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Abstract 

Föreliggande studie ämnar undersöka fyra lågstadielärares roller utifrån deras 

användande av kommunikativa strukturer och frågornas struktur samt hur lärarna 

resonerar om samma begrepp. Analysen tar sin utgångspunkt i vilken utsträckning 

lärarna ger eleverna möjlighet att tala. Lärarrollerna som studien fokuserar på är en 

styrande, vägledande, stödjande samt delegerande roll. Centrala begrepp som kopplas 

till kommunikativa strukturer är möblering, arbetssätt och fördelning av ordet. 

Frågornas struktur kategoriseras i begreppen IRE och IRU, vilka också är centrala i 

studien. Begreppen samt lärarnas roller utgör studiens teoretiska referensram. För att 

samla in material används observationer och intervjuer. Resultatet av studien visar att 

lärarnas val av strukturer inte behöver påverka elevernas talutrymme. Det som har 

betydelse är på vilket sätt lärarna använder strukturerna. Slutsatsen är att den roll 

lärarna antar påverkar elevernas utrymme att tala. När lärarna antar en roll där 

eleverna tillåts arbeta självständigt samt ta eget ansvar ökar elevernas talutrymme. 
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1 Inledning 

Inför varje lektion står läraren inför ett val att anta en roll, vilket påverkar lektionens 

kommunikativa utformning. Enligt Hersey (2005:54) har ledaren i sammanhanget, i 

detta fall läraren, ett ansvar att anpassa rollen efter omgivningen. Det kräver att 

läraren är lyhörd gentemot sina elever och kan möta de behov eleverna har. Rollen 

läraren antar har i sin tur betydelse för de kommunikativa strukturer och frågornas 

struktur som läraren använder under lektionen. Beroende på vilken roll läraren antar 

kan elevernas talutrymme variera. Lärarens val av möblering i klassrummet har, likt 

vilken arbetsplats som helst, en påverkan på kommunikationens utformning 

(Jedeskog, 2007:112–113). Möbleringen har även betydelse för de arbetssätt läraren 

väljer att använda under lektionen. Enligt Jensen (2012:123) finns det fyra arbetssätt 

kopplat till kommunikation som lärare väljer mellan inför och under en lektion. De är 

kooperativt arbete, pararbete, kollaborativt arbete och katederundervisning. Förutom 

möbleringen i klassrummet och val av arbetssätt har även lärarnas strategier att 

fördela ordet samt lärarnas bemötande av elevernas svar betydelse för elevernas 

möjligheter att tala. Strategierna och bemötandet varierar mellan lärare. Beroende på 

vad lärarna har för intentioner när de exempelvis ställer en fråga, varierar deras 

bemötande av elevernas svar. Antingen vill läraren ha bekräftelse på att eleven kan 

svaret, eller vill läraren veta hur eleven tänker för att kunna bygga vidare på elevens 

kunskaper (Karlsson & Wennergren, 2014:56). 

När eleverna slutar årskurs tre ska de enligt kunskapskraven kunna samtala 

om elevnära ämnen, exempelvis genom att kommentera och ställa frågor. De ska 

kunna framföra egna åsikter och berätta om vardagliga händelser tydligt och 

förståeligt (Skolverket, 2019:263). Eleverna förväntas utveckla sin förmåga att 

formulera sig och kommunicera i tal genom hela grundskolan (Skolverket, 2019:248). 

Elevernas förmåga att kommunicera har därmed en stor betydelse i skolan. Enligt 

Jensen (2012:112) blir eleverna säkrare på att tala desto mer de får möjlighet att träna. 

Trots det är den vanligaste kommunikationen i klassrummet att läraren talar och 

eleverna lyssnar (Jensen, 2012:15).  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka fyra lågstadielärares roller utifrån deras 

användande av kommunikativa strukturer och frågornas struktur samt lärarnas 

resonemang om samma begrepp kopplat till elevernas möjligheter att tala. I studien 

besvaras följande frågeställningar: 

− Vilka kommunikativa strukturer observeras i klassrummet?  

− Hur bemöter lärarna elevernas svar på ställda frågor?   

− Hur resonerar lärarna om kommunikativa strukturer och frågornas struktur 

kopplat till elevernas möjligheter att tala?   

2 Teoretisk referensram  

Föreliggande studie avser att undersöka hur lärare resonerar och använder 

kommunikativa strukturer och frågornas struktur kopplat till elevernas möjligheter 

att tala. Kommunikativa strukturer och frågornas struktur analyseras utifrån fyra 

roller som lärare kan anta i klassrummet, vilket är studiens övergripande teori. I 

studien benämns rollerna som lärare antar för styrande, vägledande, stödjande och 

delegerande. De är inspirerade av Paul Herseys (2005) teori om situationsanpassat 

ledarskap. Den styrande samt vägledande rollen innebär att besluten är lärarstyrda 

medan de är elevstyrda i en stödjande och delegerande roll. Rollerna skiljer sig åt, då 

läraren i en styrande roll har stor kontroll över elevernas arbete till skillnad från när 

läraren antar en delegerande roll där eleverna förväntas ta eget ansvar. Exempelvis 

när läraren antar en styrande roll talar läraren om för eleverna vad de ska göra, när de 

ska göra det samt hur de ska göra det. I den delegerande rollen låter läraren eleverna 

arbeta självständigt och ta eget ansvar. Antar läraren en vägledande roll har läraren 

fortfarande mycket kontroll. Eleverna har däremot möjlighet att påverka 

lektionsinnehållet med tankar och idéer som läraren tar hänsyn till. I den stödjande 

rollen ger lärarna eleverna mer frihet att bestämma vad som ska göras samt hur det 

ska göras. När eleverna behöver hjälp ska däremot läraren vara där för att stötta och 

uppmuntra. 
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2.1 Kommunikativa strukturer 

 Kommunikativa strukturer delas in i tre områden vilka är möblering i klassrummet, 

val av arbetssätt och fördelning av ordet. I studien syftar möblering i klassrummet på 

utformningens betydelse för elevernas möjligheter att tala. Det möbleringen omfattar 

är hur elevernas bänkar är placerade i förhållande till varandra, till lärarens placering 

samt vilken betydelse det har för elevernas möjligheter att tala. Arbetssätt som studien 

behandlar är kooperativt arbete, pararbete, kollaborativt arbete och 

katederundervisning (jfr Jensen, 2011:123–132). I studien benämns kooperativt 

arbete i de lektionsmoment när två eller fler elever, samarbetar och det gemensamma 

resultatet är i fokus. Vid pararbete arbetar eleverna två och två men till skillnad från 

kooperativt arbete är det individuella resultatet i fokus. Målet är då att de som enskilda 

individer ska gynnas av samarbetet. Att ha en lärarledd diskussion med elever i 

helklass och där eleverna blir involverade i diskussionen med hjälp av frågor är vad 

som i studien benämns som kollaborativt arbete. Det sista arbetssättet studien 

behandlar är katederundervisning, vilket kan förknippas med en föreläsning där 

läraren under större delen av lektionen står för kommunikationen och där eleverna 

förväntas lyssna.  

När läraren fördelar ordet till eleverna kan det se ut på olika sätt. Det mest 

förekommande scenariot i ett klassrum är att läraren ställer en fråga och några elever 

räcker upp handen för att visa att de vill svara. Nästan alltid ger läraren ordet till en 

elev som har sin hand uppräckt. Ibland händer det dock att läraren väljer en elev som 

inte visar att den vill ha ordet. Det handlar för det mesta om att läraren upplever den 

eleven som ofokuserad (William & Leahy, 2015:87). Den här studien utgår från fyra 

strategier att fördela ordet, vilka är handuppräckning, slumpmässig, läraren styr och 

eleven tar ordet. Med handuppräckning menas att läraren ger ordet till en elev som 

visar att den vill ha det. Att ordet fördelas slumpmässigt innebär att läraren inte styr 

vem som får ordet, utan det slumpas med hjälp av något material. Ett exempel på 

material är talpinnar, där elevernas namn står på varsin glasspinne. I de situationer då 

läraren väljer vilken elev som ska tala även om eleven inte visar att den vill ha ordet 

används strategin läraren styr. Den fjärde strategin att fördela ordet som studien 

behandlar är att en elev själv tar ordet, utan att ha fått det tilldelat av läraren. 
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2.2 Frågornas struktur 

Frågornas struktur förklaras utifrån begreppen IRE-struktur och IRU-struktur. I flera 

klassrum sker det vanligtvis tre repliker mellan lärare och elev när en dialog hålls. 

Dialogen innehåller generellt en fråga från läraren, ett svar från eleven och 

avslutningsvis en bekräftelse från lärarens håll (Einarsson, 2003:61–64). När en 

dialog ser ut på det sättet kallas det för IRE-struktur.  IRE är en förkortning av initiera, 

respondera och evaluera (Liljestrand, 2002:35). IRU-strukturen är en utvidgning av 

IRE-strukturen, där evaluering ersätts av uppföljning. Det innebär att läraren i större 

utsträckning följer upp elevernas svar och bygger vidare på dem. Vid användande av 

IRU-strukturen tillåts eleverna ta en undersökande roll men är fortfarande styrda av 

läraren (Liljetsrand, 2002:36–37). I den strukturen kan lärare formulera frågor som 

att de är ovetandes om svaret, därmed följs elevernas svar upp utan att värderas av 

läraren (Liljestrand, 2002:37).    

3 Tidigare forskning 

I följande kapitel redovisas tidigare forskning utifrån de begrepp som presenterats 

under teoretisk referensram. Begreppen är centrala i studien. Kapitlet är indelat i två 

avsnitt, kommunikativa strukturer (3.1) och frågornas struktur (3.2).  

3.1 Kommunikativa strukturer 

Tidigare forskning redogörs i följande avsnitt utifrån tre begrepp. De är möblering i 

klassrummet (3.1.1), arbetssätt (3.1.2) samt fördelning av ordet (3.1.3).  

3.1.1 Möblering i klassrummet 

I lärarens planering av en lektion ingår didaktiska val som görs i samband med 

möblering i klassrummet. Hur möbleringen ser ut sker sällan slumpmässigt utan är en 

medveten strategi från läraren som gör det möjligt att utfallet av lektionen ska bli som 

planerat. Resultat från observationer och intervjuer i grundskolan visar att läraren med 

hjälp av möbleringen kan främja specifika kommunikativa utbyten i klassrummet 

(Jedeskog, 2007:109–111). Utformningen av klassrummet har betydelse för både 

läraren och eleverna. I lärarens fall påverkar det möjligheten till uppsikt över 

elevernas aktiviteter och för eleverna deras lärande. Möbleringen av bänkar i små 
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grupper bidrar till att elevernas interaktion med varandra ökar men samtidigt minskar 

lärarens kontroll. Vid möblering av bänkar där eleverna placeras i rader kan läraren 

ha uppsikt över alla elever samtidigt (Rosenfield, Lambert & Black, 1985:101). 

Beroende på vad läraren vill uppnå med lektionen ska möbleringen anpassas därefter. 

Ska eleverna arbeta självständigt med en specifik uppgift bör eleverna sitta i rader, 

vilket genererar bättre individuella resultat. Däremot om läraren önskar att eleverna 

ska kommunicera och diskutera med varandra är det fördelaktigt om bänkarna är 

placerade i grupper (Wannarka & Ruhl, 2008:91). Även Jedeskog (2007:118) skriver 

att möblering där elever är placerade i rader, två och två, gynnar det individuella 

arbetet. Radsystemet förstärker interaktionen mellan lärare och elev medan bänkar 

placerade i andra konstellationer främjar elevernas interaktion med varandra 

(Jedeskog, 2007:118).   

3.1.2 Arbetssätt 

Föreliggande studie fokuserar på följande arbetssätt, kooperativt arbete, pararbete, 

kollaborativt arbete och katederundervisning. I de fall läraren väljer att arbeta 

kooperativt är det vanligtvis störst fokus på sammanhållning och motivation. Enligt 

Slavin (2015:10) finns det däremot fler fördelar med att använda ett kooperativt 

arbetssätt i grundskolan. Exempelvis ökar elevernas möjligheter att tala och genom 

att läraren låter eleverna samtala om olika ämnen ökar elevernas kognitiva förmåga. 

Det beror på att samtalen kräver en mental bearbetning (Slavin, 2015:10). Kyndt, 

Raes, Lismont, Timmer, Cascallar och Dochy (2013:141) menar också att det 

kooperativa arbetssättet har fler positiva effekter på elevernas lärande i jämförelse 

med andra arbetssätt. När läraren belönar en grupp efter en prestation tycks det ha en 

större betydelse för eleverna än när läraren belönar dem individuellt (Kyndt, et al., 

2013:143). Genom att elever får möjlighet att arbeta tillsammans med andra ökar 

deras entusiasm. För ett gynnsamt pararbete kräver det dock att läraren har tänkt 

igenom indelningen av paren. Läraren bör inte enbart se till elevernas kunskaper utan 

även till deras personlighet för att samarbetet ska bli lyckat. Ytterligare en faktor för 

att pararbetet ska fungera är att eleverna får varsin uppgift, exempelvis att en elev 

skriver medan den andra kommer med idéer (Achmad & Yusuf, 2014:161).  

Rojas-Durmmond, Mazón, Littleton och Vélez (2014:152) skriver om lärare 

i grundskolan och hur deras val av arbetssätt påverkar elevernas lärande. De lärare 
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som valde att arbeta kollaborativt med sina elever visade sig ha bättre effekt på 

elevernas förståelse för innehållet. När eleverna hade möjlighet att diskutera 

tillsammans var utvecklingen större än när eleverna enbart arbetade enskilt. Genom 

att läraren låter eleverna tolka sitt material muntligt och analysera det tillsammans 

med andra ökar deras förståelse. Vid kollaborativt arbete uppmuntras eleverna till 

diskussion till skillnad från katederundervisning då eleverna förväntas vara tysta och 

lyssna medan läraren likt en föreläsning delger information. Om läraren använder det 

arbetssättet kan elevernas chanser att förstå innehållet försummas i och med att de 

inte tillåts ställa frågor. Eleverna kan bli förvirrade, vilket i sin tur leder till att syftet 

med lektionen försvinner (Shepherd, 2012:146). Vid lärarledda diskussioner 

bestämmer läraren om eleverna ges tillåtelse att tala eller om deras frågor ska 

ignoreras. Läraren gör ständigt avvägande om, eller vilka elever som ska ges ordet i 

klassrummet (Shepherd, 2012:146). Det mest förekommande är att eleverna genom 

handuppräckning visar att de vill ställa en fråga eller att de har något att tillägga. 

Ibland väljer läraren att ignorera elever som räcker upp handen, vilket försummar 

elevernas möjligheter att uttala sig. Genom att låta eleverna ställa frågor kan läraren 

få en uppfattning om eleverna tar till sig innehållet och om något av det läraren 

presenterar är svårt för eleverna att förstå (Shepherd, 2012:153).  

3.1.3 Fördelning av ordet  

Hur läraren väljer att fördela ordet i klassrummet har betydelse för elevernas 

deltagande i undervisningen. Elever som är delaktiga lär sig mer än de som inte är 

det, vilket också blir synligt i elevernas betyg. Om läraren låter eleverna aktivt delta 

under lektionerna kommer eleverna minnas innehållet bättre, bli mer engagerade i 

inlärningsprocessen och utveckla ett djupare tänkande (Latham & Hill, 

2014:193).  Eleverna utvecklar sin kommunikativa förmåga genom att vara muntligt 

aktiva, vilket läraren har i uppgift att se till att eleverna får vara under skoldagen. För 

att eleverna ska våga vara muntligt aktiva krävs det att läraren tillsammans med 

eleverna skapar en miljö som bjuder in till kommunikation och som eleverna känner 

sig bekväma i (Dockrell, Bakopoulou, Law, Spencer & Lindsay, 2015:277). I en klass 

är det vanligt att läraren har både elever som är villiga att prata inför varandra och 

elever som inte är det. I valet av strategi att fördela ordet måste läraren ha alla elever 

i åtanke. Det är en utmaning för läraren att ge alla individer i klassen lika möjligheter 
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att vara engagerade i undervisningen och samtidigt ta hänsyn till vad den enskilda 

eleven har för behov (Latham & Hill, 2014:193). 

3.2 Frågornas struktur 

Nedan följer tidigare forskning kopplat till frågornas struktur. Forskningen beskrivs 

under två rubriker, IRE (3.2.1) och IRU (3.2.2). 

3.2.1 IRE 

IRE-strukturen har en framträdande roll i klassrummen och är mest förekommande 

(Liljestrand, 2002:36–37). Den används ofta av lärare i diskussioner med eleverna då 

lärarens avsikt är att kontrollera elevernas kunskaper (Liljestrand,2002:78). När lärare 

använder IRE-strukturen är det enligt Liljestrand (2002:58) samt Karlsson och 

Wennergren (2016:61) mest förekommande att läraren upprepar det eleven precis har 

sagt. Den responsen kan ses som en positiv förstärkning på elevens svar. Däremot 

används inte svaret för vidare diskussion utan läraren väljer att lämna elevens tankar 

och gå vidare i sin planering. Förutom att läraren upprepar elevens svar räknas det 

också till IRE-strukturen då läraren förstärker elevens svar genom att ge sin egen 

förklaring på frågan (Karlsson och Wennergren, 2014:61). IRE-strukturen är mer 

förekommande under de lektioner då läraren har stort talutrymme, till skillnad från de 

lektioner då elevernas talutrymme är större. När lärare använder IRE-strukturen är det 

vanligt att läraren vill styra elevernas svar genom att ställa slutna frågor och även 

minska möjligheterna till diskussion (Liljestrand, 2002:91). 

3.2.2 IRU 

IRU-strukturen syns mer sällan och används främst av lärare i 

undervisningssituationer då eleverna tillåts ha stort talutrymme (Liljestrand, 

2002:75). Enligt Panic, Lazic och Mirovic (2017:4) ska kommunikationen vara 

dubbelriktad för att läraren ska kunna veta om eleverna lyssnar. Det betyder att både 

lärare och elever måste vara aktiva kommunikatörer för att eleverna ska ta till sig 

innehållet. När lärare använder IRU-strukturen i bemötandet av elevernas svar får 

eleverna möjlighet att utveckla sina resonemang (Liljestrand, 2002:191). Enligt 

Karlsson och Wennergren (2014:61) kan läraren följa upp elevernas svar på två olika 

sätt kopplat till IRU-strukturen. Det första sättet innebär att läraren använder 
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elevsvaren för att gå vidare i sin undervisning och anpassar kommande innehåll för 

att bygga vidare på det eleven sa. Läraren kan också göra om elevens svar till ett 

påstående som sedan kan användas för diskussion i hela klassen. Genom att läraren 

låter eleverna diskutera får de mer utrymme att tala, vilket gynnar elevernas kognitiva 

utveckling (jfr. Slavin, 2015:10). 

4 Metod och material 

I följande kapitel beskrivs studiens metod och material. Under urval (4.1) förklaras 

de val som gjorts i samband med undersökningen. Insamlingsmetod (4.2) redogör för 

vilka metoder som använts och varför. Genomförande (4.3) beskriver hur 

observationerna och intervjuerna gick till och under analysmetod (4.4) förklaras hur 

materialet ska analyseras utifrån den teoretiska referensramen. I metodkritik (4.5) 

lyfts delar som kan ifrågasätta studiens val av metod.  

4.1 Urval  

I denna kvalitativa studie har strategiska urval gjorts i processen att välja informanter. 

Enligt Christoffersen och Johannessen (2015:54) ska forskaren börja med att 

bestämma målgrupp för att i nästa steg välja vilka personer från den specifika 

målgruppen som är lämpliga att delta i studien. I den här undersökningen har 

deltagarna valts utifrån ett kriteriebaserat urval. Det innebär att informanterna har 

valts ut efter bestämda kriterier (Christoffersen & Johannessen, 2015:56). Kriterierna 

i denna studie är att informanterna är behöriga lärare och undervisar elever i årskurs 

1–3. 

När lärarna valts ut fick de information om studien i form av ett 

informationsbrev (bilaga 1). Därmed uppfylldes informationskravet som är en del av 

de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002:7). Informationsbrevet 

innehöll, förutom information om studien, ett löfte om att uppgifterna som samlas in 

i samband med studien inte ska användas i något annat syfte, vilket uppfyller 

nyttjandekravet (jfr. Vetenskapsrådet, 2002:14). Lärarna fick även en blankett (bilaga 

2) för att lämna sitt samtycke. Det krävs för att uppfylla samtyckeskravet som är en 

av de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002:9). Informanterna måste 

själva besluta om sitt deltagande. De har även möjlighet att avbryta sin medverkan 
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när som helst under processen. I studien och under insamlingsprocessen följs 

konfidentialitetskravet, vilket innebär att informanternas namn, arbetsplats och andra 

uppgifter som kan kopplas ihop med dem, inte nämns i studien eller 

insamlingsmaterialet (jfr Vetenskapsrådet, 2002:12).  

Studien är en så kallad fallstudie, vilket enligt Denscombe (2013:59) 

karakteriseras av att studien fokuserar på enskilda enheter snarare än ett stort urval. 

Även Christoffersson och Johannessen (2015:126) beskriver fallstudier på samma 

sätt, men poängterar också att detaljerad information hämtas från enheterna. Genom 

att titta på det enskilda belyser man det generella, vilket är målsättningen med en 

fallstudie. Till skillnad från en mer ytlig undersökning är möjligheterna större att gå 

in på djupet då enheterna är begränsade. Det kan leda till att nya saker upptäcks som 

eventuellt inte hade blivit synliga annars (Denscombe, 2013:60). Fallstudier tillåter 

användande av flera källor, olika typer av data samt flera forskningsmetoder, vilket 

är en av fallstudiens styrkor. Det innebär att en fallstudie bjuder in till att använda 

exempelvis observation och intervju vid insamlandet av information (jfr Denscombe 

2013:61, jfr Christoffersen & Johannesen 2015:126).   

4.2 Insamlingsmetod  

I studien undersöks kommunikativa strukturer samt frågornas struktur i relation till 

elevernas möjligheter att tala. För att kunna besvara forskningsfrågorna krävs två 

metoder, observation av lektionstillfällen och intervjuer med lärare. Observationen 

genomförs systematiskt med hjälp av ett observationsschema (bilaga 3). Schemat 

bidrar till att observatörerna fokuserar på samma aktiviteter och det säkerställer 

undersökningens tillförlitlighet. Informationen registreras på ett systematiskt sätt som 

gör det enklare att efteråt jämföra och sammanställa materialet (Denscombe, 

2013:274). Intervjuerna är semistrukturerade. Det innebär att den utformade 

intervjuguiden (bilaga 4) fungerar som utgångspunkt för intervjuerna (Christoffersson 

& Johannessen, 2014:85). I intervjuerna ställs öppna frågor och informanterna svarar 

med egna ord, vilket bidrar till insamlingen av kvalitativa svar. Intervjuerna är till viss 

del standardiserade, vilket betyder att informanterna får svara på samma frågor. I och 

med det förenklas analysarbetet eftersom svaren kan jämföras (jfr Christoffersson & 

Johannessen, 2013:85). Intervjun inleds med fyra uppvärmningsfrågor. Frågorna är 

enkla att svara på och bidrar till att etablera en första kontakt med informanterna. 
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Uppvärmningsfrågorna ska inte provocera eller skrämma, utan få informanterna att 

känna tillit (Christoffersson & Johannessen, 2013:86–87).    

 Genom att använda både observation och intervju blir det en så kallad 

metodkombination (Denscombe, 2013:149–150). I och med att information hämtas 

till studien genom två metoder kan förståelsen för området bli djupare och insikten 

bredare (jfr Denscombe, 2013:152–153, jfr Christoffersson & Johannessen, 

2014:126). Metoderna kompenserar för varandras styrkor och svagheter som den 

enskilda metoden har (Denscombe, 2013:155–156).  

4.3 Genomförande 

I följande avsnitt beskrivs genomförandet av observationer (4.3.1) och intervjuer 

(4.3.2).  

4.3.1 Observation  

I undersökningen genomfördes totalt fyra observationer. Fyra lärare observerades 

under var sitt lektionstillfälle. I samband med lektionerna gjordes ljudinspelningar för 

att i efterhand kunna lyssna på materialet igen. Efter att ha lämnat informationsbrev 

och samtyckesblankett till de utvalda lärarna samt fått deras godkännande bestämde 

vi tillsammans en dag och tid då observationen skulle äga rum. Inget särskilt 

lektionsinnehåll önskades eftersom studien avser att undersöka lärarnas 

kommunikativa strukturer och frågornas struktur oberoende av lektionens innehåll. 

Under observationerna försökte vi att inte påverka varken lärare eller elever. Vi 

positionerade oss längst bak i klassrummen för att minska risken att störa deras arbete. 

Var sitt observationsschema användes för att efteråt kunna jämföra det material vi 

samlat in under lektionerna. Det gjordes för att få ett mer tillförlitligt resultat.  

Observationsschemat användes vid samtliga observationstillfällen. Schemat 

består av fem delar som är konstruerade för att kunna ge svar till studiens två första 

frågeställningar. Den första delen gav information om lektionernas kontext, 

exempelvis hur lång lektionen var och hur många elever som närvarade. De tre 

följande delarna, karta över klassrumsmöbleringen, lärarens val av arbetssätt och hur 

läraren fördelar ordet är kopplade till kommunikativa strukturer och ger svar till den 

första frågeställningen. Den sista delen, vilket är hur läraren bemöter elevernas svar 

utifrån IRE- och IRU-strukturer, syftar till att besvara den andra frågeställningen. 
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Delarnas utformning i schemat skiljde sig åt för att underlätta vid insamlandet av 

materialet samt för att informationen skulle vara enkel att tolka efteråt. Exempelvis 

ritades kartor över hur klassrummen var möblerade istället för att beskriva det i text. 

Under val av arbetssätt, fördelning av ordet och lärarens bemötande av elevernas svar 

angavs tid eller antal för att kunna se vilka strukturer som var mest förekommande.  

4.3.2 Intervju  

I planeringsstadiet utformade vi en intervjuguide som följdes under intervjuerna för 

att alla fyra lärare skulle svara på samma frågor. Intervjuerna med lärarna utfördes i 

anslutning till observationerna efter avtalad tid med lärarna. De pågick i ungefär 20 

minuter och genomfördes i lärarnas klassrum, där de känner sig bekväma. Under 

intervjuerna antecknades delar av lärarnas svar som vi ansåg var mer intressanta, 

samtidigt gjordes en ljudinspelning för att i efterhand kunna gå igenom materialet. 

Under intervjuerna turades vi om att ställa frågor. Det gjordes bland annat för att få 

en variation i samtalet och för att en av oss skulle kunna fokusera på att anteckna 

svaren samtidigt som den andra ställde en fråga och höll igång samtalet. Lärarna 

svarade på frågorna både utifrån de observerade lektionerna men även genom att 

referera till andra tillfällen. Frågorna i intervjuguiden är kopplade till 

observationsschemat. Det innebär att frågorna är ställda utifrån de strukturer som 

observeras under lektionerna. Frågorna är formulerade för att ta reda på lärarnas 

tankar om möbleringen i klassrummet, val av arbetssätt, strategier att fördela ordet 

samt hur de bemöter elevernas svar kopplat till elevernas möjligheter att tala. Därmed 

kunde studiens tredje frågeställning besvaras.  

4.4 Analysmetod  

Resultatet analyseras utifrån studiens teoretiska referensram. Utgångspunkten för 

analysen är de fyra lärarrollerna som är inspirerade av Paul Herseys (2005) teori om 

situationsanpassat ledarskap. Rollerna är styrande, vägledande, stödjande och 

delegerande. De analyseras utifrån de kommunikativa strukturer och frågornas 

struktur som observeras under lektionerna. Analysen har fokus på elevernas 

möjligheter att tala. Materialet som samlas in genom observationer och intervjuer, ska 

med stöd av lärarrollerna samt begreppen som kopplas till kommunikativa strukturer 
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och frågornas struktur besvara studiens frågeställningar. Begreppen är möblering i 

klassrummet, val av arbetssätt, fördelning av ordet samt IRE- och IRU-strukturer. 

Exempel på hur resultaten analyseras förklaras nedan.  Läraren använder ett 

kollaborativt arbetssätt, där eleverna tillåts dela med sig av egna tankar och åsikter. 

Klassrummet är möblerat i rader och läraren fördelar ordet främst genom 

handuppräckning. Vid bemötandet av elevernas svar använder läraren IRE-

strukturen. Det resultatet som samlats in under observationen analyseras därefter 

utifrån de fyra lärarrollerna. I och med att besluten som tas under lektionen är 

lärarstyrda kopplas lärarens användande av kommunikativa strukturer och frågornas 

struktur till en styrande eller vägledande roll. Fortsättningsvis ger läraren eleverna 

möjlighet att påverka undervisningen med tankar och åsikter. Det innebär att läraren 

antar en vägledande roll. I den vägledande rollen lämnas utrymme för diskussion, till 

skillnad från den styrande rollen där all kommunikation sker direkt från läraren.  

4.5 Metodkritik  

Observationerna i denna studie äger rum i klassrum som skiljer sig åt, dels årskurs på 

klasserna, dels lärarnas erfarenheter samt antalet elever. Metoden skulle kunna 

ifrågasättas eftersom olikheterna är många. Dock är inte studiens syfte att jämföra 

lektionernas utfall eller lärarnas val med varandra. I och med det har det ingen 

betydelse att lektionernas kontext skiljer sig åt. Observationerna kombineras med 

intervjuer, vilket ger studien tillförlitliga resultat. Om endast en metod använts skulle 

resultatet enbart visat en del av verkligheten. I intervjuerna ställs frågor som inbjuder 

lärarna att berätta om specifika tillfällen och deras strategier samt tankar om olika 

situationer. Resultatet är en sammanställning av det som observerats under 

lektionerna och det lärarna sagt i intervjuerna. 

5 Resultat och analys 

Nedan beskrivs resultatet från observationerna och intervjuerna. Först följer en 

redogörelse för observationerna kopplat till kommunikativa strukturer (5.1) och sedan 

frågornas struktur (5.2). Därefter återges resultatet från intervjuerna med fokus på 

lärarnas tankar (5.3).   
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5.1 Kommunikativa strukturer i klassrummet 

Lärarna som observerades kallas i studien för lärare A, B, C och D. Tabell 1 visar 

vilken årskurs lärarna undervisade, hur lång lektionen var samt hur många elever som 

var närvarande under lektionen. 

Tabell 1. Kontext för observerade lektioner  

Lärare Årskurs Tidsspann Antal elever 

A       2     60 min         10 

B       1     40 min         26 

C       3     60 min         15 

D       3     60 min         21 

Det var stor variation på hur många elever som närvarade under lektionerna, 

exempelvis hade lärare B mer än dubbelt så många elever närvarande som lärare A. 

Årskurserna varierade också från årskurs ett till årskurs tre. Tre av fyra lektioner 

pågick under 60 minuter medan lektionen med lärare B endast pågick i 40 minuter.  

Lärare A och C hade möblerat elevernas bänkar i grupper medan lärare B 

och D hade placerat bänkarna i rader. Grupperna bestod av fyra eller fem bänkar 

medan eleverna som var placerade i rader satt i par eller tre och tre. Lärare C 

benämnde grupperna som eleverna var placerade i för ”lärgrupper”.  

Under lektionerna observerades alla arbetssätt som studien avser undersöka. 

Tabell 2 visar vilka arbetssätt som observerades under respektive lektion samt under 

hur lång tid. Under övrigt redovisas den tid då ingen muntlig kommunikation mellan 

lärare och elev eller mellan elever observerades, antingen för att eleverna arbetade 

enskilt eller exempelvis såg en film. 

Tabell 2. Arbetssätt för observerade lektioner  

Lärare Kooperativt  Pararbete Kollaborativt  Katederundervisning Övrigt 

A  15 min 30 min 15 min  

B   20 min 5 min 15 min 

C 15 min  25 min 5 min 15 min 

D  10 min 40 min 5 min 5 min 

Under observationerna framkom det tydligt att ett arbetssätt användes mer frekvent 

än de andra. Det kollaborativa arbetssättet observerades under alla lektioner och i 

totalt 115 minuter medan exempelvis kooperativt arbete observerades under en av 
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lektionerna och i enbart 15 minuter. Katederundervisning syntes också under alla 

lektioner men inte under lika lång tid som kollaborativt arbete. Lärare A och D lät 

eleverna arbeta i par under 15 minuter respektive tio minuter. Under lektionen med 

lärare A observerades pararbetet då eleverna diskuterade ett kapitel ur läseboken och 

förklarade svåra begrepp. I slutet av lektionen med lärare D skulle eleverna i par 

berätta för varandra vad de lärt sig.  

Katederundervisning observerades främst i inledningen av lektionerna när 

lärarna presenterade lektionens innehåll eller i samband med högläsning då eleverna 

förväntades lyssna och vara tysta. Lärarna antar därmed en styrande eller vägledande 

roll eftersom besluten är lärarstyrda. Det kollaborativa arbetssättet syntes tydligt 

under genomgångarna då alla lärare bjöd in eleverna till att vara delaktiga genom att 

ställa och besvara frågor. Under lektionen med lärare C observerades det kooperativa 

arbetssättet. Eleverna diskuterade nya begrepp och dess betydelse i grupper. Läraren 

poängterade att alla elever skulle få chansen att ge sin förklaring av begreppen. 

Oavsett vilket arbetssätt lärarna väljer att använda kan de anta en styrande, 

vägledande, stödjande eller delegerande roll. Exempelvis vid det kollaborativa 

arbetssättet, vilket observerades under alla lektioner, antog lärarna olika roller. Lärare 

B antog en styrande roll och gav eleverna många och tydliga direktiv medan lärare A 

och C antog en vägledande roll. Besluten var fortfarande lärarstyrda men eleverna 

fick större utrymme att påverka lektionens innehåll. Lärare D antog en delegerande 

och stödjande roll i samband med det kollaborativa arbetssättet. Läraren lät eleverna 

ta besluten samt ha mycket talutrymme. 

Det visade sig under observationerna att det fanns många likheter vad gäller 

lärarnas strategier att fördela ordet. Tabell 3 visar vilka strategier lärarna använde sig 

av samt hur många gånger. Därmed synliggörs vilken strategi som var vanligast och 

även hur ofta eleverna fick ordet.  

Tabell 3. Fördelning av ordet 

Lärare Handuppräckning Slumpmässig Läraren styr Eleven tar ordet 

A 19  5 4 

B 11  1 2 

C 20  25  

D 20  11  
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Den mest förekommande strategin att fördela ordet hos lärare A, B och D var 

handuppräckning medan lärare C främst använde läraren styr. Däremot var det totala 

antalet handuppräckningar betydligt fler än antalet på övriga strategier. Fördelning av 

ordet med handuppräckning observerades 70 gånger medan en slumpmässig strategi 

inte syntes alls. Strategin läraren styr observerades 42 gånger och eleven tar ordet sex 

gånger. Strategierna att fördela ordet går inte att koppla till specifika roller som 

lärarna antar. Lärarna kan anta en delegerande eller vägledande roll även om de 

fördelar ordet med handuppräckning eller läraren styr. Vid en styrande roll tillåts 

däremot eleverna ha mindre utrymme att tala, vilket observerades under lektionen 

med lärare B. Läraren fördelade ordet mer sparsamt och stod för det mesta av 

kommunikationen. 

Alla lärare uppmanade eleverna till att räcka upp handen, antingen genom 

att säga det muntligt, visa det med gester eller med symboler på tavlan. Vid 

användandet av strategin läraren styr, gav läraren ordet till en elev som inte visade att 

den ville ha det. Lärare A och B använde strategin främst för att kontrollera om en 

elev hade lyssnat medan lärare C använde den i annat syfte. När lärare C använde 

läraren styr som strategi hade alla elever fått chansen att förbereda sig genom 

diskussion i ”lärgupperna”. Läraren delade ut ordet till en elev i taget tills alla elever 

svarat. Eleverna fick upprepa vad en klasskompis tidigare sagt om de själva inte kom 

på ett svar och läraren var tydlig med att påpeka att det inte fanns några svar som var 

fel.  

Under lektionerna med lärare A och B tog eleverna ordet vid fyra respektive 

två tillfällen. I klassen med lärare A fanns det en överenskommelse att använda ordet 

”stopp” när en elev inte förstod exempelvis ett begrepp. Läraren stannade då upp och 

förtydligade begreppets innebörd. Lärare B ignorerade eleverna som tog ordet utan 

att ha fått det tilldelat, vilket observerades vid två tillfällen.  

5.2  Frågornas struktur i klassrummet  

Hur lärarna bemötte elevernas svar observerades utifrån två strukturer, IRE och IRU. 

Tabell 4 visar hur många gånger lärarna använde respektive struktur. 
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Tabell 4. Frågornas struktur  

Lärare IRE IRU 

A 15 2 

B 11  

C 41 3 

D 11 11 

Det var tydligt under observationerna att IRE-strukturen syntes fler gånger än IRU-

strukturen. Totalt observerades IRE-strukturen 78 gånger under de fyra 

lektionstillfällena medan IRU-strukturen observerades 16 gånger. När lärare A och B 

använde IRE-strukturen vid bemötandet av elevernas svar bekräftade de främst svaren 

genom att återupprepa det eleverna sa. Vid några få tillfällen förtydligade lärarna 

elevernas svar med egna ord. Under lektionen med lärare B observerades aldrig IRU-

strukturen. Vid två tillfällen då lärare A använde IRU-strukturen bemötte läraren 

elevernas svar genom att ställa en följdfråga. Dialogen mellan läraren och eleven såg 

ut enligt följande:  

Elev: När jag skulle öppna ögonen såg jag ett ansikte med hår och det var 

jätteljust.  

        Lärare A: Du såg det här framför dig?   

Elev: Ja, men jag vet inte vem det var. Kanske en pojke.  

Läraren följer upp elevens svar genom att ställa en fråga och förväntar sig en fortsatt 

förklaring från eleven. Eleven får då utrymme till att utvidga sitt svar och därmed 

möjligheten att utveckla sin kommunikativa förmåga.  

Under lektionen med lärare C observerades IRE-strukturen 41 gånger 

medan IRU-strukturen endast observerade tre gånger. Då IRU-strukturen 

observerades följdes elevernas svar upp genom att läraren använde svaren för att gå 

vidare i undervisningen. Lärare C bemötte elevernas svar med IRE-strukturen genom 

att bekräfta svaren med ord eller gester, exempelvis genom att tacka eller nicka. 

Alternativt upprepa det eleven sa. Nedan följer ett exempel på en dialog: 

Lärare C: Du ville veta vad religion är för någonting?  

Elev: Ja, eller jag vill veta lite mer.   

Lärare C: Ja, lite mer om det.  

Läraren ställer en fråga till en specifik elev. Eleven svarar och läraren bekräftar svaret 

genom att återupprepa elevens svar. 
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Lärare D bemötte elevernas svar med IRE- och IRU-strukturen lika många 

gånger, vid totalt elva tillfällen vardera. Läraren återupprepade elevernas svar, vilket 

kopplas till IRE-strukturen. IRU-strukturen observerades exempelvis vid de tillfällen 

då läraren ställde frågor som att läraren själv inte visste svaret. Då fick eleverna stort 

talutrymme och läraren uppmuntrade eleverna till att förklara mer och på fler sätt. En 

av dialogerna då IRU-strukturen observerades såg ut enligt följande:  

Lärare D: Vad är det vi har kommit fram till i den här uppgiften?  

Elev: Att det är nio påsar.  

Lärare D: Ja, och hur många av varje då? Frågan är hur många påsar det är 

av varje sort. Hur ska vi göra då?  

Läraren ställer en fråga till klassen som alla elever får möjlighet att svara på. En elev 

svarar kortfattat. Då bemöter läraren elevens svar med följdfrågor. Läraren vill att 

eleverna ska ge tydligare förklaringar och fler förslag på hur de kan lösa uppgiften.  

Vid observationerna synliggörs att lärarnas roller och deras bemötande av 

elevernas svar är oberoende av varandra. Eleverna får mer utrymme att tala i samband 

med att läraren antar en vägledande eller delegerande roll, oavsett vilken struktur som 

är mest förekommande. Lärare D använder IRU-strukturen vid fler tillfällen än övriga 

lärare. Eleverna tillåts ha mycket talutrymme, vilket eleverna också har vid lektionen 

med lärare C då IRE-strukturen används främst. Det tyder på att oavsett vilken 

struktur lärarna använder kan eleverna tillåtas ha mycket talutrymme så länge lärarna 

antar en roll som bjuder in eleverna till att ha det.  

5.3 Lärarnas resonemang   

Vid intervjutillfällena berättade lärarna om sina tankar om möblering i klassrummen. 

Lärare A och lärare C hade placerat eleverna i grupper för att eleverna lättare skulle 

kunna samarbeta med varandra och för att de skulle få möjlighet att träna sin muntliga 

förmåga. Lärare B hade placerat sina elever i rader, vilket var den möblering som 

klassrummet tillät med det stora antalet elever. Eleverna hos lärare D var också 

placerade i rader. Möbleringen styrdes av vad de arbetade med under en viss period 

och beroende på vad som hände i klassen. Lärare D berättade: 

Innan har vi haft grupper. Men nu är det ganska mycket bedömningsstödstider 

och då gör vi ganska mycket självständiga saker, där jag känner att jag vill ha 

möjlighet att de ska få sitta en och en, eller att jag ser att nu har jag alla framåt. 
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Så just nu beror det på att det är en sån period. Och att vi har fått flera nya 

kompisar i klassen. Det har blivit tre nya nu och då är det lättare att känna att de 

kommer in när man ser dem. Så det är att börja om lite. 

Likaså berättade lärare C att möbleringen ser olika ut under terminens gång. Enligt 

lärare C finns det fördelar med att sitta i rader i början av en termin för att ha uppsikt 

över alla elever.  

Alla lärare bekräftade att elevernas möjligheter att tala gynnas av att 

eleverna sitter i grupper. Lärare C berättade om fördelar med att placera eleverna i 

grupper, dels bjuds eleverna in till att tala, dels blir det naturligare för eleverna att 

hjälpa varandra. Med de fördelar som lärare C nämner kan läraren anta en delegerande 

roll, vilket innebär att eleverna i större utsträckning tar ansvar för sitt lärande.  Lärare 

A och B menade att möbleringen inte ska påverka elevernas möjligheter att tala. Alla 

elever ska få samma förutsättningar att kommunicera oavsett var och hur de sitter i 

klassrummet. Trots det påstod lärare B att det är svårt att få eleverna längst bak i 

klassrummet delaktiga på grund av avståndet som blir när eleverna sitter i rader.   

Lärare C berättade att det underlättar vid kooperativt arbete om eleverna är 

placerade i grupper. Vid kooperativt arbete använder lärare C gärna modeller som 

exempelvis EPA eller APE. Det beror på att modellerna bidrar till att fler elever aktivt 

deltar under lektionerna. För att få fler elever att på ett enkelt sätt komma till tals 

brukar lärare D börja lektionerna med att ställa en fråga som alla elever kan svara på.  

Lärare B berättade att ett nytt arbetssätt behöver tränas in samtidigt som det finns 

fördelar med att använda flera arbetssätt eftersom eleverna har olika behov. Vid 

introduktion av ett nytt arbetssätt kan läraren behöva ta en styrande roll för att därefter 

anta en stödjande eller delegerande roll, då eleverna är trygga med arbetssättet. Under 

genomgångarna brukar lärare A bjuda in eleverna att tala. Lärare A vill att eleverna 

ska förstå att det är diskussionen och reflektionen som är det viktiga:  

Vi försöker skapa en trygghet i att det är okej att prata. Att det är själva 

diskussionen och reflektionen hos eleverna som är det viktiga. Inte ifall att man 

i sak har rätt eller fel, och skapa en sån trygghet hos eleverna.  

De andra lärarna pratade också om trygghet och att uppmuntra eleverna att prata för 

att fler elever ska komma till tals och få en positiv upplevelse av det.  

Lärare C berättade att olika strategier används för att fördela ordet. 

Strategier kan arbeta bort rädslan som finns hos vissa elever när det handlar om att 
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prata inför klassen. En strategi lärare C använder är att eleverna får diskutera en fråga 

i grupper för att sedan svara i helklass. På det sättet kan alla elever bidra till 

diskussionen. Enligt lärare B är handuppräckning den strategin som hen använder 

mest. Det förekommer också att läraren ger ordet till en elev som inte räckt upp 

handen. Lärare B berättade: 

Det är inte alltid jag tar någon som räcker upp handen. Jag kanske ibland ifall 

jag känner att den här eleven kan det här egentligen då kanske jag ger ordet även 

om man inte har räckt upp handen. De är ganska vana vid det.  

Lärare B använder strategin läraren styr, för att lyfta de elever som inte själva vågar 

be om ordet. När ordet ges till en elev som inte visar att den vill tala, väljer lärare D 

elev efter lärarens kännedom om elevernas kunskaper. Lärare A berättade följande 

angående lärarens profession och val av strategi vid fördelning av ordet: 

Jag tycker ju inte om de här snurrorna och glasspinnarna, jag tycker att det 

plockar bort lite av min profession faktiskt. Visst det kan vara en trygghet att 

alla vet att det är det här systemet som vi använder för att fördela talutrymmet. 

Men jag tycker i mitt hantverk ingår det att veta när eleven i fråga ska få chansen 

att glänsa och kunna bidra, för det kan alla.   

Lärarna poängterade att alla elever ska få chansen att visa vad de kan och vikten av 

att lyfta samtliga elever. Både lärare C och D berättade att de ibland använder 

slumpmässiga strategier för att fördela ordet, i syfte att alla elever ska få komma till 

tals. Lärare C belyste vikten av att eleverna inte ska få känslan av att de svarat fel. 

Hen menar att många barn är noga med att det ska bli rätt och att rädslan är stor för 

att svara fel, vilket gör att eleverna tycker det är obehagligt att prata inför andra. 

Lärare C berättade om hur hen bemöter elevernas svar: 

Jag brukar försöka att inte säga att det är fel svar. De ska inte känna att man kan 

bli ditsatt, eller liksom känna, att nej nu säger jag fel eller nu säger jag rätt, lite 

så. 

Lärarna var eniga om att det är viktigt att bemöta elevernas svar utan att värdera det 

som rätt eller fel. Både lärare A och B berättade att lektionsinnehållet och 

möjligheterna att följa upp det eleverna säger avgör bemötandet av elevernas svar. 

Lärare D berättade att hen försöker ställa frågor utan givna svar, därmed kan de bygga 

vidare på svaren, vilket öppnar för diskussion.   
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För att utveckla elevernas kommunikativa förmåga berättade lärare D att 

hen försöker få in moment som kräver att eleverna pratar, exempelvis får eleverna 

ibland agera lärare. Lärare D upplever att alla elever blir mer engagerade under de 

tillfällen en av eleverna leder lektionen. Läraren antar då en delegerande roll och 

elevernas engagemang ökar samtidigt som de tar ett större ansvar för sitt lärande. För 

att utveckla eleverna kommunikativa förmåga tar sig lärare B tid till samtal med 

eleverna samt visar intresse för det eleverna berättar. Lärare A poängterade vikten av 

att eleverna känner trygghet för att våga ta plats i klassrummet. Samtliga lärare såg 

trygghet som en grundfaktor för att eleverna ska utveckla sin kommunikativa 

förmåga. De var överens om att alla elever behöver lyftas och uppmuntras för att 

eleverna ska våga tala inför andra.  

6 Diskussion 

I följande kapitel diskuteras studiens resultat utifrån kommunikativa strukturer, 

frågornas struktur samt lärarnas roll i klassrummet. Diskussionen utgår från elevernas 

möjligheter att tala. Resultatet har samlats in genom både intervjuer och 

observationer, vilket innebär att lärarnas agerande samt reflektioner beaktas 

tillsammans med tidigare forskning.  

Vid analysen av resultatet visar det sig att lärarens val av kommunikativa 

strukturer och frågornas struktur inte har betydelse för den roll läraren antar. Under 

observationerna uppmärksammades att lärarna använde samma strukturer men trots 

det antog olika lärarroller. Det visade sig att lärarnas val av strukturer kan påverka 

elevernas möjligheter att tala samtidigt som de inte behöver göra det, istället handlar 

det om i vilken utsträckning samt hur lärarna använder strukturerna. Vid analysen av 

resultatet framkom det att den roll läraren väljer att anta har betydelse för det utrymme 

eleverna tillåts tala, vilket är studiens slutsats. Beroende på förutsättningarna lärarna 

har kan de begränsa dem i deras val av roller och strukturer. Det kan exempelvis vara 

antalet elever, det fysiska utrymmet i klassrummen, ålder på eleverna samt tiden som 

finns att tillgå. Studiens resultat från observationer och intervjuer visar att lärarna inte 

alltid använder de arbetssätt och strategier som de tror skulle gynna elevernas 

kommunikativa utveckling.  
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Både lärare C och D nämner under intervjuerna att deras val av möblering 

styrs av de arbetsområden som är aktuella samt hur gruppdynamiken ser ut för 

tillfället. Enligt Jedeskog (2007:118) och Rosenfield, Lambert och Black (1985:101) 

finns det fördelar och nackdelar med alla sätt att möblera. Interaktionen mellan lärare 

och elever ökar när eleverna är placerade i rader medan interaktionen mellan eleverna 

gynnas av att vara placerade i grupper. Samtidigt minskar lärarens kontroll och 

uppsikt över eleverna. Möbleringen kan också gynna eller missgynna lärarens val av 

arbetssätt. Lärarna i studien berättar att elevernas möjligheter att tala ökar då eleverna 

är placerade i grupper. Det finns även en önskan hos lärarna att arbeta mer kooperativt 

i syfte att eleverna ska utveckla den kommunikativa förmågan. Vid kooperativt arbete 

tillåts eleverna i större utsträckning styra över besluten, vilket innebär att läraren antar 

en stödjande eller delegerande roll. Den tidigare forskningen visar också att elevernas 

kognitiva förmåga utvecklas vid kooperativt arbete (Slavin, 2015:10). Ett kooperativt 

arbetssätt har fler positiva fördelar. Exempelvis har det större betydelse för eleverna 

när läraren belönar dem som grupp än individuellt (Kyndt, et al,. 2013:143).  

Enligt Latham och Hill (2014:193) gynnas eleverna av att vara aktivt 

delaktiga under lektionerna. Att få alla elever engagerade i undervisningen är en 

utmaning, vilket lärarna i intervjuerna intygar. När lärarna fördelar ordet vill de både 

lyfta eleverna samt utmana dem till att våga ta mer plats. Lärare A belyser att lärarna 

i sin profession ska ha kännedom om elevernas kunskaper och styra ordet till den elev 

som därmed kan få glänsa. Klassrumsmiljön och tryggheten i gruppen är avgörande 

för att eleverna ska kommunicera och utveckla den kommunikativa förmågan. Vill 

lärarna ha en muntligt aktiv klass behöver de tillsammans skapa en miljö där 

diskussioner uppmuntras (Dockrell, Bakopoulou, Law, Spencer & Lindsay, 

2015:277). Lärare C använde diskussioner i sin undervisning för att utvidga 

lektionens innehåll. Eleverna diskuterade först i små grupper för att förbereda sig 

inför diskussionen i helklass. De kunde känna sig trygga med att prata inför resten av 

klassen i och med att de kommit fram till ett gemensamt svar och samtidigt fått 

möjlighet att uttrycka sig muntligt i den lilla gruppen. Under elevdiskussionerna antog 

lärare C en stödjande roll. Elevernas talutrymme ökade i samband med att lärarens 

styrning minskade.  

Resultatet från observationerna visar att IRE-strukturen är mest 

förekommande, vilket också framgår i den tidigare forskningen. IRE-strukturen 
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innebär i de flesta fall att lärarna upprepar elevernas svar (Liljestrand, 2002:58, 

Karlsson & Wennergren, 2016:61), vilket observerades främst under lektionerna med 

lärare A och B som framförallt antog en styrande eller vägledande roll. Forskningen 

säger också att elevernas talutrymme är större vid användande av IRU-strukturen än 

IRE-strukturen (Liljestrand, 2002:91). Det talar emot resultatet som samlades in 

under observationerna. Exempelvis använde lärare C IRE-strukturen i betydligt större 

utsträckning än IRU-strukturen, trots det hade eleverna stort talutrymme. Det menar 

vi beror på att läraren fördelade ordet till eleverna så pass många gånger att eleverna 

ändå fick stort utrymme att tala. När lärare D använde IRU-strukturen fick eleverna 

utvidga sina svar och ge förslag på fler lösningar. Läraren antog en stödjande samt i 

några situationer en delegerande roll där eleverna fick frihet att bestämma vad som 

skulle göras och på vilket sätt.  

Under arbetet med studien har intresset för kommunikation i klassrummet 

växt hos oss. Efter att ha genomfört observationer och intervjuer samt sökt bland 

tidigare forskning har vi upptäckt att det finns många intressanta ingångar som vi 

skulle vilja fördjupa oss i. Vidare forskning skulle vi önska fokusera på de 

språkhandlingar lärare använder samt vilken betydelse det har för elevernas 

kommunikativa utveckling. Det skulle samtidigt vara intressant och givande för lärare 

i sin yrkesroll att ta del av elevernas reflektioner om hur eleverna upplever 

kommunikationen i klassrummet.  
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