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Background: Earlier research has shown that the interaction between teacher and pupils is a 

central aspect of teaching. Research has also indicated that an open and reflective 

conversation gives the pupils possibilities to argument and reflect upon their own ideas. The 

policy documents for the Swedish Basic School also stress the importance of conversation in 

the progress of knowledge of pupils. The focus of this study is the dialogical pattern in the 

classroom. 

Purpose: The purpose of this study is to investigate the dialogical pattern in two classes in 

two separate schools and to show in what way the teaching offers the pupils the possibility of 

dialogue. 

Method: The questions have been answered through an analysis based on qualitative 

observations made in the two classes. 

Result: The teaching in the two classes is controlled by the teachers. The teaching includes 

both monological and dialogical characteristics. When the teachers use authentical questions, 

follow-up and positive assessment, the three important aspects of dialogue, the interaction and 

the teaching get a dialogical nature. But when the teachers use only test questions, the 

teaching tends to be more monological. The study shows that authentical questions are 

necessary for the interaction between teachers and pupils. 

 

Keywords: Tension and voices, query type, authentical questions, follow-up, positive 

assessment. 

Nyckelord: Spänning mellan rösterna, frågetyp, autentiska frågor, uppföljning, positiv 

bedömning. 
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1. Inledning och bakgrund 

Samtal och interaktion med andra ger oss möjligheter att dela erfarenheter med varandra och 

att tillsammans utveckla, bearbeta och fördjupa tidigare erfarenheter och kunskaper. Vi tar del 

av andras uppfattningar och tänkande genom att samtala och samarbeta med dem (Lindberg 

2005, s.8).  

Mikael Segolsson (2011, s.184) hävdar att för att eleverna i skolan ska utvecklas till 

självständiga och kritiskt reflekterande medborgare förutsätts att de lär sig att i dialog med 

andra utmana sina uppfattningar.  

Lindbergs (2005), Dysthes (1996) och Larssons (2007) forskning har visat att i de klassrum 

där lärarna använder sig av dialogiska undervisningsmetoder har eleverna haft en bra 

inlärning och fått bättre förståelse för ämnet. Det har också visat att ett öppet och 

reflekterande samtal ger eleverna möjligheter till att argumentera och reflektera över sina 

idéer. Deras undersökningar visar på att elevernas talutrymme ökar då undervisningen byggs 

upp med en dialogisk metod. 

Dysthe (1996) anser att det inte ägnas tillräckligt med tid för att skapa flerstämmighet i 

klassrummet dvs. att låta eleverna arbeta i grupper, diskutera ämnet och lära av varandra och 

det sällan sker en jämlik dialog mellan elever och lärare. Med en jämlik dialog menar hon den 

dialog, i vilken läraren betraktar eleven som sin samtalspartner.  

Under skolans uppdrag kan man läsa att:  

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera 

och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Lgr 11, s.9). 

Det står även i kursplanen i svenska i grundskolan att: 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal och 

skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika 

sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska 

ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära (Lgr 11, s.222). 

Utifrån styrdokumentet kan man utläsa att samtal är ett av de pedagogiska verktyg som ger 

eleverna möjlighet att kommunicera och utveckla sin språkliga förmåga. Genom detta citat 
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vill jag visa på vilken stor betydelse samtal och dialog har i undervisningen och därmed i 

elevernas kunskapsutveckling.  

Med utgångspunkt från Lindbergs (2005) och Dysthes (1996) studier och från teorier som jag 

tagit del av samt från vad som står i styrdokumentet anses samtal och dialog vara en 

betydelsefull del av elevers kunskapsutveckling inom alla ämnen. Jag vill därför undersöka på 

vilket sätt läraren erbjuder eleverna samtal och dialog i sin undervisning för att eleverna ska få 

möjlighet att reflektera över sina tankar. 

 
Jag kommer att använda ordet interaktion flera gånger i min uppsats och därför anser jag att 

belysa läsarna i vilken betydelse ordet kommer att användas. Interaktion betyder ”samverkan, 

samspel; process där grupper eller individer genom sitt handlande påverkar varandra” 

(Nationalencyklopedin, hämtad 2012-10-11). När jag använder ordet interaktion i denna 

uppsats menar jag samspel mellan lärare och elever och jag åsyftar i första hand det verbala 

samspelet och därmed används ordet synonymt med dialog.  

 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Mitt övergripande syfte är att utifrån Dysthes teorier undersöka hur lärarna gör sin 

undervisning dialogisk i två valda klasser på två olika skolor. 

1.2. Frågeställningar  

För att kunna uppnå syftet har jag valt att utgå från följande frågeställningar: 

 Hur ser det dialogiska mönstret ut i klassrummet? 

 På vilket sätt erbjuder lärarnas undervisning eleverna möjlighet till dialog? 

 

2. Teoretisk ram  

I detta avsnitt kommer jag att belysa de begrepp och teorier som behandlar de frågor som står 

i fokus för mitt arbete och som jag återkommer till i min analys senare i uppsatsen. Då mitt 

fokus i denna studie ligger på dialog och interaktion mellan elever och lärare och då mina 

analyser för det mesta bygger på Dyshtes teorier, anser jag det relevant att ge en definition om 
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det sociokulturella perspektivet och den konstruktivistiska synen på lärandet. Eftersom Dysthe 

både har en konstruktivistisk och en sociokulturell syn på lärande. 

 

2.1. Sociokulturella perspektiv på kunskap och lärande  
Det sociokulturella perspektivet på lärande hävdar Dysthe har sin utgångspunkt i den ryska 

pedagogen Lev Semenovic Vygotskijs teorier. Utifrån ett sociokulturellt synsätt sker lärandet 

genom deltagande i social praktik och genom deltagarnas samspel och interaktion med 

varandra (Dysthe 2003, s.31).  Språk och kommunikation spelar en nyckelroll i läroprocessen. 

Språk är enligt Vygotskij det psykologiska verktyg som vi använder när vi tänker och 

kommunicerar. Det är genom språket som människan tar del av andras perspektiv och 

förmedlar erfarenheter (Säljö i Forssell 2005, s.119). 
 

Sociokulturella teoretiker är emot det kognitiva synsätt som går ut på att lärandet sker 

oberoende av kontext. De framhåller att såväl de fysiska som sociala kontexter är en 

integrerad del av aktiviteten som i sin tur är en integrerad del av lärandet. Sättet att lära och 

situationen där man lär sig anses vara en grundläggande del av det som lärs. En central 

utgångspunkt inom sociokulturella teorin är att lärandet i grunden är socialt. Man menar att 

interaktionen med andra i en lärandemiljö har stor betydelse för vad som lärs och hur det lärs 

(Dysthe 2003, s.44). 

 

2.2. Konstruktivistisk syn på kunskap och lärande 
Den konstruktivistiska teorin innebär att människan själv konstruerar sin kunskap och att 

inlärning uppfattas som en aktiv konstruktionsprocess. Då människan möter ny kunskap 

relaterar hon denna kunskap till sina personliga erfarenheter och kunskapen skapas på nytt av 

den enskilde individen (Arfwedson 1998, s.116). När man lär sig något måste man konstruera 

eller bygga upp sin egen kunskapsstruktur. Med andra ord kan man inte överta eller kopiera 

andras kunskaper. Kunskap är inte något som kan överföras från lärare till elever, eftersom 

den inte är något statiskt (Dysthe 1996, s.46). 

 

2.3. Dialog  

Begreppet dialog i vardagsspråket innebär enligt Dysthe ”ett muntligt samtal ansikte mot 

ansikte mellan två människor” (Dysthe 1996, s.62), men när det gäller dialog som ett 
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överordnat begrepp hänvisar hon till Bakhtin som definierar begreppet utifrån tre 

grundläggande aspekter: förståelsen är aktiv och social, jag möter mig själv genom andra och 

spänningen mellan olika röster (Dysthe 1996, s.228). 

Förståelsen är aktiv och social  

Den mest grundläggande aspekten på dialogen är att all förståelse är aktiv och social. Det 

innebär att vi hittar meningen tillsammans. Förståelse och respons står i ett dialektiskt 

förhållande till varandra och är ömsesidigt beroende av varandra. Det är respons och 

återkopplingen från mottagarna som skapar basen för förståelse och förbereder grunden för en 

aktiv och engagerad förståelse. Lärandet växer fram ur ett dialogiskt samspel och utbyte 

(Dysthe 1996, s.228).  

Jag möter mig själv genom andra 

Den andra aspekten på dialogen är förhållandet mellan jag och den andre. Enligt Dysthe 

menade Bakhtin att det är genom andras ögon och röster, som vi ser och hör oss själva. 

Självtillit är en förutsättning för att man ska kunna gå in i en dialogsituation. Det är genom 

dialog som jag får en uppfattning om mig själv, vilket i sin tur är nödvändigt för att såväl 

kunna lita på sig själv och andra. Därför anser Dysthe att det är viktigt att lärare ska kunna 

bygga upp varje elevs bild av sig själv, som någon som kan något (Dysthe 1996, s.228). 

Spänningen mellan olika röster 

Den tredje aspekten på dialogen handlar om att dialog omfattar många röster. Det innebär att 

skillnaden mellan olika röster utgör en inlärningspotential. Dialog handlar inte enbart om att 

de samtalande byts om med att säga något, dvs. att de följer en turordning. Ett uttalande går 

förlorat om ingen får möjlighet att reagera på det, men då talarens utsaga kastas tillbaka till 

henne/honom från andra som samtidigt ger sina tolkningar och sina reaktioner uppstår det en 

dialog. Detta skapar i sin tur nya möjligheter för tolkning och reflektion hos lyssnarna, även 

om de inte säger något. Det är just i denna spänning och denna kombination av olika 

perspektiv som man skapar mening. Det är i mötet och konflikten mellan olika uppfattningar 

hos den som talar och den som lyssnar som en ny förståelse uppstår. Vad något betyder för en 

individ är beroende av hur han/hon reagerar eller svarar (Dysthe 1996, s.66-67). Dysthe 

skriver att ”det är i konfrontationen mellan rösterna som den enskilde individen hittar sin egen 

röst eller gör ordet till sitt eget och till ett inre övertygande ord” (Dysthe 1996, s.230). 
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2.4. Det monologiska och det dialogiska klassrummet 

Dysthe anser att både den monologiska och den dialogiska undervisningen har sin rättmätiga 

plats. Men eftersom vår kultur och även skolan är starkt präglad av monologiska 

kommunikationsformer lägger hon tonvikten på den socialt interaktiva undervisningen 

(Dysthe 1996, s.52).   

I alla klassrum sker i regel samtal och inget klassrum är i praktiken antingen monologiskt eller 

dialogiskt. Den dialogiska undervisningen bygger på ett samspel mellan lärare och elever 

samt eleverna mellan (Dysthe 1996, s.222).  

”Det flerstämmiga klassrummet innebär ett klassrum där lärarens röst är en av flera röster som 

lyssnas till, där eleverna också lär av varandra och där muntlig och skriftlig användning av 

språket står i centrum för inlärningsprocessen” (Dysthe 1996, s. 13). Dysthes huvudargument 

för det dialogiska klassrummet ligger i språkets centrala betydelse i inlärningsprocessen. Hon 

menar att språk är en skapande kraft i relationen till andra människor och det är genom 

språket som människor samspelar med varandra (Dysthe 1996, s.221- 228).  

I det dialogiska klassrummet är kunskapen inte given på förhand och det som en lärare eller 

en elev säger uppfattas inte som ett givet budskap som accepteras av alla utan det blir ett 

tankeredskap. Kunskapen är då öppen för egen tolkning och kritisk granskning vilket bidrar 

till att olika tankar kommer fram och tas på allvar. En dialogisk undervisningsmetod lägger 

stor vikt vid de aktiviteter som leder till en dialog mellan lärare och elev, samt mellan eleven 

och kunskapsstoffet (Dysthe 1996, s.224-226).  

Den monologiska traditionen kännetecknas enligt Dysthe som en envägskommunikation från 

de som vet dvs. lärare till de som inte vet dvs. elever. I lågstadiet är ”fråga-svar-bedömning”- 

sekvenser den vanligaste formen av monologisk undervisning. I ett monologiskt klassrum 

läggs tonvikten på att förmedla, reproducera och mäta kunskap där kunskapen är bestämd 

redan innan lektionen sätts igång (Dysthe 1996, s.222). Denna traditionella form av ”fråga-

svar-bedömning” är föga dialogisk därför att läraren sällan följer upp elevernas svar som 

utgångspunkt till nästa fråga utan läraren byter ämne så snart han/hon fått ett korrekt svar 

(Dysthe 1996, s.67).   

I ett traditionellt synsätt är lärande och undervisning förknippade med överföringsmetaforen. 

Det innebär att kunskap och information överförs mellan människor. I denna teori om lärande 

tänkte man sig en avsändare av information/kunskap, och en mottagare. Lärarens roll utifrån 
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traditionella synsättet blir att förmedla eller lära ut kunskap och eleven blir den som tar emot 

och lär in. Detta synsätt är enligt Dysthe en förenklad syn på hur människor samspelar och lär 

av varandra (Dysthe 2003, s.49). Att läraren har kontroll över en aktivitet behöver inte betyda 

att undervisningen är monologisk eller att det är läraren som styr innehållet (Dysthe 1996, 

s.183).  

 

2.5. Autentiska frågor 

För att få eleverna att bli engagerade i undervisningssamtalen och för att utmana elevernas 

uppfattningar och tänkande betonar Dyshte vikten av att ställa autentiska och öppna frågor. 

Med autentiska frågor menar hon sådana frågor som inte har på förhand givet svar utan ger 

eleverna möjlighet att komma med egna inlägg i diskussionen. I en dialogisk undervisning har 

enligt Dysthe autentiska frågor en central roll eftersom de öppnar möjligheten för elevernas 

reflektion och argumentation. Autentiska frågor i likhet med öppna frågor ger utrymme för 

flera svar, men skillnaden mellan dem är att läraren med all sannolikhet känner till alla 

svarsalternativ i förväg när det gäller öppna frågor, vilket inte är fallet med autentiska frågor. 

Syftet med att ställa autentiska frågor är att läraren är ute efter elevens förståelse, tolkning och 

reflektion snarare än att kontrollera om eleven lärt sig ett stoff som varit givet på förhand 

(Dysthe 1996, s.58). Dessa typer av frågor anser Dysthe vidareutvecklar elevernas tänkande 

och ger inlärarna möjlighet att komma med sina inlägg i diskussionen (Dysthe 1996, s.115). 

Kullberg har samma uppfattning som Dyshte, men tillägger att lärarna endast bör ställa en 

fråga i taget; att ställa ytterligare en fråga är slöseri med tid och energi eftersom eleven då inte 

vet vilken fråga han eller hon ska svara på och därtill måste byta tankeform (Kullberg 2004, 

s.55).   

I en dialogisk undervisning har autentiska frågor en central roll, eftersom denna typ av frågor 

ger elever möjlighet att tänka och reflektera själva, vilket i sin tur bidrar till att de utvecklar 

kunskap på egen hand och producerar en ny kunskap vilket överensstämmer med den 

konstruktivistiska synen på kunskap och lärande. Autentiska frågor hjälper barnen att hitta 

samband mellan sina nya och tidigare kunskaper samt de ger en öppning för lärare att följa 

upp elevernas svar och använda svaret som utgångspunkt för vidare diskussioner (Dysthe 

1996, s.59). 
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2.6. Uppföljning 

Uppföljning innebär att läraren fångar upp och följer ett elevsvar genom att införliva svaret i 

nästkommande fråga. På så sätt bygger läraren vidare på det eleven har fört in i samtalet. 

Uppföljning av elevens svar signalerar för eleven att svaret var bra och dessutom förs samtalet 

vidare på samma spår. Poängen med uppföljning är att man utnyttjar det som dyker upp 

spontant i ett samtal (Dysthe 1996, s.59). 

Eftersom det är ogenomförbart att en lärare ska ta upp allt som eleven för in i ett muntligt 

samtal, måste därför uppföljning användas med måtta. För att undvika en planlös diskussion 

anser Dysthe att läraren måste hitta en balans mellan lärarens ämnesmässiga dominans och 

lektionens mål med elevens möjlighet att påverka. Problemet med uppföljning är att eleverna 

sällan lyssnar på varandra. Därför anser Dysthe att det är viktigt att man lyssnar noggrant på 

vad de andra säger; att förvänta sig att de andra har viktiga kunskaper som gruppen behöver 

ha tillgång till. Dessa gäller både läraren och eleverna. Det är viktigt att fokusera på det som 

sägs och att införliva detta i nästa fråga så att tanken inte går förlorad (Dysthe 1996, s.233). 

 

2.7. Positiv bedömning 

Med positiv bedömning menar Dysthe att läraren bedömer elevens svar genom att bygga 

vidare på det i nästkommande fråga. Dysthe menar att den vanligaste bedömningen eller 

återkopplingen som läraren ger eleverna är att säga ”fint”, ”bra”, ”rätt” eller ”inte så dumt”. 

Dessa former av bedömningar är bra att höra, men de får en svagare effekt på jagbilden. De 

ger även tecken på att det är läraren som sitter inne med facit och det är han/hon som värderar 

elevernas svar. Det som Dysthe menar med begreppet positiv bedömning är att läraren tar 

innehållet i det eleven säger på allvar och använder sig av det i undervisningen. Det gäller att 

läraren inte avgör om ett svar är rätt eller fel utan han/hon söker efter viktiga tankar och idéer 

i det som eleverna säger eller skriver (Dysthe 1996, s.60). Vidare betonar Dysthe att när lärare 

lägger märke till det som eleven säger genom att låta det gå in i fortsatta samtalet, så ger hon 

tecken på att elevens tankar och åsikter är värdefulla (Dysthe 1996, s.234). 
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2.8. Frågetyp  

Lärarfrågornas karaktär påverkar interaktionen i klassrummet. Lindberg diskuterar två typer 

av frågor: testfrågor och informationsfrågor. Hon menar att då läraren ställer testfrågor 

förväntas ett bestämt svar och lärarens syfte är att kontrollera om eleven behärskar vissa fakta 

eller ett visst ord eller en viss struktur som tidigare har presenterats av läraren på tavlan eller i 

något läromedel. Informationsfrågor ger däremot inlärarna fler möjligheter att uttrycka sig i 

längre sammanhängande strukturer. Hos Lindberg framställs informationsfrågor mer eller 

mindre synonymt med autentiska frågor med högre inlärningspotential. Med 

informationsfrågor avser Lindberg de frågor som efterfrågar information som inte är känd för 

frågeställaren. Lindberg menar att de olika frågetyperna har avgörande betydelse för 

kommunikationen i klassrummet (Lindberg 2005, s.86-87). Lindberg understryker även att de 

frågor vars inriktning är på innehållet, dvs. innehållsfrågor ger upphov till längre svar. Vidare 

menar hon att frågor spelar en viktig roll i samtal, inte minst då samtalets inleds eller ett 

samtalsämne introduceras. Därför är det viktigt att inlärarna själva får möjlighet att producera 

frågor i undervisningen (Lindberg 2005, s.88). 

 

Gibbons anser att man ska hitta en balans mellan testfrågor och de frågor som ger eleverna 

möjlighet att själva bestämma innehållet i svaret. Hon betonar även att det är viktigt att man 

saktar ner samtalet. Med detta menar hon att tempot genom hela samtalet ska vara sådant att 

eleverna hinner tänka igenom vad de säger och hur de säger det. Att vänta några sekunder 

extra på eleven gör stor skillnad för hur tydligt eleven uttrycker sig och hur mycket eleven 

kan visa av det hon/han har förstått (Gibbons 2006, s.63).  

 

Lindberg hävdar att elevernas möjligheter till en kreativ och hypotesprövande 

språkanvändning minskar, då elevernas del är att så fort som möjligt producera det svar som 

läraren förväntar sig. Lärarfrågornas karaktär påverkar även uppföljningsdraget. I samband 

med testfrågorna menar Lindberg att uppföljningsdraget enbart utnyttjas till att värdera 

elevernas svar (Lindberg 2005, s.84-87). 

 

De frågor som leder till kortfattade svar ger inte eleverna möjligheten att fokusera på hur de 

ska uttrycka sig. För att stötta inlärarna måste läraren skapa tillfällen, där det ges utrymme för 

en mer varierad och dialoginriktad interaktion (Gibbons 2006, s.38). En lärare bör enligt 
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Arfwedson (1998, s.196-197) fundera över vilka funktioner frågandet har eller kommer att ha. 

Hon fastställer att det idag läggs stor vikt vid en bred repertoar av undervisningsstrategier.  

 

2.9. IRF/IRE/IRU–strukturen 

Den lärarstyrda samtalsstrukturen går under olika benämningar i dagens klassrum men dessa 

benämningar har i princip samma struktur. Vibeke Grøver Aukrust som är professor i 

pedagogik vid Universitetet i Oslo, skriver att samtalsstrukturen i lärarstyrda samtal betstår av 

tre rörelser: initiering (I) i form av en lärarfråga som ofta gäller känd information, respons (R) 

i form av elevens svar samt uppföljning/evaluering (E) genom att läraren utvecklar eller 

kommenterar elevens respons (Aukrust i Dysthe 2003, s.168-169). Gibbons (2006)  kallar 

denna struktur för IRF där F står för feedback och Lindberg (2005) kallar den IRU där U står 

för uppföljning. Utmärkande för denna interaktion är enligt Lindberg att läraren omformulerar 

frågan hon ursprungligen ställt några gånger innan hon överlåter ordet till inlärarna (Lindberg 

2005, s.145).  

 

3. Tidigare forskning 

I dagens samhälle blir interaktionens roll i undervisningen och elevernas delaktighet i 

klassrumsinteraktionen allt viktigare. Men flera undersökningar visar att eleverna är mindre 

delaktiga i sin läroprocess och klassrumsinteraktionen är mestadels monologisk och 

lärarstyrd. En del andra undersökningar har visat hur i grunden monologiska 

inlärningsaktiviteter kan förändras till dialogiska, där inlärarna får möjlighet att påverka 

interaktionen.  

3.1. Interaktionsmönster i lärarstyrd undervisning 

Inger Lindberg är professor vid Göteborgs universitet. Hon har genomfört en kvalitativ 

undersökning i en SFI-undervisningsgrupp i Stockholm, där studiens fokus ligger på ett antal 

interaktionella drag.  Hon jämför olika aktiviteter med avseende på vilka möjligheter dessa 

aktiviteter ger inlärarna att komma till tals. Hennes forskning visar på att i de sammanhang 

där läraren utövar sin lärarroll har läraren 38-76 procent av talutrymme, vilket lämnar 

inlärarna för lite talutrymme dvs. 24-62 procent. Då läraren inte delar ordet blir det en 
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snedfördelning mellan inlärarna, vilket medför att inlärarna står för omkring 90 procent av 

talutrymmet (Lindberg 2005, s.206). På så sätt minskar förutsättningarna för en 

språkutveckling genom naturlig interaktion där upptill 30 och ibland fler elever delar på 1/3 

av talutrymmet En sådan klassrumsinteraktion anser Lindberg ha den traditionella 

interaktionskaraktären (Lindberg 2005, s.77). 

Eva Hultin har gjort en ämnesdidaktisk studie där hon undersöker samtalsgenrer inom 

litteraturundervisningen. I sin avhandling skriver hon att IRF (initiativ-respons-evalution) 

först var myntad av två brittiska sociolingvister nämligen Sinclair och Coulthard. Detta 

interaktionsmönster har studerats av forskare från världens alla hörn.  Enligt Hultin är många 

forskare eniga på en punkt dvs. att IRF-strukturen är det dominerande samtalsmönstret i 

klassrummet på alla nivåer i de flesta länder. Däremot är de inte överens om hur man ska 

förstå samtalsstrukturens funktion. Hon hänvisar till Newman, Griffin och Cole (1989) som 

anser att IRF/IRE-sekvensen är ett effektivt sätt att reparera elevernas felinlärning då läraren 

kan ge det rätta svaret i uppföljningssekvensen.  Vidare refererar hon till Hugh Mehan (1979) 

där han visar att eleverna i vissa fall kunde initiera samtalssekvensen även om läraren i de 

flesta fall stod för initiering. Den dominerande IRF-strukturen kan enligt Hultin fungera såväl 

som en stödstruktur för lärande som ett utvecklande utbyte av idéer (Hultin 2006, s.35-37). 

 

Lindberg hävdar att traditionell IRF-interaktion inte erbjuder andraspråkselever det stöd som 

behövs. Hon påpekar när läraren inte fokuserar på språkets form och istället på innehållet, så 

använder inlärarna språket kreativt och produktivt.  När inlärarna använder språket i naturliga 

situationer försöker de uttrycka sina tankar och åsikter vilket kräver komplicerade strukturer 

som i sin tur resulterar till en hel del kommunikationsstrategier (Lindberg 2005, s.217-218).  

Lindberg hänvisar till G. Wells (1993, 1999) studier som visar på att små förändringar i det 

traditionella IFR-mönstret kan ge positiva effekter för elevers språkliga utveckling. Wells 

menade att den lärarledda interaktionen främjar elevernas lärande om uppföljningsdraget 

används som värdefull bidrag där elevernas svar tas på allvar i stället för att enbart svaret blir 

värderad. Detta sätt uppmuntrar enligt Lindberg eleverna att formulera sin förståelse och 

kunskap och motivera sina synpunkter (Lindberg 2005, s.84).  

I den traditionella klassruminteraktionen är det enligt Lindberg läraren som enväldigt styr 

interaktionen i klassrummet och det är han/hon som har rätt till att utse eller avbryta talare. 

Detta är ett monologiskt interaktionsmönster där eleverna förväntas svara inom vissa givna 
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ramar som bestäms av läraren vilket leder till att eleverna ger snabba färdiga svar istället för 

att reflektera och tänka självständigt. En sådan undervisning begränsar elevernas svar i form 

av korta repliker och enstaka ord vilket i sin tur skapar en ojämn fördelning av talutrymme 

mellan lärare och elever. Fastän lärarstyrda undervisningssamtalen är målinriktade och 

strukturerade, innebär det inte att läraren ensidigt styr samtalen. Genom att undvika slutna 

frågor med givna svar som möjligt kan läraren uppmuntra eleverna till att aktivt söka och 

inhämta kunskap. På så sätt kan läraren stötta eleverna att försöka formulera sig med språkets 

hjälp samt att tolka och förstå det nya stoffet (Lindberg 2005, s.80-83).  

Elevernas passiva roll inom IRF-strukturen har problematiserats av vissa forskare. Grøver 

Aukrust hänvisar till Candelas (1999) observationer. Candelas studier visar att 

samtalsdynamiken förändrades där ämnet var viktigt för eleverna. De vände på 

interaktionsrollerna och förhöll sig kritiska till lärarens återgivning och värderade sig själva 

och kamraterna. Candela är kritiskt mot den uppfattningen att eleverna accepterar den roll de 

tilldelas. Hon påstår att den IRF-strukturen inte i och för sig definierar vem som har kontroll 

över klassrumsinteraktionen (Aukrust i Dysthe 2003, s.179). 

Arfwedson anser att det är viktigt att lärare kontrollerar sina elevers såväl de tidigare som 

nyvunna kunskaper. Det är också viktigt att läraren tar reda på vad deras elever kan, men 

lärare måste även reflektera över sin egen frågeteknik. Hon menar att frågandet inte får utgöra 

den enda formen för kontroll och utvärdering (Arfwedson 1998, s.136).   

3.2. Samspel mellan samtal och skrivande 

Olga Dysthe är filosofie doktor i språkvetenskap och arbetar i universitet i Bergen. Hon har 

utfört studier kring samspelet mellan skrivande och samtalande i tre gymnasieklasser; två i 

USA och en i Norge. Hon poängterar att dialogen genom samtal och skrivande kan fungera 

som ett fundamentalt inlärningsverktyg för elever och lärare i arbetet med att ömsesidigt och 

gemensamt skapa mening och förståelse i klassrummet (Dysthe 1996, s.103-105).  

Dysthe diskuterar i sina studier miniföreläsningar och miniskrivande som lärarna utförde i sin 

undervisning. Hon anser att miniföreläsningar är ett dialogiskt sätt att presentera information. 

Miniföreläsningar svarar både på frågor som dykt upp i samtalen och utvidgar en synpunkt 

eller idé som uppstått (Dysthe 1996, s.115). Vidare visade hennes forskning att miniskrivande 

med muntlig uppföljning var ett inlärningsredskap som ofta inledde lektionen och därmed 

förändrade en monologisk aktivitet till dialogisk. Genom det individuella skrivandet och det 
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samtal som följde fick eleven sin egen kunskap befäst (Dysthe 1996, s.236). Den viktigaste 

pedagogiska konsekvensen av hennes studier är att samspel mellan det muntliga och det 

skriftliga sättet att använda språket bidrar till optimal inlärningspotential (Dysthe 1996, 

s.238).  

 

3.3. Samtalets betydelse för lärandet 

Kent Larsson (2007) har gjort textstudier och gruppsamtal med elever och lärare. Han har 

gjort en undersökning kring det deliberativa samtalets roll i undervisningen. Med deliberativa 

samtal menar han det samtal som är öppet och reflekterande; ett samtal som karakteriseras av 

en strävan efter att alla ska kunna komma till tals.  Resultatet av hans studie tyder på att 

deliberativt inriktad undervisning ger eleverna möjligheter att utveckla en förmåga att samtala 

och argumentera. Det visar också att deliberativa samtal har både för- och nackdelar. Fördelar 

med denna typ av samtal är att eleverna lär sig att visa en ömsesidig respekt för varandra samt 

att de utvecklar en vilja att sätta gruppens bästa framför sitt eget intresse (Larsson 2007, s.18). 

Vidare skriver han att lärande genom samtal fördjupar elevernas förståelse för ämnesområdet 

samt att de tänker över olika handlingsalternativ. Därför anser han att såväl undervisningens 

innehåll som lärares arbetsform skall bidra till ett meningsfull lärande (Larsson 2007, s.147). 

Andra fördelar med deliberativa samtal är att elever lär sig argumentera för sin uppfattning 

och lyssna på andras argument och uppfattningar; att de funderar över vilka uppfattningar som 

skulle vara bäst för gruppen och att man tar del av varandras tankar (Larsson 2007, s.90).  

Larsson pekar på vissa svårigheter när det gäller samtal och diskussioner. Hans studie visar på 

att några elever tar stort utrymme i diskussioner genom att de pratar jämt. De kör ibland över 

andra elever. Därför förblir ett varierande antal elever mer eller mindre tysta i de flesta 

samtalssituationer (Larsson 2007, s.89).  

4. Metod och material 

Jag valde att använda mig av en kvalitativ undersökningsmetod med deltagande observationer 

i min studie. Deltagande observation innebär att forskaren befinner sig och deltar i det sociala 

sammanhang som studeras (Kaijser & Öhlander 2011, s.123). Jag har vistats i tre olika 

klassrum, (åk 1,2, 3) på Södra Skolan och endast i åk 3 på Norra Skolan och observerat vad 

som sägs och görs där. Eftersom mitt syfte har varit att studera och observera dialogen mellan 
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lärare och eleverna har jag försökt att vara så lite delaktig som möjligt.  Ett antal gånger under 

dagen har jag registrerat och noterat vad som skett samt fokuserat på några i förväg bestämda 

frågor, men det betyder inte att jag försummat det som spontant dök upp under ett samtal. För 

att inte missa vissa viktiga data som var avgörande för mitt undersökningsområde har jag 

använt mig av en ljudinspelning och spelat in samtal mellan lärare och elever.  

 

Stukát (Stukát 2005, s.49) anser att observationsmetoden har sin för- och nackdelar. En stor 

fördel med denna metod jämfört med intervjuer och enkäter är att man får kunskap som är 

direkt hämtad från sitt sammanhang. Detta gäller också min studie, då metoden ger möjlighet 

att studera dialogskeenden i klassrummet i sitt naturliga sammanhang. En annan fördel som 

Stukát poängterar är att resultatet av observationsundersökningen ofta är konkret och lätt att 

begripa. Nackdelar med denna metod menar Stukát är att den är tidskrävande och behöver en 

noga uttänkt metodik, vilket jag upplevde då jag skrev ut mina inspelningar av samtal mellan 

informanterna. Det tog så lång tid att lyssna på inspelningar och skriva ut dem och därefter 

sortera och välja vilka sekvenser som passade bäst för min undersökning.  

Att jag har använt mig observation som metod beror just på att för det första studera 

klassrumsinteraktionen i sitt naturliga sammanhang. För det andra hade jag för avsikt att få 

fram information som informanterna möjligtvis inte tänkte berätta om jag skulle intervjua 

dem.  I detta sammanhang påstår Kaijser & Öhlander att observation i likhet med alla metoder 

genererar en specifik form av material som möjliggör vissa analyser och utesluter andra. Den 

ger även information om det som är så självklart för människor att de inte tänker berätta om 

det i intervjuer. Vissa fenomen kan också vara svåra eller känsliga för att människor ska 

berätta om dem i intervjuer, men observationsmetoden gör det möjligt (Kaijser & Öhlander 

2011, s.114).  

 

4.1. Urval  

Att hitta skolor och få komma in var inte så enkelt.  Jag skickade ut mail till total tio stycken 

skolor i fyra olika kommuner. Eftersom det var väldigt svårt att få svar via mail ringde jag 

fem stycken skolor för att kunna kontakta någon rektor/ biträdande rektor. Efter många 

intensiva försök fick jag slutligen klartecken från en av skolorna. Jag pratade via telefonen 

med biträdande rektorn och efter att ha gett information om studiens syfte och de metoder 
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som skulle komma att användas, kontaktade hon lärarna och fråga om de ville ställa upp och 

bli observerade. Tre av lärarna var villiga att ställa upp och sålunda kom vi överens om 

observationer i tre olika årskurser (åk 1, åk 2 och åk 3), varje en hel dag.   På slutet av mitt 

arbete i denna skola fick jag ett besked från Norra Skolan där jag fick observera två lektioner i 

åk 3; den ena lektionen skulle vara en SO-lektion och den andra en matematiklektion. Det var 

ett perfekt alternativ för mig, då jag hade observerat åk 3 under samma lektioner på Södra 

Skolan. Därför skulle det bli en jämförelse mellan de två åk 3-klasserna.    

 

4.2. Genomförande  

Undersökningen genomfördes på två kommunala skolor som ligger norr om Stockholm. Båda 

skolorna är mångkulturella och nästan 98 % av elever hade ett annat modersmål än svenska. 

För att anonymisera samt göra det lättare för läsaren kallar jag dessa skolor för Norra Skolan 

respektive Södra Skolan i min uppsats. Jag har även använt mig av fiktiva namn såväl för 

lärarna som för eleverna och skolorna. 

Data till denna studie samlades in genom observationer och ljudinspelningar under tre dagar i 

Södra skolan och sammanlagt en timme i Norra Skolan. Samlade data omfattar mina 

anteckningar samt inspelningar av vissa delar av lektionerna på sammanlagt 6 timmar från 10 

lektioner, varav två språklektioner i åk 1, en lektion i NO i åk 3, en lektion i NK i åk 3, två 

lektioner i SO i åk 2 respektive åk 3 på Södra Skolan och en SO-lektion i åk 3 på Norra 

Skolan, en lektion i matematik i åk 2 och en i åk 3 på Södra Skolan och slutligen en 

matematiklektion i åk 3 på Norra Skolan. Inspelningar utfördes enbart av delar som jag ansåg 

vara relevanta för min undersökning, nämligen samtalssituationer mellan lärare och elever. 

Det blev exempelvis ingen inspelning då lektionen inte hade satt igång eller då elever fick 

rast. För att kunna göra en jämförbar analys har jag enbart valt ut SO- och matematiklektioner 

ur mina samtliga observationer. De valda observationerna utspelade sig i åk 3 på respektive 

skolor. Eftersom de andra klasser som jag observerade var olika årskurser därför skulle bli 

jämförbart då båda valda observationer var åk 3-klasser.  

 

Jag har följt fyra etiska principer enligt Stukát (2005, s.130ff): Informationskravet vilket 

innebär att forskaren skall informera om studiens syfte till de som berörs av studien och att 

deltagandet är frivilligt. Detta har jag gjort muntligt samt via mail genom att upplysa mina 

informanter om studiens syfte och de metoder som skulle komma att användas. 

Samtyckeskravet betyder att deltagare har rätt till att bestämma över sin medverkan. 
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Medverkaren informerades även om att de hade rätt till att avbryta sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet har nära samband med frågan om offentlighet och sekretess. Jag har 

underrättat deltagarna att de skulle komma att vara anonyma och att privata data inte skulle 

komma att identifieras eller redovisas till någon utomstående.  Nyttjandekravet handlar om att 

uppgifter endast kommer att användas för forskningssyfte. Jag har upplyst informanterna att 

insamlade data inte kommer att utlånas eller användas i annat syfte. Eftersom undersökningen 

omfattar enbart observation av några lektioner i båda klasserna på båda skolor så kan 

resultatet inte generaliseras. Med andra ord gäller resultatet enbart de två lärarnas observerade 

lektioner och inget mer. 

 

5. Resultat och analys 

I detta kapitel analyseras studiens insamlade empiri och därefter presenteras resultatet av min 

studie. Efter varje observation analyserar jag materialet med hjälp av de begrepp, teorier och 

tidigare forskning som redovisats under textens gång.  

5.1. Observation 1: Norra skolan - Annikas klass (Matematiklektion) 

Följande sekvens är hämtad från en matematiklektion som utspelade sig i åk 3 med 25 barn 

närvarande på Norra Skolan.  Lektionen startade genom att läraren först gav en längre 

instruktion och därefter skulle eleverna arbeta i par. Jag måste lägga till att under tiden då 

läraren gav instruktion satt samtliga elever tysta och var mycket koncentrerade. De visade 

även stort intresse för det som läraren talade om. Det var inga elever som viskade sinsemellan 

eller sysslade med något annat.  

 

5.1.1. Exempel 1: Positiv bedömning 

1. Lärare: Ja … idag … nu de e mattelektion. Ni kommer att göra en övning i grupper … 

smågrupper … två, två … i par … å sen kommer vi å jobba lite me multiplikation. Ja … 

treans tabell fick ni börja lite grann i år … tanken e nu att vi först ska göra en 

räknehändelse tillsammans som innehåller treans tabell. För att värma upp lite så gör 

vi lite gemensamt … försök var å en nu … hitta en räknehändelse. Va skulle de kunna 

va … hitta på!    Va skulle de handla om för nåt … så hjälps vi åt först så att vi värmer 

upp lite grann … innan vi ska sitta två, två å skriva egen. Kan ni hjälpa mig? Kom på en 

räknehändelse! Bestäm först en multiplikation om … när man skriver t.ex. 4*3 eller 
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6*3 eller 8*3 [samtidigt skriver hon dessa multiplikationen på tavlan]… å … så kan ni 

hitta på en räknehändelse. Vad skulle det kunna vara för nåt? 

När alla blivit klara med att tänka kring exemplet som läraren tagit upp som uppvärmning för 

pararbete, vill läraren ta reda på vad eleverna hittat för räknehändelse. Flera elever har räckt 

upp handen:    

2. Lärare: Hm … Nina! 

3. Nina: Mia har tio släkter. Varje kusin har tre hus … 

4. Lärare: Mia har tio[ hon skriver samtidigt det som Nina säger på tavlan] … va sa du 

sen? … tio? … 

5. Nina: Tio kusiner. 

6. Lärare: Tio kusiner … ok … släktingar eller kusiner … a … 

7. Nina: Varje kusin har … 

8. Lärare: Varje kusin [upprepar och skriver på tavlan] … nu kommer nästa mening … 

har tre vad? … vad hade de? 

9. Nina: Hus. 

10. Lärare: Hus … kanske har stuga eller nåt? … de har tre hus … å … vilken fråga vill du 

ställa? 

11. Nina: Hur många hus har kusinerna tillsammans? 

12. Lärare: Ja, … hur många hus har kusinerna tillsammans? [denna fråga har läraren 

skrivit på tavlan]. …ja, …där får vi en fråga. En räknehändelse måste ju alltid avsluta 

med en fråga … annars blir det bara en fakta … elle hur? Nu måste vi avsluta 

räknehändelsen me en fråga … å det gjorde du så bra där. 

13. Lärare: Hur många hus har kusinerna tillsammans?[Hon ställer frågan till hela 

klassen]. … kan ni hjälpa Nina nu att räkna ut. Då låter vi nån annan … berätta hur ni 

tänker. … Hur ska vi teckna uppgiften … skriva matematiskt … att teckna uppgiften … 

de e ju att visa hur man tänker … vilket räknesätt vi kan använda å så … e … 

Maryam![Här lämnar läraren ordet till henne] 

Episoden inleds genom att läraren håller en längre monolog utan att bli avbruten av någon 

elev. Att läraren tar största talutrymme och dominerar samtalet är uppenbart i det här 

avsnittet. Lindbergs (2005, s.206) forskning visar att när läraren tillämpar sin lärarroll har 

läraren merparten av talutrymmet. Denna typ av klassrumsinteraktion anser Lindeberg ha den 
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traditionella formen. Men det som är märkbart i detta exempel är lärarens samspel med 

eleverna, då de börjar lösa en uppgift tillsammans.  

När Nina på rad 3 börjar säga sin räknehändelse, skriver läraren på tavla det som hon säger. 

Detta tyder på att läraren ger en positiv bedömning och tar innehållet i det eleven säger på 

allvar och använder sig av det i undervisningen (Dysthe 1996, s.60).  Läraren ger till och med 

språkligt stöd till Nina, då hon frågar: ”Vilken fråga vill du ställa?” (rad 10). Vygotskij 

betonar att språk och begrepp är de psykologiska verktyg som vi använder när vi tänker och 

kommunicerar eller agerar i världen (Säljö i Forssell 2005, s.119). Lärarens språkliga stöd ger 

Nina möjlighet att tänka och formulera sin fråga vilket i sin tur ger möjlighet till längre 

inlägg. Med språkets bidrag formulerar vi vår ämnesförståelse i ord och delar denna förståelse 

med andra (Dysthe 2003, s.51). Det sker dessutom ett samspel mellan skriftspråket och det 

muntliga språket. Ninas tankar synliggörs och delas med andra klasskamrater när läraren 

skriver upp hennes räknehändelse på tavlan. Dialog genom samtal och skrivande kan enligt 

Dysthe fungera som grundläggande inlärningsverktyg för elever och lärare i arbetet med att 

ömsesidigt och gemensamt skapa mening och förståelse i klassrummet (Dysthe1996, s.103-

105).  

På rad 12 bedömer läraren Ninas svar genom att säga: ”Ja, där får vi en fråga” eller ”å det 

gjorde du så bra där”. Men det är inte dessa positiva beröm som är viktiga inslag, eftersom 

Dysthe anser att denna slags bedömning ligger på en låg nivå och det ger en betydlig svagare 

effekt på elevens jagbild. Det som är viktigt i det här sammanhanget är att läraren följer upp 

svaret genom att ställa hennes fråga till hela klassen: ”Hur många hus har kusinerna 

tillsammans?” (rad:13).  Med andra ord lägger läraren märke till det som eleven säger genom 

att låta det gå in i fortsatta samtalet, vilket enligt Dysthe ger tecken på att elevens tankar och 

åsikter är värdefulla (Dysthe 1996, s.234). Dessutom ledde detta till att andra elever också 

blev delaktiga och fick tänka över frågan och komma med sina egna inlägg.  

5.1.2. Exempel 2: Uppföljning 

Härnedan kommer en fortsättning där flera elever blir delaktiga i diskussionen för att lösa 

uppgiften. Jag presenterar en del av diskussionen. 

Lärare: Mia har tio kusiner. Varje kusin har tre hus. Hur många hus har kusinerna 

tillsammans? … vilket räknesätt vi kan använda … A … Maryam! 
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14 Maryam: 10*3 

15 Lärare: 10*3 [upprepar och skriver det på tavlan] … Hur tänkte du då? … Varför ska 

vi skriva tio gånger tre? 

16 Maryam: För han har 10 kusiner … 

17 Lärare (upprepar): Hon har 10 kusiner 

18 Maryam: å varje kusin har 3 hus. 

19 Lärare: Ja, … så de blir 10*3 … de upprepas va … tre plus tre plus tre … vill du skriva 

som en addition så skriver vi tre plus tre plus tre tio gånger elle hur? För varje kusin 

har tre hus … de blir mycke lättare att skriva som en multiplikation … 10*3 hus … å så 

låter vi någon svara … Adolf! 

Frågan som formulerades av eleven i föregående exempel på rad 13 följs i det här exemplet. 

Efter att ha ställt frågan till hela klassen bad läraren eleverna att tänka igenom hur man ska 

lösa uppgiften.  Flera elever räckte upp händerna och läraren gav ordet till Maryam. Svaret 

var kort och samtidigt rätt vilket det brukar vara på mattelektioner.  Men det som var viktigt i 

denna situation var att läraren inte avgjorde om svaret var rätt eller fel utan hon sökte efter 

Maryams synpunkter och tankar kring räknesättet genom att fråga henne (rad 15): Hur tänkte 

du då? Varför ska vi skriva tio gånger tre? Detta är något som Dysthe (1996, s.60) lyfter 

fram; att läraren inte avgör om svaret är rätt eller fel utan han/hon söker efter viktiga tankar 

och idéer i det som eleverna säger eller skriver (Dysthe 1996, s.60). Genom att fråga Marym 

på rad 15 signalerar läraren att hennes svar var bra och dessutom förs samtalet vidare på 

samma spår (Dysthe 1996, s.59). Detta överensstämmer inte med den uppföljning som 

karakteriseras i IRF-strukturen då uppföljning gäller att ge kommentar till elevens respons 

(Aukrust i Dysthe 2003, s.168-169). Wells (1993, 1999) studier tyder på att små förändringar 

i uppföljningsdraget ger positiva effekter för elevers språkliga utveckling i det traditionella 

IRF-mönstret. När elevernas yttrande används som värdefulla bidrag i uppföljningsdraget ger 

detta eleverna möjlighet att formulera sin förståelse och motivera sina ståndpunkter (Lindberg 

2005, s.84). Detta gjorde läraren genom att ge en återkoppling av autentisk karaktär nämligen 

att ställa autentiska frågor (rad 15) vilket gav eleven möjlighet att tänka vidare och 

argumentera för sitt svar. Maryam fick ett tillfälle att komma med resonemang och reflektera 

över sitt tänkande och därmed utveckla sitt yttrande då hon svarar: För han har tio kusiner 

och varje kusin har tre hus (rad 16,18). Det visar tydligt på att autentiska frågor har en 

avgörande roll i en dialogisk undervisning. Eleverna utvecklar kunskap på egen hand och 



 

23 
 

producerar en ny kunskap vilket överensstämmer med den konstruktivistiska synen på 

kunskap och lärande (Dysthe 1996, s.59). 

 

5.2. Observation 2: Annikas klass (SO-lektion) 

5.2.1. Exempel 1: Autentiska frågor  

Följande observation är uppdelad i tre sekvenser som är hämtad från en av mina observationer 

som jag genomförde i Norra Skolan i åk 3 med 25 barn under en SO-lektion. Även om 

aktiviteten är ordnad så att de arbetar i smågrupper, nämligen i par, genomfördes diskussionen 

i helklass. Här nedan presenteras hur samspelet mellan lärare och elever ter sig. Lektionen 

inleds med lärarens instruktion: 

”Idag handlar det om olika påståenden. Så man får ta ställning till om man håller med om 

eller om man inte håller med om de här påståendena. Ni kommer att förstå mer nu om en 

liten stund därför börjar vi läsa den här texten först. Sen kommer ni att läsa olika påståenden 

som ni tar ställning till och ni ska få diskutera två och två varför man tycker och tänker som 

man gör. Man kanske har olika argument för det … så nu börjar vi läsa texten först.” 

Då började var och en läsa upp ett påstående på aktivboardet. När alla påståendena var lästa 

uppvisade läraren endast ett påstående i taget på aktivboardet och eleverna fick i smågrupper 

diskutera kring påståendet. Här nedan citerar jag en del av diskussionen som pågick mellan 

elever och lärare.  

Påståendet: ”Pojkar har större öron än flickor.” 

1 Lärare: Nu ska vi lyssna vad grupp 1 har tänkt … håller ni med om påståendet eller 

inte? 

2  Ali! Nej! 

3 Lärare: Nej ... förklara varför?  

4 Ali: Jo… alltså… de e olika... de e kanske. 

5 Lärare(frågande): Kanske? ... ja... a … hur tänkte du då? 

6 Samuel (den andra gruppmedlemmen) tillägger: alltså … vissa har stora öron, men 

inte alla. 
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7 Lärare: Att de e väldigt individuellt … alltså från person till person … de har ju 

ingenting med kön att göra … om man e en flicka eller en pojke ... elle hur? 

Trots att eleverna bara hade några minuter på sig att kunna diskutera arbetade alla grupper bra 

hela tiden och det pågick en livlig diskussion mellan eleverna. Det viktigaste var att de läste 

precis samma text och att de skulle diskutera samma påstående och därmed var de alla inne i 

en tankeprocess som kunde fortsätta i hela klassen. Med andra ord hade alla en gemensam 

reflektion vilket blev ett stöd för diskussionen. Läraren i denna lektion har full kontroll över 

aktiviteten, men innehållet styrs inte endast av läraren. Att läraren har kontroll över aktivitet 

behöver inte betyda att undervisningen är monologisk eller att det är läraren som styr 

innehållet (Dysthe 1996, s.183).  

Själva uppgiften har till viss del en autentisk karaktär eftersom uppgiften inte har ett på 

förhand givet svar. Uppgiften har en egenskap som lämnar ett visst utrymme åt elevernas 

tolkningar och läraren sitter inte inne med svaret. I exemplet ovan svarar Alis grupp ”nej” till 

påståendet(rad:2) vilket betyder att de inte håller med påståendet. Det visar att de är kritiska 

till påståendet.  I ett dialogiskt klassrum har eleverna möjlighet att tolka och kritisera kunskap, 

vilket bidrar till att olika tankar kommer fram och tas på allvar (Dysthe 1996, s.225).  Här är 

lärarens roll värd att uppmärksamma. Hon ställer en autentisk fråga som ger eleven möjlighet 

att tänka vidare. När Ali svarar ”Nej” på frågan (rad:2) frågar läraren: förklara varför (rad:3). 

Det ger eleven tillfälle att argumentera för sin sak vilket i sin tur främjar elevens kognitiva 

utveckling. Detta passar bra ihop med konstruktivistiska synen på lärande då kunskap anses 

som något som inte kan överföras från lärare till elever. Kunskap är inte något statiskt utan 

kunskapen skapas på nytt av den enskilde individen (Dysthe 1996, s.46). Läraren försöker inte 

överföra kunskapen utan hon använder sig av frågor som utvecklar elevens tänkande, vilket 

överensstämmer med det som Kullberg lyfter fram. Lärarna bör enligt henne ställa frågor som 

främjar elevernas kognitiva utveckling. Med detta menar hon autentiska eller öppna frågor 

som inte har i förväg uttänkta svar (Kullberg 2004, s.55). 

När Ali på rad:4 svarar: ”de e kanske” frågar läraren vidare honom: ”hur tänkte du då?” eller 

”förklara varför?” för att ge honom tillfälle att förtydliga sitt yttrande (rad:5). Förståelse och 

respons står enligt Bakhtin (Dysthe 1996) i ett dialektiskt förhållande till varandra och är 

ömsesidigt beroende av varandra.  I det här fallet ledde lärarens återkoppling och uppföljning 

av Alis svar till att skapa en förståelse av vad han menade med detta. Det är enligt Bakhtin 
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respons och återkopplingen från mottagarna som skapar basen och förbereder grunden för en 

aktiv och engagerad förståelse (Dysthe 1996, s.228).  

 

5.2.2. Exempel 2: Miniföreläsning 

8 Lärare: A … a … nästa grupp! … fredrik! Hur har ni tänkt då?  

9 Fredrik: Jag håller inte med det där … de e olika … dom har olika … e… 

storlekar(tillägger Alfred den andra gruppmedlemmen)… ja … dom har olika 

storlekar… Dom som har … små öron … inte hör lika bra som dom har stora öron. 

10 Lärare: Tror du att det har med hörsel att göra? 

11 Fredrik(medan han ler): Nej. 

12 Lärare: Nej… tänk på det vi pratade om innerörat i tvåan. Ytterörat har ingenting med 

hörsel att göra. Visst, … om man har större örat då kan kanske det fångas in lite mer 

ljud … men de e som marginellt. 

Interaktionsmönstret i detta exempel har IRF-strukturen då läraren tar initiativ(I) genom att 

fråga (rad:8) och Fredriks grupp ger respons (R) på rad: 9 och läraren ger 

återkoppling/uppföljning (U) till Fredriks personliga svar(rad 10). Men det som skiljer 

interaktionen i den här sekvensen från det IRF-mönstret är uppföljningsdragets kvalitet. 

Sekvensen inleds av läraren genom att hon ställer en autentisk fråga till gruppen. Frågan är 

autentisk för att den efterfrågar elevernas åsikter kring påståendet. Syftet med autentiska 

frågor enligt Dysthe är att läraren är ute efter elevens förståelse, tolkning och reflektion 

istället för att kontrollera om eleven lärt sig ett stoff (Dysthe 1996, s.58). Uppföljningsdraget 

som läraren använder i detta exempel går inte ihop med den form av återkoppling som är 

vanligt i det traditionella interaktionsmönstret dvs. att läraren kommenterar eller utvecklar 

elevens svar (Aukrust i Dysthe 2003). Läraren uppmärksammar Fredriks svar på rad:9 och 

uppföljer den (rad:10) genom att fråga honom: "Tror du att det har med hörsel att göra?” 

vilket också är en autentisk fråga. Efteråt införlivar läraren det som Fredrik hade tagit upp i 

fortsatta samtalet och utför en miniföreläsning (rad: 12).  

Läraren genomför en miniföreläsning på slutet av sekvensen då hon förklarar lite om 

innerörats och ytterörats funktion. Dysthe betraktar sådana spontana informationer för 

miniföreläsningar. Hon anser miniföreläsningar som ett dialogiskt sätt att presentera 

information. Trots att i observationen ovan är lärarens miniföreläsning enstämmig i den 
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bemärkelsen att läraren fokuserar på att förmedla information, ändå för hon in en ny 

information utifrån det som eleven har sagt (Dysthe 1996, s.115). Diskussionen skulle bli 

dialogisk om hon ställde frågan (”Tror du att det har med hörsel att göra?”) till hela klassen 

och med andra ord skulle hon på det viset bygga vidare på det som eleven sagt.  

 

5.2.3. Exempel 3: Spänning mellan rösterna 

SO-lektionen fortsätter och läraren frågar om gruppers åsikter om varje påstående. Läraren 

frågade alla grupper så att alla fick chansen att delta i diskussionen och var och en av eleverna 

fick säga sitt. Nedan redogörs för en grupps ståndpunkter om följande påstående: ”Vuxna 

behöver inte hjälm när de cyklar.” 

1 Lärare: Jag vill höra … Donya och Andreas! … hur har ni tänkt? 

2 Donya: Jag tycker att de måsta ha den. (Andreas tycker annorlunda och han håller 

inte med sin gruppmedlem Donya). 

3 Andreas: Jag tänker på … jag tycker att de inte behöver ha den. 

4 Lärare: Jaha … så ni behöver lite diskussion där för ni tänker olika ... Andreas! Berätta 

hur har du tänkt alltså… 

5 Andreas: För… jag hade tänkt … under 15 år… behöver man ha hjälm … men över 15 

behöver man ingen hjälm. 

6 Lärare: Ja, just de… du har helt rätt … följer man lagen … så e de faktiskt så … från och 

med 15 år så behöver man enligt lag inte använda hjälm i trafiken om man cyklar… 

däremot e man ett barn då måste man använda hjälm … om man e under 15 år. … Ja, 

Donya! Hur tänkte du… berätta! 

7 Donya: Jag tycker att de e lika viktig för de vuxna som barn. 

8 Lärare: Just de … du tänker så ja … precis … de e ju lika riskabelt … man kan slå sitt 

huvud lika illa när man e vuxen som när man e barn … men vad tycker andra grupper 

om de här va [många grupper räckt upp händerna]… och vad tycker den här gruppen 

då? … Ja… Sonia! 

9 Sonia: Vi håller med Donya. Jo … de e lika viktigt för vuxna att ha hjälm som barn. 

(Diskussionen fortsätter och alla andra grupper får också ge sina synpunkter).  
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Interaktionen i den här episoden har en dialogisk karaktär eftersom det pågår ett samspel 

mellan lärare och elever samt mellan eleven och ämnet de diskuterar om. Dysthe anser att i ett 

flerstämmigt klassrum ger undervisningen eleverna möjlighet att tillägna sig kunskap genom 

samspel med klasskamraterna och läraren. Hon lägger stor vikt vid de aktiviteter som leder till 

dialog mellan lärare och elev, samt mellan eleven och kunskapsstoffet (Dysthe 1996, s.224-

226).  

Uppgiften ger även utrymme för elevernas reflektioner vilket stämmer med det deliberativa 

samtalet som Larsson lyfter fram. Med detta menar han det samtal som är öppet och 

reflekterande; ett samtal som karakteriseras av en strävan efter att alla ska kunna komma till 

tals (Larsson 2007, s.18). Detta gjorde läraren i denna sekvens först genom att elever fick 

arbeta i par och diskutera med varandra och sedan frågade läraren alla gruppers synpunkter 

och alla fick reflektera öppet över sina åsikter.  

Tre saker kan man notera med denna uppgift. För det första inbjuder uppgiften eleverna till att 

koppla påståendet till sina personliga erfarenheter då påståendet handlar om hjälm och att 

cykla. Det är något som rör elevernas vardagserfarenheter. När alla i klassen diskuterade om 

påståendet fick eleverna del av varandras perspektiv och därmed skapades kunskapen på nytt 

av varje individ vilket är förenlig med den konstruktivistiska synen på kunskap. När 

människan möter ny kunskap relaterar hon denna kunskap till sina personliga erfarenheter och 

kunskapen skapas på nytt av enskilde individen (Arfwedson 1998, s.116). 

För det andra skapas spänning mellan gruppmedlemmarnas åsikter då Donya och 

Andreas(rad:2,3) tycker olika vad gäller påståendet. Detta i sin tur leder till att andra gruppers 

röster också blir hörda när på rad:9 Sonias grupp visar att de också är överens med Donya. 

Uppgiften gav eleverna möjligheten till att elevernas olika perspektiv kom fram då både 

Donya och Andreas fick ge var sin egen tolkning och argumentation kring påståendet(rad 

5,7). På så sätt utmanades deras egna perspektiv samt de lärde sig att tolerera och respektera 

varandras skilda uppfattningar. Detta kan kopplas till Bakhtins definition av den tredje 

aspekten av begreppet dialog. Dialog innefattar enligt honom många röster. Konfrontation 

mellan olika röster skapar nya möjligheter för tolkning och reflektion hos lyssnarna. Enligt 

Bakhtin är det i mötet och konflikten mellan olika uppfattningar hos den som talar och den 

som lyssnar som en ny förståelse uppstår. Det skapas då en uppfattning som skiljer sig från 

det ursprungliga tyckandet (Dysthe 1996, s.66-67).   
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För det tredje följer läraren upp Donyas åsikt om påståendet (rad 8) och låter det bli underlag 

för nästa fråga för att få fram andras åsikter om det som Donya sagt. Läraren frågar hela 

klassen: ”men vad tycker andra grupper om de här va”. Uppföljningen av elevens svar 

signalerar för eleven att svaret var bra och dessutom förs samtalet vidare på samma spår 

(Dysthe 1996, s.59). Larsson betonar att lärande genom samtal fördjupar elevernas förståelse 

för ämnesområdet samt att de tänker över olika handlingsalternativ. Därför anser han att såväl 

undervisningens innehåll som lärarens arbetsform skall bidra till ett meningsfullt lärande 

(Larsson 2007, s.147). 

 

5.3. Observation 3: Lottas klass (Matematiklektion) 

Detta avsnitt handlar om en matematiklektion som utspelades i åk 3 med 23 elever i klassen 

på Södra Skolan. 

5.3.1. Exempel: IRF/IRE - strukturen 

Efter att läraren gett instruktioner om vad de kommer att göra under mattelektionen och efter 

en del diskussion och träning kring division kommer läraren med några frågor till eleverna.  

1. Lärare: De finns ett samband mellan division å multiplikation … det sambandet måste 

vi lära oss … nu gör jag så här[Hon ritar 12 små cirklar och skriver divisionen: 12/3 på 

tavlan] … Helia! … tolv delat me tre?  

2. Helia: 4. 

3. Kaveh: Jag vet. 

4. Teodor: Tänk baklänges! 

5. Lärare(åt Helia): Bra! Hur vet du det?  

6. [Helia tänker] 

7. Läraren: Fyra gånger tre … tolv. … är ni me? Va e det vi gör när vi delar? … nu säger 

den här divisionen att vi har tolv saker. Det ska delas tre gånger … då gör jag de 

[Läraren visar på tavlan hur hon delar de tolv cirklarna i tre lika stora delar] … en gång 

… två gånger … å tre gånger [hon visar på tavlan] … va blir de då? Jag har 12 bollar … 

jag har delat dem tre gånger … hur många bollar e de varje gång? … Siri! 

8. Siri: 4 

9. Ser ni dem? Ser alla dem? 
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10. Några elever samtidigt: A ... a 

11. Läraren: en, två, tre, fyra.[Hon räknar antalet buntar] … jag kan också säga tre gånger 

har jag 4 bollar. 

12. Kaveh (avbryter): 12 … de blir 12. 

13. Läraren: De blir 12. Va heter svaret när de e division? … om jag delar täljare me 

nämnare … va blir … 

14. Aron: Kvot. 

15. Lärare: kvoten … de här e kvot … va bli kvoten? … fyra 

Lektionen utmärks av typiska IRF- sekvenser då läraren tar merparten av talutrymmet i 

anspråk. Interaktionsmönstret i denna diskussion tenderar att vara traditionellt då syftet är att 

överföra kunskap. Detta är påtagligt på flera ställen i denna sekvens. Exempelvis på rad 

1,7,11 kan man se hur läraren försöker förmedla kunskap. På rad 1 diskuterar läraren 

sambandet mellan division och multiplikation på ett något abstrakt sätt. Hon ritar först 12 

stycken små cirklar på tavlan och därefter frågar hon direkt: ”12/3”? Ganska få händer räcktes 

upp. Även om Helia gav ett rätt svar på frågan, fanns det ingen garanti att alla andra också 

förstått frågan. Läraren ställde en öppen fråga till Helia (rad 5)”hur vet du det?”, men hon tog 

tillbaka ordet från Helia och började själv förklara och visa på tavlan hur man delar tolv med 

tre (rad 7).  På så sätt visar läraren ganska tydligt att det är hon som har något att säga och att 

det är hon som äger kunskap, vilket ligger i linje med det traditionella synsättet där 

undervisningen förknippas med överföringsmetaforen. Lärarens roll blir utifrån detta synsätt 

att förmedla och lära ut kunskap och elevens roll blir att ta emot och lära in kunskapen 

(Dysthe 2003, s.49).   

På rad 1,2,5 ser man ett tydligt ”fråge- svar- bedömning”-mönster, då läraren tar initiativ (I) 

på rad 1 genom att diskutera om division och multiplikation samt genom att ställa en 

testfråga: ”tolv delat me tre?”  Därefter ger Helia (rad 2) respons (R) genom att svara på 

frågan och säga 4 och till slut på rad 5 ger läraren bedömning genom att säga: ”Bra! … Hur 

vet du det?”. Här följer läraren upp Helias svar och ger henne en positiv bedömning (rad 2,5) 

i den bemärkelse som Dysthe (1996, s.60) menar dvs. att hon inte avgör om svaret var rätt 

eller fel. Men något som är problematiskt i det här sammanhanget är att läraren inte ger eleven 

den tid hon behöver för att kunna formulera sig och argumentera för sin sak. Gibbons anser att 

det ger stora effekter på elevens sätt att uttrycka sig när läraren förlänger den tid som hon 

väntar på att eleven svarar. Det är ytterligare viktigt för elever som svarar på ett språk som de 
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inte behärskar fullständigt (Gibbons 2006, s.63). Den form av undervisning som läraren har 

valt i den här lektionen går emot det sociokulturella perspektivet, eftersom det inte sker så 

mycket samspel mellan lärare och elev och i de flesta fall är det läraren som båda frågar och 

svarar. Exempelvis räknar hon själv hur många buntar det blir om man delar tolv i fyra delar 

och det är hon som har svaret när hon säger: ”jag kan också säga tre gånger har jag 4 

bollar”(rad 11). Elevernas bidrag begränsas med några enstaka ord t.ex. på rad 8,12,14. 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv anses samspel med andra vara utgångspunkten för 

lärandet. I denna teori anser man att både fysiska och sociala kontexter är en integrerad del av 

aktiviteten samt situationen där man lär sig och hur man lär sig är en grundläggande del av det 

som lärs (Dysthe 2003, s.44). 

Typiskt för IRF-strukturen enligt Lindberg (2005, s.145) är omformulering av den 

ursprungliga frågan av läraren några gånger, innan ordet lämnas till inlärarna vilket stämmer 

överens med denna sekvens. Detta är tydligt på rad 7 där läraren ställer en testfråga till 

eleverna: ”Va e de här vi gör?” Sedan fortsätter hon sin förklaring utan att vänta om eleverna 

också har något att säga.  På slutet omformulerar hon frågan på det här viset: ”Va blir de då?” 

När hon till slut lämnar ordet till eleverna ser sista formuleringen ut på följande sätt: ”Hur 

många bollar e de varje gång?”  

Något annat som är problematiskt på rad 7 är att lärarens omformulering av frågan flera 

gånger kan göra eleverna förvirrade. Kullberg (2004, s.59) understryker att lärarna bör ställa 

frågorna en åt gången. När man ställer ytterligare en fråga vet eleven inte vilken fråga 

han/hon ska svara på.  

De flesta frågor som förekommer är testfrågor på vilka det enligt Lindberg (2005, s.86) 

förväntas ett bestämt och kortfattat svar och lärarens syfte är att kontrollera om eleven 

behärskar vissa fakta. Att använda frågor för att kontrollera elevers förståelse är inte fel, men 

det är fel om frågandet ges alltför begränsade funktioner (Arfwedson 1998, s.196-197). I detta 

avsnitt ställs frågor som inte ger eleverna utrymme att tänka igenom frågorna och komma till 

tals. Gibbons (2006, s.38) anser att frågor som leder till kortfattade svar inte ger eleverna 

möjlighet att fokusera på hur de ska uttrycka sig. För att stötta inlärarna måste läraren skapa 

tillfällen där det ges utrymme för en mer varierad och dialoginriktad interaktion (Gibbons 

2006, s.38). 
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5.4. Observation 4: Lottas klass (SO-lektion)  

Denna episod är hämtad från SO-lektionen som utspelade sig i Södra Skolan i åk 3 med 23 

elever närvarande. Episoden är uppdelad i tre delar som jag kommer att presentera i 

kronologisk ordning. 

5.4.1. Exempel 1: Frågetyp 

Klassen hade läst en text som handlade om FN, i vilken FN-dagen presenterades. Eleverna 

kunde också bekanta sig med Barnkonventionen och barns rättigheter. De arbetade i par och 

efter att ha läst texten skulle de sammanfatta och skriva en gemensam text med sina egna 

meningar. Därefter redovisade varje grupp/par inför hela klassen. Var och en läste upp en 

mening från sin gemensamma text. Läraren bad de andra eleverna/ lyssnarna att komma med 

kommentarer och ge feedback efter varje text. Härnedan presenteras en av gruppernas 

redovisning och interaktionsmönstret i denna lektion.   

Läraren har kallat fram en grupp/ett par. Efter att gruppen har läst upp några meningar som de 

skrivit om FN ställer läraren några frågor till gruppen. 

1. Lärare: Var det nåt som ni tyckte var viktigt för er? 

2. Helia: Jag tycker att de e viktigt att man ska ha FN för att ha hälsa å … om några år 

kanske det blir fred i hela vår planet. Jag tyckte att det var [Hon menade texten] 

tydligt å roligt å läsa. 

3. Lärare (åt gruppen): Lärde ni nåt? 

4. Helia: Jätte mycke.  

Lindberg (2005, s.86-87) understryker att klassrumsfrågornas karaktär påverkar 

klassrumsinteraktionen. En av frågorna ger eleven möjlighet att komma med längre inlägg, 

medan den andra inte ger så mycket utrymme för svar och leder till ett kort och snabbt svar.  

Första frågan i exemplet ovan är en öppen fråga vilket ger utrymme för fler svarsalternativ.  

Men det är utifrån Dysthes teori inte autentiskt för att läraren vet alla svarsalternativ i förväg, 

eftersom eleverna hade fått en text om FN att läsa och läraren kunde känna till vilka svar kan 

eleven komma med. Fördelen med denna fråga, dvs. en öppen fråga anser Kullberg (2004, s-

59) vara att den främjar elevernas kognitiva utveckling. Men när på tredje raden läraren 

frågar: ”lärde ni nåt?”, ger den inte så mycket utrymme för svar. Detta är ett monologiskt 

interaktionsmönster, där eleverna förväntas svara inom vissa givna ramar som bestäms av 
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läraren, vilket leder till att eleverna ger snabba färdiga svar istället för att reflektera och tänka 

självständigt. En sådan undervisning begränsar elevernas svar i form av korta repliker och 

enstaka ord vilket i sin tur skapar en ojämn fördelning av talutrymme mellan lärare och elever 

(Lindberg 2005, s.80-83). 

 

5.4.2. Exempel 2: Testfrågor 

Eftersom Helia i föregående exempel inte kommer med ett tydligt svar väljer läraren i femte 

raden omformulera och förtydliga frågan i följande exempel. 

5. Lärare: A … När kom FN till? När blev FN? [Några elever svarar utan att räcka upp 

handen: 1905 … 1955 … va? 1945 …] … varför och när? … vi räcker upp handen … 

Viveka! 

6. Viveka: 1945 … för att efter andra världskriget ville man inte ha tredje världskriget. 

7. Lärare: Nej … de fanns ett behov … helt rätt … vi hade haft första världskriget å 

[Henrik: andra världskriget] … andra världskriget … man … 

8. Kaveh (avbryter): man ville inte ha flera världskrig. 

9. Lärare (höjer tonen onormalt och fortsätter): man gör allt … vi gör allt för att inte ha 

tredje världskriget. 

10. Teodor: Det finns bara två världskrig …  

11. Lärare: Första världskriget …  

12. Teodor(avbryter): Andra världskriget … de va Hitler med …  

13 Lärare: A …a (bekräftar).  

14 Emil(åt Teodor): Vet du va Hitler gjorde? 

15 Lärare (avbryter): Nej … vi ska inte prata om det nu … [Emil: men…] … vi ska inte prata 

om det nu. 

16 Emil: Men de finns …  

17 Lärare (höjer rösten): nej vi ska inte prata om det nu. 

Avsnittet inleds med en testfråga som är uppföljning för gruppens (Helias grupp i föregående 

exempel) redovisning beträffande FN-dagen. Lindberg (2005, s.84-87) hävdar att 

lärarfrågornas karaktär påverkar även uppföljningsdraget. Hon menar att när man ställer 
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testfrågor utnyttjas uppföljningsdraget enbart till att värdera elevernas svar vilket stämmer 

med detta exempel då läraren på rad 7 värderar Vivekas svar genom att säga: helt rätt.  

Läraren inbjuder eleverna till IRU/IRF-interaktion. Hon tar initiativet (I) genom att ställa 

frågan om FN på rad 5. Viveka på rad 6 ger henne respons (R) då svaret är förväntat och 

slutligen ger läraren henne feedback/ bedömer (U) elevens svar genom att bekräfta hennes 

svar genom att säga: ”helt rätt”.  Här ser man en traditionell interaktionsstruktur nämligen I-

R-U. Eftersom frågornas karaktär (rad 5) är testfrågor, förväntar läraren ett bestämt svar då 

syftet är att ta reda på om eleven kan ämnet.  Detta har likheter med vad Lindberg lyfter upp.  

Hon menar att då läraren ställer testfrågor, förväntas ett bestämt svar och lärarens syfte är att 

kontrollera om eleven behärskar vissa fakta eller ett visst ord eller en viss struktur som 

tidigare har presenterats av läraren på tavlan eller i något läromedel (Lindberg 2005,S.86-87). 

Utifrån Lindbergs teorier inbjuder sådana frågor eleverna att reproducera rätt struktur och 

återge en på förhand given struktur.  Frågor av en sådan karaktär menar hon minskar 

möjligheterna till en kreativ och hypotesprövande språkanvändning (Lindberg 2005,S.84-87). 

Däremot betonar Arfwedson vikten av att läraren kontrollerar sina elevers tidigare och 

nyvunna kunskaper, men han/hon också måste reflektera över sin egen frågeteknik, att 

frågandet inte utgör den enda formen för att kontrollera och utvärdera (Arfwedson 1998, 

s.136). Att testfrågor leder till elevernas reproduktion istället för produktion stämmer till viss 

del med detta exempel för att texter som eleverna skrivit om FN är en reproduktion av 

originalet och vissa elever skrev till och med av texten. Men det stämmer inte helt för att man 

kan se på rad 12 hur Teodor producerar sin egen muntliga text då han säger: ”det var Hitler 

med” eller på rad 14 producerar Emil sin egen muntliga text då han säger: ”vet du vad Hitler 

gjorde?”  I nästa exempel förkommer flera sådana elevproduktioner i muntlig form. 

Även om det är läraren som styr interaktionen i klassrummet kan man dock i exemplet ovan 

se att några elever i vissa fall kunde initiera och ta över samtalet. Vi ser exempelvis på rad 

8,10,12,14 hur elever tar initiativet på egen hand och därmed utbyter åsikter. Även Mehans 

(1979) studier visar på att eleverna i vissa fall kunde initiera samtalssekvensen, även om 

läraren i de flesta fall stod för initiering (Hultin 2006, s.35-37). Man ser också hur läraren 

hanterar detta genom att ta tillbaka talutrymme och hävda tolkningsföreträde då Kaveh (rad:8) 

avbryter henne.  

På rad 14 avstår läraren från att gå igenom Emils fråga. Om frågan handlade om ett helt nytt 

ämne kunde man tolka det så att läraren ville undvika att diskussionen skulle gå planlöst från 
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en punkt till en annan och hon ville hitta en balans mellan lektionens mål och elevernas 

inflytande i lektionen såsom Dysthe (1996, s.233) lyfter fram vad gäller uppföljningstekniken. 

Hon betonar att ingen lärare kan ta allt som en elev för in i ett muntligt samtal. Då kommer 

det att leda diskussionen åt alla håll och därför måste uppföljningstekniken användas med 

måtta. Men i det här fallet rörde Emils fråga (rad 14) ämnet som klassen redan hade tagit upp. 

Emil skulle få en bättre jagbild om läraren hade följt Emils fråga i detta sammanhang. Detta 

kan kopplas till Bakhtins resonemang, när det gäller den andra aspekten av dialogen, 

nämligen att ”jag möter mig själv genom andra” (Dysthe 1996, s.228).  Hur vi ser och hör oss 

själva beror enligt Bakhtin på andras ögon och röster, vilket har direkt koppling till relationen 

mellan elever och lärare i klassrummet. Det är enligt Dysthe därför viktigt att läraren bygger 

upp elevens bild av sig själv som någon som kan något. Eftersom självtillit är förutsättningen 

för att man går in i äkta dialog (Dysthe 1996, s. 228). 

5.4.3. Exempel 3: Interaktionsmönstret förändras 

Föregående samtal fortsätter vidare och det blir mycket diskussion och frågor kring fred och 

krig, vilket förändrar interaktionens karaktär . När Emil insisterar och för in sina tankar kring 

kriget i samtalet (rad 18) vänder han interaktionens karaktär från IRF-struktur till en 

dialoginriktad interaktion. Man kan inte bortse från lärarens bidrag i följande diskussion då 

hon låter eleverna diskutera och förhandla fram sina åsikter och komma med sina egna inlägg 

i samtalet förutom vid ett tillfälle (rad 22) då hon ingriper för att få eleverna att lyssna på 

varandra. Dysthe (1996, s.233) framhäver att oberoende av om uppföljning praktiseras av 

lärare eller elever måste man lyssna noggrant på vad de andra har att säga, att de andra också 

har kunskaper och insikter som gruppen behöver ha tillgång till. Det är viktigt att inkludera 

det som sägs i nästa fråga för att tanken eller kommentaren inte går förlorad. 

18 Emil: Men det finns fortfarandekrig. 

19 Lärare: A … a … de e fortfarande krig. 

20 Emil: Varför inte … varför inte de e tredje världskriget? 

21 Amanda: De e krig i hela världen [Hon menade i många länder i världen]. 

22 Lärare: Räck upp handen så kan vi prata med varandra. Räck gärna upp handen! … 

varsågod! 

23 Helia: Att … de e … så att … tänk att om många år jorden e fri och … 

24 Erik: De blir cool. 
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25 Tony: Och New York e där … visst ligger … USA … New York ligger i USA och e … e … 

FN-tornet hm … ligger i New York … då skulle USA va me i FN. Varför e … 

26 Lärare (avbryter): FN-skrapan ligger i USA. 

27 Tony: exakt (bekräftar) … varför e USA inte me då? 

28 Lärare: varför e inte USA med? [upprepar hans fråga och sedan ställer frågan till hela 

klassen]. 

29 Engla: för att … [säger något som jag inte hör så bra] … slut med USA. 

30 Helia: Vet du … men … om de inte fanns krig … men varför finns millitär då? 

31 Tony: De kan … de kan komma när som helst. 

32 Kaveh: Till o me nu. 

33 Teodor: De kan komma nu … precis[bekräftar Kavehs åsikt] …  

34 Lärare: Behöver vi utrusta länder me … me militärer? Behöver vi ha dom? [Hon ställer 

frågan till hela klassen]. 

35 Teodor: Tänk att alla måste göra den här grejen. 

36 Lärare: vad heter … [Teodor: träna] … A … vad heter det? … Att många pojkar… inte 

alla längre … 

37 Kaveh: Lumpen. 

38 Lärare: Lumpen (bekräftar) … militärtjänsten. 

Ett mönster som är påtagligt i detta exempel är elevernas egna initiativ i samtalet och det är 

eleverna som får största talutrymmet. Exempelvis kan man se på rad 20,21,23,24,25 hur 

elever kommer med åsikter och utbyter tankar med varandra, vilket blir ett stöd för att få en 

djupare förståelse för ämnet. Hultin hävdar att den dominerande IRF-strukturen kan fungera 

såväl som en stödstruktur för lärande som ett utvecklande utbyte av idéer (Hultin 2006, s.35-

37). Ämnet verkade vara intressant för eleverna, eftersom de flesta elever tog initiativ och 

deltog frivilligt i samtalet. Det visar också Emils insisterande på rad 18 där han försöker att 

säga det som han länge velat få fram (se föregående exempel). Detta passar ihop med 

Candelas (1999) studier som visar att då ämnet var viktigt för eleverna förändrades 

samtalsdynamiken. Hon menar att IRF-strukturen inte i och för sig definierar vem som har 

kontroll över klassrumsinteraktionen (Aukrust i Dysthe 2003, s.179). 

Det är värt att notera två saker här. Även om själva uppgiften är lärarstyrd, men genom en 

liten förändring i uppgiften, nämligen genom att låta eleverna arbeta i par och därefter 

redovisa till hela klassen och diskutera ämnet tillsammans, kunde läraren till viss del skapa en 
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flerstämmig situation där flera elever fick möjlighet att komma till tals. Miniskrivandet om 

FN och samtal kring detta förändrade till viss del klassrumsinteraktionens karaktär. 

Undervisningen skulle ge ännu högre inlärningspotential om läraren utnyttjade elevernas 

bidrag som en värdefull resurs i sin undervisning. Uppgiften gav mer utrymme för elevernas 

bidrag till samtal jämfört med vad mattelektionen visade med samma lärares ledning i 

observation 3. Genom att såväl skriva som samtala om ämnet stärktes till viss del deras 

förståelse för ämnet. Dysthes studier visar på att miniskrivande med muntlig uppföljning kan 

fungera som ett inlärningsredskap som förändrar en monologisk aktivitet till en dialogisk 

(Dysthe 1996, s.236).  

Den andra saken som är betydelsefull är att läraren låter eleverna uttrycka sina egna tankar 

och åsikter. Lindberg (2005, s.218) hävdar att det krävs komplicerade strukturer för att 

andraspråkselever ska kunna uttrycka sina egna tankar som ibland ligger över den egna 

språkliga nivån vilket leder till kommunikationsstrategier. Tony använder sig av en sådan 

kommunikationsstrategi för att hindra sammanbrott i samtalet när han använder sig av ordet: 

FN-tornet i stället för FN-skrapan (rad:25). Detta kallar Lindberg (2005, s.34) för en 

strategisk kompetens, som är särskilt viktig när man kommunicerar på ett språk som man inte 

till fullo behärskar.  

Det pågick en mycket lång diskussion och ibland integrerades andra ämnen i samtalet. Ett 

problem som uppstod då eleverna diskuterade fritt var att vissa elever tog större utrymme än 

andra. Om man tittar på både det här och föregående exemplet är det Teodor, Tony och Emil 

som pratar mest och vissa andra elever förblir tysta, vilket stämmer överens med Larssons 

studie. Han hävdar att några elever tar stort utrymme i diskussioner genom att de pratar jämt 

och att de ibland kör över andra elever. Därför förblir ett varierande antal elever mer eller 

mindre tysta i de flesta samtalssituationer (Larsson 2007, s.89). 

Ett annat mönster som man kan se i exemplet ovan är att fokus ligger på ämnets innehåll 

vilket gör det möjligt för eleverna att komma med längre inlägg jämfört med mattelektionen i 

samma klass. Det är eleverna själva som ställer frågor i detta avsnitt och frågornas karaktär är 

innehållsfrågor vilket ger möjlighet till större talutrymme. Lindberg understryker att 

innehållsfrågor ger upphov till längre svar. Eftersom frågor spelar en viktig roll i samtal, inte 

minst då samtalet inleds eller ett samtalsämne introduceras är det viktigt att inlärarna själva 

får möjlighet att producera frågor i undervisning (Lindberg 2005, s.88).  
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Som jag lyfte fram tidigare i exemplet lyckades läraren till viss del skapa flerstämmighet, men 

det finns vissa viktiga tillfällen som blev outnyttjade. Till exempel förblev Emils fråga (rad 

20) obesvarad trots att han ett par gånger försökte ta upp frågan. På rad 22-23 gav läraren 

ordet till Helia. Men efter att Erik (rad 24) avbrutit henne och gett respons, kör Tony över 

Helia och tar upp sin egen utsaga, vilket medför att Helias yttrande går förlorat. Enligt 

Bakhtin handlar dialog inte enbart om kommunikation utan dialog uppstår då talarens utsaga 

kastas tillbaka till henne från andra som samtidigt ger sina tolkningar och reaktioner. Annars 

går detta uttalande förlorat (Dysthe 1996, s.66-67).   

Till rad 26 förekommer det inte någon uppföljning av elevernas uttalande. På rad 26 avbryter 

läraren Tony för att rätta honom genom att korrigera ordet” FN-tornet” och att ange den rätta 

formen av ordet dvs. ”FN-skrapan”. Läraren (rad 28) utnyttjar tillfället och tar Tonys fråga 

och dess innehåll på allvar och ställer frågan till hela klassen: Varför inte e USA med? Detta 

stämmer överens med Dysthes teori om positiv bedömning, då läraren genom att ställa Tonys 

fråga till klassen intygar att hans bidrag är värdefullt (Dysthe 1996, s.60).  Läraren visar att 

hon bryr sig om det eleven säger. Men istället följer läraren upp Helias fråga (rad 30) och 

införlivar den i nästa fråga på rad 34 genom att fråga hela klassen: ”Behöver vi utrusta länder 

med militärer?” På så sätt säkerställer hon att hennes poäng inte går förlorad. På så sätt ger 

läraren Helia en positiv bedömning genom att bygga vidare på det som eleven har fört in i 

samtalet (Dysthe 1996, s.59).  

I detta exempel förekommer endast en testfråga på slutet, då läraren (rad 36) följer upp 

Teodors påstående när han säger: ” Tänk att alla måste göra den här grejen”(rad 35). Där 

avbryter läraren honom och fokuserar på den metaspråkliga aspekten och hennes syfte med 

uppföljningen blir att ange det rätta ordet nämligen ”lumpen” som Teodor söker efter. Att 

läraren rättar Teodor på rad 35-36 kan enligt Newman, Griffin och Cole (1989) vara ett 

effektivt sätt att reparera elevernas felinlärning (Hultin 2006, s.35-37). 
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6. Diskussion  

Inget klassrum är i praktiken antingen monologiskt eller dialogiskt (Dysthe 1996, s.222). Som 

framgår av de redovisade analyserna inrymmer både Annikas och Lottas undervisning såväl 

dialogiska som monologiska drag. Genom mina analyser kommer jag fram till att 

samtalsstrukturen i de båda klasserna är lärarstyrd och det är lärarna som delar ut ordet. Båda 

lärarna använder sig av såväl testfrågor som autentiska frågor. Det som dock skiljer Annikas 

undervisningsmetod från Lottas är att Annika både i mattelektioner och i SO-lektioner 

använder sig mest av autentiska frågor, vilket skapar utrymme för samspel mellan lärare och 

elever samt mellan elev och stoff. Lärande genom samspel är kärnan i dialogen och enligt 

Bakhtin växer lärandet fram ur ett dialogiskt samspel och utbyte (Dysthe 1996,s.228).  

Även om samtalsstrukturen följer IRF-mönstret i Annikas klass, så skapar hennes användning 

av autentiska och öppna frågor samt uppföljningar av elevers svar en dialog mellan elever och 

lärare. Frågor som hon använder sig av ger eleverna språkligt stöd och medför att de 

vidareutvecklar sina tankar och yttranden. På så sätt används språket som ett redskap för att 

kommunicera och ger eleverna möjlighet att lära av varandra och ta del av varandras 

perspektiv. Detta är något som starkt betonas i den sociokulturella synen på lärandet (Säljö i 

Forssell 2005, s.119). 

Annika ser eleverna ibland som aktiva medskapare i det gemensamma kunskapsbygget, när 

hon på ett lyhört sätt använder elevernas bidrag i lektionens lärandemål. Hon följer ibland 

elevernas svar och genom att ställa en öppen eller en autentisk fråga ger eleverna tillfälle att 

reflektera och argumentera över sina tankar.  Denna form av uppföljning har enligt Dysthe 

(1996) en dialogisk karaktär. Uppföljningsdrag i Annikas klass visar även den traditionella 

formen då hennes uppföljning gäller att förmedla kunskap vilket gör att eleven missar det 

vidare tänkandet över ämnet t.ex. i observation 1, exempel 2 på rad 19.  

Vad gäller Lottas undervisning följer den IRF-strukturen dvs. ”fråge-svar-bedömning”- 

strukturen. Lotta ställer en hel del frågor till eleverna för att göra dem delaktiga i samtalet, 

men majoriteten av frågorna som ställs är icke autentiska. De flesta är testfrågor, vilket leder 

till kortfattade och snabba svar. De ger inte så mycket utrymme för eleven att kunna 

formulera sig eller argumentera för sin sak. Denna form av ”fråge-svar-bedömning” där 

läraren frågar och eleven ger svar och slutligen läraren värderar elevens svar är enligt Dysthe 

(1996,s.222) föga dialogisk för att denna struktur ger eleverna få tillfällen att själva 

verbalisera sin kunskap. Autentiska och öppna frågor uppträder vid få tillfällen. Uppföljning 
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av elevernas respons är ofta av traditionellt drag i form av upprepning, bekräftelse eller 

korrigering av elevers svar.  

Testfrågor förekommer i betydligt mindre grad i Annikas lektioner, men Lottas mattelektion 

präglas av tesfrågor, vilket signalerar eleverna att det är hon som sitter inne med kunskap. En 

enda gång som hon ställer en autentisk fråga under mattelektionen följer inte hon helt och fullt 

upp, vilket medför att elevens bidrag går förlorad. Jag är medveten om att elever lär sig på 

olika sätt och att det inte enbart finns en metod som utklassar alla andra metoder, men för att 

kunna skapa en optimal lärandesituation gäller det att lärarna använder sig av varierande 

undervisningsmetoder. Jag är även medveten om att testfrågor också har sin rättmättiga plats i 

undervisningen, ty läraren måste kontrollera sina elevers kunskaper. Men frågandet får inte 

utgöra den enda formen för kontroll och utvärdering (Arfwedson 1998, s.136). 

 Det förekommer få tillfällen då Lotta använder sig av positiv bedömning. I några fall 

använder hon sig av dessa verktyg, men följer inte elevernas svar fullt upp. Det kan till och 

med ge eleverna en negativ jagbild, eftersom det signalerar för eleven att dennes svar inte är 

värdefullt. I en enda situation (observation 4,exempel 3, rad 34) då Lotta följer upp helt och 

fullt det som eleven sagt och ger en positiv bedömning, förändras dialogens mönster och 

eleverna blir mer delaktiga. Men med utgångspunkt i hur Bakhtin (Dysthe, 1996, s.67) 

definierar begreppet dialog är det inte avgörande att de talande byts om och säger något utan 

det som är viktigt är den respons som kastas tillbaka till talaren. Det är genom dessa 

återkopplingar som förståelse uppstår.  Varken i Lottas eller Annikas lektioner förekommer så 

många sådana exempel förutom vid några enstaka tillfällen. Lotta ger utrymme för eleverna 

att diskutera och utbyta idéer kring ämnet i SO-lektioner, men eftersom elevernas yttrande 

sällan följs upp, går hon miste om de potentiella källor som finns i klassrummet som skulle 

kunna utgöra en grund för vidare utveckling. 

Jag har genom min undersökning kommit till insikt om att autentiska frågor ger större 

talutrymme till eleverna i SO-lektionen mer än i mattelektionen, men det betyder inte att dessa 

frågor inte har samma effekt på mattelektioner. Användning av autentiska frågor gynnar 

eleverna även i mattelektioner eftersom de ger möjlighet till argumentation vilket bidrar till att 

eleverna får bättre och djupare förståelse för ämnet. När jag jämför Lottas mattelektion med 

Annikas anser jag att elevernas möjlighet att tänka bredare kring ämnet är större i Annikas 

klass snarare än Lottas. Eftersom Annika använder sig av autentiska frågor i sin undervisning, 

ges eleverna tillfälle till reflektion och fördjupning i ämnet. 
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I likhet med Wells studier (1993, 1999) som Lindberg hänvisar till tyder min studie på att små 

förändringar i uppföljningsdraget gör stor skillnad i lärarens och elevernas samspel med 

varandra (Lindberg 2005, s.84). På vilket sätt läraren använder uppföljningsdraget påverkar 

interaktionen i klassrummet. I min undersökning finner jag att eleverna ibland tar initiativ när 

ämnet intresserar sig dem, vilket passar väl ihop med vad Mehans (1979) studier visade; att 

eleverna i vissa fall kunde initiera samtalssekvensen, även om läraren i de flesta fall stod för 

initiering (Hultin 2006, s.35-37). Genom min analys och mina observationer har jag kommit 

fram till vad Lindbergs (2005, s.206) undersökning visar på; att i de sammanhang där lärarna 

utövar en monologisk metod tar de den största delen av talutrymmet vilket lämnar eleverna 

för lite talutrymme och därmed för lite samspel. 

  

7. Slutord 

Studien har gett mig ökade insikter om att användning av autentiska och öppna frågor samt 

uppföljning av elevers respons som utgångspunkt till diskussion skapar en dialogisk stämning 

samt ger eleverna rika möjligheter för att vidareutveckla sina tankar. Det involverar även 

eleverna i samtalet och fördjupar därmed deras kunskaper.  Inlärning genom samtal ger 

eleverna möjlighet till argumentation för sin uppfattning. De lär sig även att lyssna på andra 

och ta hänsyn till andras perspektiv, vilket medför skapandet av ett nytt perspektiv som i sin 

tur främjar elevens kognitiva utveckling. Jag är av uppfattningen att en lärarledd lektion där 

läraren enbart förmedlar kunskap inte har samma kunskapsutvecklande potential som då 

elever utbyter idéer och lär sig i samspel med andra. Det är en utmaning för lärarna att de i 

viss mån vågar släppa kontrollen över lektionen och se elevinitiativen och elevernas bidrag 

som möjligheter för lärande. 
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