan vi dra slutsatsen att den autentiska frågan inte hade en framträdande roll i undervisningen. 

Detta finner vi förunderligt då den autentiska frågan enligt forskning skapar möjligheter för 

hållbart lärande, vilket enligt oss ses som en självklar utgångspunkt i undervisningen.  

 

Autentiska frågor är frågor där läraren inte sitter inne med de rätta svaren. Även om det inte finns 

några rätta svar, kan lärare däremot ha en uppfattning om ungefär vilka svar som eleverna 

kommer att uttrycka. Vi menar att den autentiska frågans öppenhet kan gå förlorad om läraren 

förväntar sig vissa typer av svar, vilket säkerligen är svårt då samhällets normer och människans 

sunda förnuft vanligen genererar till vissa typer av tankar och åsikter. I exempel 2 i vår analys 

belyser vi en autentisk fråga som lyder ”Hur skulle du själv vilja beskriva en idealtid för dig och 

alla andra?”. Vi tror att läraren i detta fall inte är beredd på ett svar som exempelvis krig eller 

våld. Att svar kan bryta mot normer och regler är självklart inte en anledning till att inte ställa 

autentiska frågor. Därmed är det viktigt att som lärare vara medveten om sina egna tankar för att 

inte på ett felaktigt sätt bedöma elevernas.  

 

Vi menar att de slutna frågorna också fyller en funktion i klassrummet, eftersom det i vissa 

situationer kan vara viktigt för läraren att få reda på vilka kunskaper eleverna har sedan tidigare. 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv menar Säljö (2010) att de tidigare erfarenheterna som 

individen bär med sig och den sociala miljön bidrar till fortsatt lärande. Om läraren inte vet vilka 

förkunskaper eleverna har och inte låter elevernas tidigare erfarenheter komma till uttryck hur ska 

han eller hon då kunna skapa en klassrumsmiljö för vidare utveckling av kunskaper?  

 

Dysthe (1996) lyfter fram en tredje variant av frågor, som vi belyser i våra teoretiska 

utgångspunkter. Hon kallar de frågorna för kvasi-autentiska och menar att det är frågor som kan 

verka autentiska, men där det lurar ett eller flera givna svar i bakgrunden. Eftersom frågan har 

givna svar är den därmed sluten och inte autentisk. Vi ser i vissa fall ändå ett värde i de kvasi-

autentiska frågorna, då dessa skulle kunna bidra till att eleverna vågar besvara frågor trots att de 

inte är säkra på svaret. Vi vill tydliggöra vårt resonemang utifrån ett exempel. Istället för att ställa 

frågan ”Vad orsakar växthuseffekten?” skulle läraren istället kunna ställa frågan ”Vad tror du att 

växthuseffekten orsakas av?”. Även om den andra frågan inte är autentisk, menar vi att den trots 

det uppmuntrar eleverna till att våga tänka mer utifrån sig själva än vad den första frågan gör. 
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Kanske hade situationer där läraren inte får något svar på sin fråga kunnat undvikas med ett ”Vad 

tror du?”. Utifrån vår analys skulle en kvasi-autentisk fråga vara användbar i exempel 5, där Jens 

får besvara sin egen fråga.  

 

5.2 Den positiva uppföljningens roll i den goda klassrumskommunikationen  

Det sociokulturella perspektivet grundar sig i att kommunikationen har en central roll för elevers 

lärande. Hur lärare väljer att följa upp elevers uttalanden har verkan på den fortsatta 

kommunikationen i klassrummet. Dysthe (1996) menar att när lärare utgår från den så kallade 

facitliknande responsen medför det ett brott i klassrumskommunikationen. Hon hävdar att 

kommunikationens naturliga väg bryts och byter riktning. Istället kan lärare använda sig av en 

positiv uppföljning där elevuttalanden tas tillvara och införlivas i den kommande undervisningen. 

Tre av de fem lärarna använde sig av facitliknade respons. Av de fem lärarna var det fyra som 

använde sig av positiv uppföljning, varav två av dessa nästan alltid använde sig utav positiv 

uppföljning i undervisningen.   

 

Utifrån det sociokulturella perspektivet förespråkas kommunikation för lärande och att 

människan lär i samspel med andra (Säljö 2010). Frågan blir således vilken kommunikationsform 

som skapar en bra klassrumsmiljö för elevers lärande. Då vi uppmärksammade den facitliknade 

responsen i våra observationer upplevde vi att kommunikationen inte flöt på utan stannade upp 

och leddes in på ett annat spår. Vi tolkar det som att kommunikation i den bemärkelsen blev 

konstlad, eftersom samtalet stannade upp och bytte riktning. Kommunikation är ständigt 

pågående, trots den facitliknande responsen, men genom att läraren evaluerar med exempelvis ett 

”rätt” eller ”fel” bidrar det enligt forskning till att eleven inte vet hur den ska ta sig vidare i sitt 

fortsatta lärande. 

 

Den positiva uppföljningen som vi har observerat i de olika klassrummen bidrar till att 

klassrumskommunikationen fortlöper naturligt i undervisningen, såsom forskning också påpekat. 

När läraren tar tillvara på elevernas svar och införlivar dem i den fortsatta undervisningen visar 

han eller hon på att det som eleven säger är meningsfullt och viktigt. Under våra observationer 

uppmärksammade vi en tydlig skillnad i kommunikationen då läraren använde facitliknande 

respons och då läraren använde positiv uppföljning. Hos de lärare som nästan aldrig använde sig 
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utav facitliknande respons under våra observationer uppfattade vi att eleverna var mer 

involverade i den muntliga klassrumskommunikationen.  

 

Med våra observationer som utgångspunkt är Jens en lärare som använder sig både av 

facitliknade respons och av positiv uppföljning i sin undervisning. Detta tydliggörs i vår analys i 

exempel 11 och exempel 14. Då Jens använder sig av facitliknade respons upplevde vi att den 

rådande klassrumskommunikationens innehåll förändrades och ändrade riktning i 

undervisningen. När läraren arbetar med facitliknande respons visar han inte att elevernas svar är 

betydelsefulla, de är bara korrekta eller felaktiga. Eleven kan därmed inte veta hur han eller hon 

ska ta sig vidare i sitt lärande. Då Jens istället utgick ifrån en positiv uppföljning visade han att 

elevens svar hade ett värde samt att eleven leddes in till ett fortsatt lärande inom området.  

 

Under våra observationer tydliggjordes tre olika former av positiv uppföljning. Dessa var 

upprepning av elevens svar, vidare utveckling av elevsvaret i den fortsatta undervisningen och att 

formulera en ny fråga utifrån elevernas svar. Det första alternativet kallar vi för positiv 

uppföljning eftersom att en upprepning inte värderar elevens svar utifrån korrekt eller felaktigt. 

Vi ser både för och nackdelar med upprepning som variant av positiv uppföljning. Vid en 

autentisk fråga kan en upprepning av elevernas svar ha ett värde då läraren inte värderar 

elevernas uttalanden utan skapar förutsättningar för så många elever som möjligt att komma till 

tals (se exempel 10). Den andra varianten av positiv uppföljning, vidare utveckling av elevens 

svar i den fortsatta undervisningen, ser vi hos Tommy i exempel 9. Frågan som han ställer är av 

sluten karaktär men han väljer att följa upp elevens svar genom en form av positiv uppföljning. 

Att formulera en ny fråga utifrån elevers svar är den tredje formen av positiv uppföljning som 

uppmärksammades under våra observationer (se exempel 10). I båda exempel 9 och exempel 10 

införlivar lärarna elevsvaren i undervisningens innehåll, men genom olika former av positiv 

uppföljning. 

 

Vi ser en problematik i att följa upp elevers svar på ett positivt sätt när det är felaktiga svar på 

slutna frågor. Att upprepa eller införliva elevers felaktiga svar i den fortsatta undervisningen kan 

bli bekymmersamt då det är svårt att undvika nödvändigheten i att på något sätt få fram det rätta 

svaret. Vi vill tydliggöra vårt resonemang med ett exempel: ”Vem har skrivit Ondskan?”. Om 
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eleven i detta fall skulle besvara frågan felaktigt blir en upprepning av elevens svar 

bekymmersam vilket vi även finner om läraren skulle införliva det felaktiga svaret i 

undervisningsinnehållet. Att formulera en ny fråga utifrån elevernas felaktiga svar ser vi å andra 

sidan som mer lämpligt i vissa frågesituationer, där det är ett felaktigt svar på en sluten fråga. Om 

läraren med en följdfråga ger eleven utrymme till att reflektera kring ett nytt svar kan eleven 

möjligtvis komma fram till det rätta svaret.  

 

5.3 IRE-strukturens fortsatta övertag som kommunikationsmönster 

Vi har genom forskning urskilt två olika kommunikationsmönster, IRE och IRU, i de klassrum vi 

har observerat. Kommunikationsmönstret IRE innebär att läraren intar en dominerande roll i 

kommunikationen då han eller hon tenderar till att tala till eleverna snarare än med eleverna. 

Evaldsson (2001) skriver att det råder en stor lärardominans i klassrumsundervisningen, att 

läraren står för ”två tredjedelar” av den kommunikation som råder i klassrummet. Fråga-svar-

situationer som uppkommer i ett klassrum med IRE-struktur fortgår med en facitliknande respons 

då elevens svar värderas utifrån korrekt eller felaktigt. Tre av de fem lärarna vi har observerat 

använder sig framförallt av IRE-strukturen. I förhållande till IRE-strukturen är IRU-strukturen ett 

kommunikationsmönster där läraren ses som en fördelare av ordet i klassrumskommunikationen 

snarare än den som dominerar samtalet.  

 

Då läraren utgår från IRE-strukturen som kommunikationsmönster förbises elevernas delaktighet 

i kommunikationen. Klassrumskommunikationen blir till en monolog, där läraren blir överordnad 

den resterande delen av klassen. Vi upplevde att läraren var dominerande i kommunikationen i de 

klassrum där IRE-strukturen var framträdande. I klassrummen där IRU-strukturen var markant 

var läraren inte överordnad eleverna, vi upplevde det istället som att läraren var en del av klassen 

samtidigt som han fördelade ordet som en slags ordförande. Englund (2006) menar att ett gott 

kommunikativt klassrumsklimat kan uppstå genom bland annat goda relationer mellan de 

inblandade. Utifrån våra observationer kan vi inte dra några direkta slutsatser om relationerna 

mellan exempelvis lärare och elever, men den uppfattning vi fick i IRE-klassrummen var att det 

kommunikativa klassrumsklimatet var ansträngt och det kan ha att göra med relationerna mellan 

lärare och elever. Vi frågar oss om det ansträngda klimatet har att göra med den dominerande 

rollen som läraren intar i klassrummet genom IRE-strukturen. Det ansträngda klimatet upplevde 
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vi inte i de klassrum där IRU-strukturen var framträdande. De klassrummen uppfattade vi hade 

ett gott kommunikativt klassrumsklimat, där eleverna var delaktiga och inte lika passiva som i 

IRE-klassrummen. Englund (2006) belyser vikten av lärares kommunikativa kompetens, då han 

menar att denna kompetens är en av de viktigaste för att möjliggöra ett gott kommunikativt 

klassrumsklimat. I enighet med Englund (2006) upplevde vi att de lärare som använde sig av 

IRE-strukturen inte hade lika bra kommunikativ kompetens som de lärare som utgick från IRU-

strukturen.  

 

Vi hävdar att den största skillnaden mellan de två kommunikationsmönstren är uppföljningen. De 

lärare som vi menar arbetar utifrån en IRE-struktur använder sig framförallt av facitliknande 

respons, vilket i sin tur bidrar till att eleverna förväntas reproducera fakta som läraren på förhand 

känner till. Dysthe (1996) skriver att när läraren följer upp elevernas svar på ett sådant sätt blir 

det ett brott i kommunikationen, eftersom elevens svar inte tas tillvara. I enighet med Dysthe 

(1996) upplevde vi att detta hände varje gång läraren evaluerade elevernas uttalanden med 

facitliknande respons. I de klassrum där IRU-strukturen rådde tilläts eleverna istället inta en mer 

undersökande roll, då läraren följde upp elevernas svar med positiv uppföljning.  

 

En annan intressant aspekt som vi uppmärksammade vid analysen av det empiriska materialet var 

att den autentiska frågan enbart framträdde i de klassrum där IRU-strukturen påvisades. Vad detta 

kan bero på kan vi enbart spekulera i, men vi ser det som att de lärare som använder sig av IRU-

strukturen kan vara mer intresserade av att eleverna skapar sig förståelsekunskaper snarare än 

faktakunskaper. Hultin (2006) skriver att då lärare utgår från IRE-strukturen förväntas det att 

eleverna ska lära de rätta svaren på frågorna som ställs. Autentiska frågor har som vi nämnt 

tidigare inga rätta svar och det kan vara därför dessa frågor inte är förekommande i de klassrum 

som innehar IRE-struktur utifrån våra observationer. 

 

5.4 Metoddiskussion  

I vår studie har vi haft för avsikt att undersöka den kommunikation som förekommer mellan 

lärare och elever i klassrum och dess betydelse för lärande. För att kunna undersöka 

kommunikationsfenomenet bestämde vi oss för att observera klassrum i olika ämnen. Därmed 

valde vi att inspireras av etnografin som metod, då metoden förespråkar forskning i 
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studieobjektets naturliga miljö. Anledningen till att vi enbart sett oss som inspirerade av 

etnografin är framförallt för att vi inte har bedrivit en longitudinell studie. Det vi gick miste om 

genom att vår studie inte var longitudinell var de inblandades uppfattningar av det vi observerade. 

Hade det varit en longitudinell studie hade vi även kunnat utföra en intervjustudie då vi 

granskade de inblandades uppfattningar om det vi har undersökt.  

 

När vi väl trädde in i fältet för att genomföra våra observationer var det viktigt att vi inte 

påverkade den naturligt förekommande miljön som rådde i ett klassrum. För att minimera den 

risken valde vi att placera oss längst bak i klassrummet men vi kan inte påstå att vi inte var ett 

störmoment. Genom att vi placerade oss längst bak upplevde vi ändå att lektionen fortlöpte utan 

större påverkan från oss då vi inte befann oss i elevernas blickfång. Å andra sidan befann vi oss i 

lärarens blickfång och kan därför ha påverkat lärarens naturliga sätt att undervisa på i högre 

utsträckning än vad vi påverkade eleverna. När vi som forskare trädde in i klassrummen 

påverkade vi mer eller mindre den rådande naturliga miljön. För att minimera denna risk 

ytterligare hade det varit bättre om vi hade observerat klassrummen under en längre tid och vid 

fler tillfällen. 

 

Validiteten i vårt arbete stärks då vi tolkar samma material utifrån olika källor och att vi är två 

forskare som analyserar samma material genom att vi ifrågasätter och kompletterar varandras 

uppfattningar. För att säkerställa giltigheten ytterligare i vårt arbete hade vi kunnat besöka fler 

skolor, lärare och ämnen, men på grund av tidsaspekten valde vi att avgränsa oss till en skola och 

fem lärare.    

 

5.5 Avslutande kommentarer  

Vilka frågor lärare väljer att ställa till sina elever i ett klassrum signalerar vilka kunskaper som 

anses vara relevanta. Ställer lärare autentiska frågor i klassrumskommunikationen är han eller 

hon intresserade av att nå elevernas förståelsekunskaper. Väljer läraren istället att ställa slutna 

frågor drar vi utifrån forskning och våra observationer slutsatsen att läraren är ute efter 

faktakunskaper. Utgår läraren från läroplanen bör han eller hon ta till vara på alla de 

kunskapsformer som förespråkas: fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet. Om läraren enbart 
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ställer slutna frågor fokuseras det enbart på faktakunskaper vilket leder till att eleverna inte 

anammar sig hållbara kunskaper. 

 

Likt frågorna som ställs i ett klassrum signalerar vilka kunskaper som anses vara relevanta visar 

uppföljningen av elevers uttalanden på om läraren tar till vara på elevernas yttranden. De 

slutsatser vi med denna studie kan dra utifrån uppföljningens roll i kommunikationen är att den 

facitliknande responsen, på samma sätt som den slutna frågan, tydliggör att läraren är ute efter 

faktakunskaper. De lärare som framförallt använde sig av positiv uppföljning i kommunikationen 

visade på att elevuttalandena var betydelsefulla genom att låta det eleverna säger naturligt föra 

samtalet vidare. Som vi har skrivit om ovan leder en god kommunikation till ett hållbart lärande 

hos eleverna.  

 

Vissa ämnen har starka traditioner vad gäller kommunikationsmönstren. Ett exempel är 

matematik där det föreligger en vanligt förekommande undervisningstradition på hur 

kommunikationen förs i klassrummet, det vill säga IRE-strukturen. Vi kan inte bortse från att 

vissa traditioner råder, men vi menar att ett gott kommunikationsklimat bör förekomma i alla 

ämnen och att det är möjligt. Utifrån vår studie har vi uppmärksammat att oavsett ämne 

förekommer det två olika kommunikationsmönster i dagens skola. Det ena mönstret förespråkar 

återigen faktakunskaper, IRE-strukturen, medan den andra strukturen, IRU-strukturen, även 

uppmuntrar till förståelse, förtrogenhet och färdighet. Vilket kommunikationsmönster som 

kommer att råda i klassrummet faller slutligen på läraren.  
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