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Är du nöjd med din vänstersväng? 

En kvalitativ studie om kommunikation och lärande i en trafiklektion 

Dory Manoukian 

Sammanfattning/Abstract 
Kommunikation och lärande i körlektioner är ett område inom forskning som det inte finns 
alltför mycket studier kring. Denna studie ämnar belysa hur kommunikation och lärande kan 
te sig i en körlektion. Genom deltagande observation har ljudupptagning av en komplett 
körlektion gjorts vilken därefter transkriberats och analyserats. Frågeställningarna för arbetet 
har varit hur IRE-sekvenser används under körlektioner och hur de bidrar till körelevens 
lärande samt vilka sorters frågor som förekommer under körlektionen och vilken funktion 
dessa fyller. Resultaten visade att IRE-sekvenserna främst fick eleven att reflektera över sina 
färdigheter följt av ett längre inlägg från läraren. Beträffande frågorna ställdes det endast 
informationssökande sådana från eleven medan lärarens varierade mer med bland annat 
informationssökande och uppmärksamhetsväckande frågor.  

Nyckelord 
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Communication and learning in driving lessons is an area within research with limited extent. 
This paper aims to highlight in which way communication and learning can appear in a 
driving lesson. Through partaking observation, audio recording has been made of a complete 
driving lesson to transcribe and analyze it. The questions this paper aims to answer have been 
how IRE-sequences are used during driving lessons and how they contribute to the trainee 
driver’s learning and what kinds of questions that appear during the lesson and how they 
function. The results showed that the IRE-sequences were used primarily to have the trainee 
driver reflect over their own abilities followed by a longer learning sequence by the teacher. 
Concerning the questions, the trainee driver solely asked information seeking ones whereas 
the teacher’s questions varied more including information seeking and attention-grabbing 
questions.  
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1. Inledning 
Människans kanske viktigaste verktyg, när det kommer till att kunna samspela på ett bra sätt i 
samhället, är förmågan att kommunicera med individer i sin omgivning. Oavsett vilken 
kommunikationsformen är, föreligger det inget tvivel att ett kommunikativt givande och 
tagande sker dagligen mellan individer (Norrby, 2014:13). Kommunikation kan ske på olika 
sätt beroende på givna kontexten – på en arbetsplats kan en viss jargong råda, i närbutiken kan 
det röra sig om en tämligen kortfattad interaktion mellan kund och personal medan det inom, 
exempelvis, utbildningsväsendet är en av de viktigaste komponenterna för en lyckad skolgång 
och utveckling.  

Lärande inom utbildningsväsendet är ett vitt forskningsområde (Norrby, 2014:15) och vill 
man få en tydlig uppfattning kring hur det går till kan kommunikationen och givandet och 
tagandet i ett klassrum vara en lämplig utgångspunkt. För vad är det som egentligen sker när 
man samtalar med varandra, ställer frågor eller påstår saker? Den här studien fokuserar på en 
lärandesituation i en trafiklektion. Deltagarna i studien är en trafiklärare, en körelev och jag 
själv som enbart observatör i baksätet. Studien kommer i synnerhet undersöka de 
kommunikationsmetoder trafikläraren använder för att bidra till körelevens progression. 
Vidare kommer även frågor att undersökas närmare, både lärare-elevfrågor och elev-
lärarefrågor i syfte att undersöka vilken funktion de olika frågorna fyller under körlektionen. 

Med utgångspunkt i det språkliga fenomenet IRE (Initiering-respons-evaluation) kommer det 
i denna studie användas en samtalsanalytisk metod för att granska hur dessa påverkar 
kommunikationen och lärande under lektionen. Vidare kommer även de frågor som uppstår 
under lektionen att analyseras. Dessa begrepp definieras vidare i avsnitt 2. Då detta specifika 
område inte är lika studerat som lärande i klassrum i allmänhet är målet med denna studie att 
tillföra ny kunskap om hur interaktionen kan te sig under en trafiklektion. Utfallet av denna 
undersökning kan inte påstås vara representativt för körlektioner generellt. Vad denna 
undersökning däremot kan bidra med är en indikation på hur kommunikationen kan se ut 
mellan trafiklärare och körelev samt hur strukturerat lärande utanför det traditionella 
klassrummet kan vara användbart för lärande i stort.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Denna studie syftar primärt till att undersöka hur kommunikationen sker under 
trafiklektionen. Detta kommer att ske med fokus på IRE-sekvenser och frågor som ställs 
under lektionen. Studien ämnar även undersöka vilka sorters frågor som används, vilken 
funktion de fyller och när under lektionen de ställs. 

Studien har för avsikt att besvara följande frågeställningar: 

• Hur används IRE-sekvenser under körlektionen och hur verkar dessa bidra till 
körelevens lärande? 

• Vilka sorters frågor förekommer under körlektionen och vilken funktion fyller de? 
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För att kunna besvara dessa frågeställningar har, som ovan nämnt, en observation gjorts av en 
körlektion. Då materialet inte är omfattande har en kvalitativ analys gjorts framför en 
kvantitativ då målet är att undersöka dessa språkliga egenheter i en specifik körlektion. En 
vidare beskrivning kring tillvägagångssättet presenteras i avsnitt 3.  

2. Teori och tidigare forskning 
I följande avsnitt redovisas den tidigare forskning som finns kring lärande och 
kommunikation i klassrummet. Även tidigare forskning kring fenomenet IRE kommer att 
presenteras samt hur frågor kan te sig och vilken funktion de kan fylla. Ett tydliggörande 
kring samtliga begrepp presenteras i respektive avsnitt.  

När det talas om samtal och samtalsforskning är det två huvudlinjer som är centrala – 
interaktion kan analyseras ur ett sociolingvistiskt perspektiv eller ur ett CA-perspektiv 
(Conversation Analysis) (Wirdenäs, 2013:199). I det förstnämnda perspektivet är det 
samtalsdeltagarens sociala förutsättningar som står i centrum samt hur personen påverkar eller 
påverkas i samtal med andra. Mycket kretsar kring hur samtal och samtalsdeltagares identitet 
utformas beroende på interaktionen. För detta sätt att närma sig interaktion spelar yttre 
faktorer såsom kön och etnicitet en betydande roll och ett vanligt förekommande namn inom 
detta område är exempelvis forskare som Labov & Fanshel (1977), M. Goodwin (1990) och 
Schiffrin (1987, 1990) (Wirdenäs, 2013:200). 

Den andra huvudlinjen (CA) fokuserar än mer på det lingvistiska snarare än det sociologiska 
(Wirdenäs, 2013:200). Här är det den faktiska interaktionen som analyseras utifrån vad som 
sägs och man bryter ned samtal i mindre delar i syfte till att identifiera språkliga mönster och 
genom det förstå sig på språk och användningen av språk bättre (Norrby, 2014:38). Centralt 
för detta perspektiv är att fokus ligger på samtalsdeltagarnas interpretationer, därför menar 
Wirdenäs att CA-forskare bör lämna sina egna tolkningsramar utanför analysen och sätta sig 
in i ett s.k. deltagarperspektiv för att få en så subjektiv uppfattning som möjligt (2013:200). 
CA-forskare talar numera om fenomenet i termer som tal-i-interaktion (talk-in-interaction) 
som tydligare refererar till det centrala undersökningsobjektet (Norrby, 2014:33). Norrby 
(2014:35) lyfter fram fyra grundläggande antaganden kring CA och refererar till Heritage och 
menar att man alltid ska utgå från dessa, som även kommer att kommenteras vidare nedan: 

 

1. All interaktion är strukturerad. 

2. Alla bidrag till interaktionen – t.ex. ett yttrande i ett samtal – är såväl kontextberoende 
som kontextförnyande. 

3. Alla detaljer i interaktionen är potentiellt av värde och inget kan således avfärdas som 
irrelevant, slumpartat eller felaktigt. 

4. Studiet av social interaktion sker bäst genom att studera naturlig, ”äkta” interaktion.  
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Då syftet med CA är att bearbeta det talade och analysera konversationen är det vanligt att 
vilja få ner sitt undersökningsmaterial i skrift, en s.k. transkription. Genom att transkribera, 
menar t.ex. Liljestrand (2002:58) att smärre egenheter i samtalet som vanligtvis försummas i 
det talade språket uppenbaras. Transkriptioner kan ha diverse utseenden och följa olika 
system, viktigt är att systemet är konsekvent genom hela transkriptionen. Inom CA brukar 
man även uppmärksamma huruvida ordet fördelas i ett samtal och hur samtalsdeltagare 
samarbetar i interaktion. Man brukar tala i termer som talutrymme eller turtagning och dessa 
kan se annorlunda ut beroende på den givna kontexten. Norrby (2014:37) skriver att 
vardagliga samtal skiljer sig från institutionella i den bemärkelsen då det oftast i institutionella 
samtal rör sig om läkare-patientsamtal, domstolsförhandlingar eller föreläsningssituationer där 
ena parten ofta tenderar att prata mindre än den andra. Här är samtalsdeltagarnas roll i 
samtalet oftast förutbestämt och ansvaret vilar oftast på en part mer än den andra, dock kan 
detta skilja sig från en kontext till en annan. Detta tas även upp av Palmér (2010:27) som 
menar att det i, exempelvis, lärandesituationer ofta är lärare som håller längre föredrag där 
eleverna ofta endast lyssnar eller för anteckningar. Det är vanligast att lärare sköter 
turtagningen i ett klassrum (Gardner 2012:593). I vardagliga samtal är det generellt sett längre 
pauser som indikerar att nuvarande talare är färdig och att någon annan bör ta över 
samtalsturen men detta skiljer sig från olika kulturer och traditioner, menar Norrby 
(2014:121), och hävdar att så länge samtliga samtalsdeltagare förhåller sig till samma 
turtagningsnormer så flyter samtalet på relativt väl (2014:122). 

En ytterligare detalj inom samtalsanalys vars funktion även den uppmärksammas främst i en 
transkription är när uppbackning sker. Uppbackningar i samtal kan låta väldigt olika från en 
situation till en annan. Det är de korta ljud eller ord som man förser talaren med under 
pågående tal som exempelvis Mm och Ja utan att på något sätt göra anspråk till att få 
talutrymmet. Uppbackningar är vanliga sätt att göra klart för talaren att man faktiskt lyssnar 
på vad hen talar om (Palmer 2010:39). Wirdenäs (2013:207) menar att uppbackningar av 
samtalspartnern påverkar talaren och i detta fall i positiv bemärkelse då dessa tenderar att ha 
en samtalsstödjande funktion. Även Norrby (2014:166) menar att dessa påvisar ett aktivt 
lyssnarskap och signalerar att talaren ska fortsätta. Palmér stärker detta påstående genom att 
skriva att trots så korta inflikningar kan de i kombination med ett engagerat kroppsspråk få 
talaren att känna sig bekväm i sitt tal och det indikerar även att man som lyssnare har 
”förväntningar inför en fortsättning” (2010:39).  

Ett begrepp annat begrepp som är vanligt förekommande är respons, vilket också fyller sin 
viktiga funktion i ett samtal, inte minst inom skola och utbildning. Ur ett IRE-perspektiv är 
respons helt enkelt något som en lärande person erhåller från läraren vid eventuellt behov men 
det kan förekomma minst lika mycket vid vardagliga samtal. Sådana situationer kan se ut på 
olika sätt och ofta rör det sig kring frågor eller funderingar som ställs till läraren för att få 
klarhet kring något specifikt. Sedan kan det röra sig om ett helt vanligt svar på en fråga vilket 
också betraktas som en form av respons (Hyytiäinen 2017:26). Detta begrepp kommer att 
diskuteras mer ingående i avsnitt 2.1.2 nedan. 

Som ovan nämnt (Heritages tredje punkt), är inga interaktionella detaljer försumbara då 
samtliga egenheter i ett samtal bidrar till helheten och kan således vara relevanta vid en 
analys. Trots att CA bottnar i att identifiera återkommande drag och därmed kunna dra 
slutsatser kring ett samtal kan man inte hävda att det enbart görs en kvantitativ undersökning 
(Norrby, 2014:42). Traditionell CA-analys behandlar även vad som faktiskt sägs och hur en 
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viss uppgift i ett samtal löses. Termerna ovan är endast en del av vad som analyseras. Vad 
som däremot onekligen kan sägas om CA är att det i samtliga interaktioner finns struktur 
(Heritages första punkt). Om detta inte fanns skulle vi, enligt Norrby (2014:40), inte känna 
igen något som ett samtal. Denna struktur kan självklart se ut på olika sätt beroende på 
kontexten i fråga – i ett formellt samtal som exempelvis en intervju föreligger en 
underliggande struktur där en fråga vanligtvis ställs varpå ett svar erhålls innan nästa fråga 
ställs och så vidare. Även i informella samtal, där interaktionen kan tyckas förefalla 
ostrukturerad finns struktur. Vad som kan skilja där är att turtagningen kan verka 
slumpmässig men forskare som Schiffrin (1988) nämner struktur på makro- respektive 
mikronivå där organisatorisk struktur påträffats (Norrby, 2014:40). 

Som den fjärde punkten ovan nämner, är ”äktheten” i ett samtal centralt för att kunna 
presentera forskningsresultat på ett korrekt och reliabelt sätt, men här möts 
samtalsforskningen av kritik gällande just hur naturligt materialet är och graden av autenticitet 
i det. Kritikerna menar att eventuell inspelningsutrustning påverkar utfallet och samtalets 
autenticitet blir lidande och därmed inte längre representativt (Norrby, 2014:39). Detta 
fenomen fick forskaren William Labov att mynta begreppet Observer’s paradox 
(Observatörens paradox) vilket syftar till problematiken i att vilja spela in ett material på ett så 
naturligt sätt som möjligt men att man hindras av etiska skäl då en människa inte får spelas in 
utan sitt medgivande (Norrby, 2014:39). Forskare hävdar å andra sidan att utrustningen spelar 
mindre roll i längden då den ofta glöms bort en bit in i samtalet, sedan finns det även exempel 
där samtalsdeltagare kommenterat just utrustningen, s.k. local sensitivity. Vidare menar 
Norrby att huruvida inspelningsutrustning påverkar samtalet eller inte skiljer sig från samtal 
till samtal men att problematiken onekligen existerar och därmed behöver adresseras 
(2014:39). 

2.1 Kommunikation och lärande 
”Lärande är varje process som hos levande organismer leder till en varaktig 
kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller åldrande” 
(Illeris 2007:13). Lärande kan definieras på diverse sätt beroende på från vilket perspektiv 
man närmar sig begreppet. Illeris (2013) redogör för begreppet lärande och hänvisar till 
teoretikern Vygotskij som anses vara den främsta inom språkutveckling via social interaktion 
och det sociokulturella lärandeperspektivet. Hela detta perspektiv bottnar i att individen anses 
vara ett biologiskt väsen som ständigt formas av sin omgivning. ”Omgivningen och världen 
utanför finns där som ett landskap som skall upptäckas och förstås” skriver Säljö (2000) och 
fortsätter med att göra tydligt att ens uppfattning av saker och ting inte är en direkt kopia utan 
en egen konstruktion av erfarenheter. Vidare refererar Säljö till Vygotskij och menar att 
människans sätt att ta in ny kunskap är något dynamiskt, genom att appropriera – lära från 
sina medmänniskor i olika situationer – utvecklas man kognitivt (2000).  

För att kommunikation och lärande ska kunna etableras mellan två eller flera parter förutsätts 
det att språket behärskas då det är vårt primära verktyg för att kunna göra oss förstådda men 
även förstå. Med andra ord kan man säga att språket är en grundläggande färdighet för 
lärande. Säljö (2005) menar också att en viktig faktor för lärande är deltagande och för att 
kunna delta krävs att den lärande personen faktiskt förstår vad som sägs i aktiviteten. Det är 
alltså en kedja av faktorer som i kombination resulterar i ett lärande, vilken än kontexten är.  
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2.1.1 Lärande i trafiken 

Studier inom lärande i trafiken är ett relativt nytt område och inte alltför mycket tidigare 
forskning finns presenterad. En svensk studie behandlar progressionen av fotarbetet hos en 
körelev i den initiala fasen när man kör bil (Broth, Cromdal & Levin, 2017). Studien visar hur 
interaktionen mellan lärare och elev hjälper eleven att utveckla sitt fotarbete och med det få 
bilen att rulla. Resultatet studien visade att eleven i fråga lärde sig momenten i en viss ordning 
baserat på svårighetsgrad där nedtryckning av bromspedalen var lättast och att hitta dragläget 
var bland de svårare momenten.  

2.1.2 Initiering, respons, evaluering 

I en undervisningsmiljö är kommunikationen för att främja elevers utveckling än viktigare. 
Brister det i kommunikationen mellan lärare och elev är sannolikheten rätt stor att 
kunskapsutvecklingen också kommer att påverkas negativt. Som lärare finns det flera sätt som 
man kan använda sig av i syfte till att möta elever på den nivå de befinner sig på och för att 
sedan lyckas stimulera dem i undervisningen på bästa möjliga sätt. I samtal med tidigare 
lärare kan man få en vidare uppfattning kring elever och dess kunskap, man kan utforma ett 
diagnosprov och på så sätt få en någorlunda uppfattning av var gruppen befinner sig 
kunskapsmässigt. En annan metod och fenomen som kommer att beskrivas lite närmare nedan 
är den så kallade IRE-strukturen (Initiering-respons-evaluation), ibland även kallad IRF 
(Feedback). 

Man har genom forskning kring lärarledda samtal och undervisningar identifierat ett ständigt 
återkommande kommunikationsmönster mellan lärare och elev bestående av tre delar – 
initiering, respons och evaluation (Palmér 2010:28). Denna metod bottnar i en lärares avsikt 
att i viss mån ”kontrollera” elevers kunskap kring ett visst ämne (oftast något som gåtts 
igenom nyligen). Ett tämligen simplifierat exempel från en tänkt idrottslektion skulle kunna 
vara: ”Hur många spelare finns på en fotbollsplan inklusive målvakterna?” Ett möjligt svar 
från en elev skulle kunna vara: ”22 spelare totalt”. Med det svaret så har den andra delen 
(Responsen) i denna process uppenbarat sig som eleven är avsedd att stå för. För att denna 
modell ska fungera behöver svaret på ett eller annat sätt anpassas till lärarens fråga (Palmer 
2010:28), vilket det i detta fall har gjorts. Slutligen avslutas IRE-modellen med ett svar, eller 
en evaluering, av läraren som exempelvis ”Ja, helt rätt svar”. Med det svaret får eleven sin 
direkta evaluering eller bedömning av sitt svar. Värt att notera är att om eleven skulle svara 
felaktigt förekommer det ändå någon sorts evaluering, dock av annorlunda karaktär som 
exempelvis ”Nja, inte riktigt, försök igen”. Den sista turen kan även användas av läraren för 
att korrigera elevens misstag och ställa en annorlunda, lite simplare fråga (Gardner 2012:598). 

Ett exempel på en vanlig IRE-sekvens följer nedan, ur min undersökning: 

Exempel 1: 
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I exemplet ser man en tydlig IRE-sekvens där läraren på rad 1 frågar eleven om utförandet av 
rondellen gick bra och om eleven är nöjd med denna. Denna fråga är det första draget i IRE-
sekvensen (Initiering) där läraren alltså efterfrågar någon form av svar. Eleven svarar då på 
rad 2 (Respons) lite tveksamt att inget specifikt hände och att det gick ganska bra. På det 
svarar läraren i två turer (Evaluering), dels ges det beröm och dels ges en vidare instruktion 
om hur liknande situationer kan hanteras framöver (rad 5–10). 

Anledningen till att denna modell fått mycket uppmärksamhet (Sahlström 2008:18) är på 
grund av att den fyller en tämligen viktig funktion i just klassrummet, eller i detta fall, i 
körlektionen (Palmér 2010:28). Genom att ställa sådana frågor tillåts elever att dels aktiveras 
rent muntligt men även kognitivt, de behöver göra en ansträngning samtidigt som läraren inte 
lämnar över alltför mycket kontroll till eleven i fråga. Det finns dock nackdelar med denna 
metod och sett ur ett språkutvecklingsperspektiv menar Palmér (2010:29) att alltför mycket 
IRE i undervisningen hämmar elevers utveckling. Detta har att göra med att IRE-sekvenser 
ofta är korta och inte särskilt innehållsrika rent språkligt, dessutom behöver eleverna i fråga 
först be om ordet innan de får svara och det blir en ganska ineffektiv undervisningsform, 
därför passar IRE-strukturen mer på individnivå eller som ett snabbt introduktionsmoment av 
ett nytt ämne eller dylikt (Palmér 2010:29). Gardner (2012:601) skriver även hur den IRE-
strukturen kan bli för monoton när lärare ställer frågor de redan vet svaret på och att det inte 
finns utrymme för annorlunda svar.  

En lösning på det ovan nämnda skrivs i Palmér (2010). Hon menar att forskning pågår som 
pekar åt ett ökat deltagande genom så kallade dialogiska helklassamtal (2010:30). Tanken är 
att elever ska få större inflytande på lektionsinnehållet och detta ska nås, enligt forskare, med 
hjälp av mer autentiska frågor ställda av lärare. Med autentisk menas det alltså en fråga som 
inte redan har ett givet svar, vilket även öppnar för autentiska svar och processen slipper 
därmed vara så monoton. Även lärarens tredje drag, responsen, får en helt ny funktion som 
kanske öppnar för ännu en autentisk följdfråga (Palmér 2010:30). 

Sammanfattningsvis kan man säga att IRE-strukturen bäst passar ett traditionellt 
helklassamtal men en lektion bör inte enbart kretsa kring den undervisningsformen då det får 
en hämmande effekt över tid. Vill man få ut det mesta ur detta sätt att aktivera elever bör man 
ställa så autentiska frågor som möjligt som i sin tur kommer stimulera elever mer genom att 
de tvingas ge ett autentiskt svar tillbaka, som kanske visar sig vara mer innehållsrikt än ett 
redan väntat svar som exemplet ovan. 

2.1.3 Frågor 

När två eller flera personer kommunicerar med varandra är det sällan som frågor inte uppstår 
då det är det vanligaste sättet att ta reda på information och är enligt Nierenberg ”[the] 
windows to the mind” (1986:92). De dyker upp i såväl vardagliga som i institutionella samtal 
men vad för typ av frågor eller vilken funktion de fyller beror helt och hållet på samtalstypen 
och kontexten (Lindholm, 2003:47). Frågor och dess funktioner finns det mycket forskning 
om och synen på frågor är flera, dock kan språkfilosoferna Austins (1962) och Searles (1969) 
syn på uttalanden som språkliga handlingar ses som en lämplig utgångspunkt (Lindholm, 
2003:49).  
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Man kan se på frågors definition som informationssökande handlingar men den definitionen 
kan inte appliceras på alla sorters frågor (Lindholm, 2003:49). Frågor används inte enbart för 
att erhålla information, utan de kan även användas för att ge information till någon, med andra 
ord kan man påverka sin samtalspartner med frågor på diverse sätt. Nierenberg (1986) hävdar 
att de flesta frågor kan delas upp i fem olika kategorier: 

 

1. Att skapa uppmärksamhet  4.  Att börja tänka 

2. Att få information   5.  Att komma fram till någon slutsats 

3. Att ge information 

 

Lindholm lyfter fram diverse frågetyper där de lämpliga för min undersökning har valts ut och 
kommer att beskrivas. Den vanligaste frågetypen, baserat på en av hennes studier (1999) är 
s.k. ja/nej-frågor. Denna typ av frågor definieras av Linell & Gustavsson (1987:38) som en 
önskan om ett ställningstagande kring en information där svaret oftast väntas vara just ett ja 
eller ett nej.  

Exempel 2: 

 
Vidare lyfter hon fram en frågetyp som kallas fristående nominalfras (eller ett ord). Denna typ 
tenderar att påminna om den tidigare nämnda frågetypen men skiljer sig på så sätt att det inte 
enbart är ett ja eller ett nej som väntas, utan det kan vara ett längre svar och aningen mer 
responsstyrande (Lindholm, 2003:54).  

Exempel 3: 

 
Lindholm tar även upp en vanlig frågetyp som kan användas i lärandesituationer och 
benämner den typen som lucklämnande frågor. Hon refererar till Linell & Gustavssons 
(1987:34) definition av fenomenet som lyder: ”ofullständiga yttranden av en typ som kan 
uppfattas som avsiktligt avbrutna i syfte att vädja till motparten om hjälp att fylla i ett eller 
flera ’förlösande’ ord” (2003:57). Något som kännetecknar denna typen av frågor är 
frågeturens prosodi, alltså betoningen av yttrandet som även den kan indikera för motparten 
att hjälp efterfrågas. 

Exempel 4: 

 
De två sista relevanta frågetyperna som tas upp i Lindholm är deklarativer och 
frågeordsfrågor. De förstnämnda är alltså turer som, sett till syntaxen, är deklarativer men kan 
uppfattas som frågor. Här refereras Birgegård (1993:35) som definierar ”frågor med 
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’negerande eller påstående-form’ som ledande frågor” (2003:60) vilket motiveras med att 
dessa ofta underlättar för motparten att antingen instämma eller neka. 

Exempel 5:  

 
Frågeordsfrågor är frågor som inte kan besvaras med ett ja eller ett nej. Vad som 
kännetecknar frågeordsfrågor är att de alltid inleds med något frågeord såsom hur, var, när 
och så vidare. Enligt Lindholm (2003:58) kan dessa frågor delas in i två olika kategorier med 
avseende på responsstyrning – fokuserade frågor och öppna frågor.  

Exempel 6: 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att frågor kan funktionera på olika sätt. Gemensamt för 
samtliga dock, är att de alltid efterfrågar eller projicerar någon form av information och 
förhållandet mellan en fråga och såväl dess grammatiska form som faktiska funktion kan 
ibland vara svårt att tyda. 

3. Material och metod 
I detta avsnitt presenteras materialet och metoden som användes för denna studie. I avsnitt 3.1 
redogörs det för materialet och datainsamlingen. I avsnitt 3.2 presenteras tillvägagångssättet 
för datainsamlingen. I avsnitt 3.3 presenteras metoden som använts vid denna undersökning 
och i sista avsnittet 3.4 presenteras de svårigheter och hinder som uppstod i hela denna 
process. 

3.1 Material, datainsamling och deltagare 
Det inspelade materialet för denna undersökning avser en körlektion á 50 minuter med en 
trafiklärare och en körelev. Köreleven har endast blivit handledd av denna trafiklärare fram 
till detta tillfälle och eleven har, enligt trafikläraren besökt trafikskolan flera gånger vilket 
betyder att hen är bekant med verksamheten. Trafikläraren belyser även att körfärdigheterna 
hos eleven är bra vid detta tillfälle. Trafikläraren har varit yrkesverksam i drygt ett halvår vid 
detta körtillfälle men besitter många års erfarenhet av arbeten som fokuserar på 
kommunikation och dialog.  

Då all insamling av material gjorts i enlighet med Vetenskapsrådets Forskningssed (2017) är 
deltagarnas namn borttagna och refereras istället till som L (Lärare) och E (Elev). I 
transkriptionerna är alla namn, även där, fingerade. Även yttranden där deras geografiska 
position nämns har bytts ut till fingerade platser. Detta har gjorts för att skydda deltagarna i 
alla avseenden (VF, 2017:7). I samband med observationstillfället skrevs dessutom en 
blankett på för medgivande från de båda deltagarna. Blanketten finns i sin helhet i Appendix 
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A i avsnitt 7. Beträffande huruvida trafikläraren och köreleven skulle veta vad som 
undersöktes eller inte valdes det senare, även om det förvisso inte skulle påverka utfallet av 
antalet frågor och IRE-sekvenser nämnvärt. Anledningen till att undersökningen gjorts på just 
den valda trafikskolan är dels av praktiska skäl som dess geografiska position och att den var 
den enda som gick med på att låta en körlektion observeras av en tredje part. Vidare gick 
tankar om huruvida ytterligare en, eller flera lektioner skulle observeras men på grund av den 
omfattande mängden material som uppstod redan vid första tillfället bestämdes att första 
lektionen skulle utgöra allt material för denna studie.  

3.1.1 Körlektionen 

Körlektionen i sig gick som planerat och eleven visade goda färdigheter kring 
övningsområdet i fråga enligt trafikläraren, trots en närvarande observatör i baksätet. Den 
inleddes med en snabb återblick till förra körningen där nya insikter från den lektionen 
diskuterades och vad som önskades uppnås under denna lektion. Observatören presenterade 
sig ännu en gång och klimatet i bilen var gott. Inför detta körtillfälle hade moment som bl. a. 
körning i parkering, fickparkering, körning i villaområde, backning runt hörn och 
stadskörning behandlats och de var inne i momentet rondellkörning där både elev och lärare 
ansåg att ytterligare övning krävdes. Det var dessutom planerat att de skulle gå igenom 
trafiksignaler och regler vid korsningar ytterligare i mån av tid under denna lektion.  

3.2 Tillvägagångssätt 
Vid observationstillfället placerades det, som avtalat, en mobiltelefon under passagerarens 
(trafiklärarens) solskydd för optimal ljudupptagning. Ingen videoupptagning gjordes under 
denna lektion, detta diskuteras vidare i avsnitt 3.4. Valet av plats för mobiltelefonen var 
enbart för att den skulle synas så lite som möjligt för att inte hämma elevens prestationer på 
något sätt, men ändå få ett så bra ljud som möjligt då det tenderar att bullra relativt mycket i 
den givna miljön. Under körningen var observatören helt tyst och iakttog samspelet mellan 
lärare och elev. Inga anteckningar fördes, vilket kan ses som en nackdel vad gäller en så 
rättvis beskrivning av olika situationer som uppstod under lektionen som möjligt. 

3.3 Metod 
Eftersom huvudsyftet med denna undersökning var att observera deras interaktion och 
samspel i allmänhet och IRE-sekvenser och frågor i synnerhet har insamlingsmetoden som 
använts för denna undersökning varit deltagande observation (Palmér, 2010:170). På så sätt 
har även små händelser som i efterhand skrivits ned tagits i beaktning, något som inte hade 
varit möjligt om det enbart funnits inspelningsutrustning under körlektionen. Sedan har det 
sållats i det insamlade materialet där endast relevant data plockats fram genom en kvalitativ 
bearbetning. Sedan har en kvalitativ samtalsanalytisk metod utgjort en stor del av arbetet i 
syfte till att få en vidare förståelse för hur interaktion kan te sig under en körlektion och 
specifikt hur användandet av IRE går till samt vilka sorters frågor som uppstår och dess 
funktioner. Med den kvalitativa arbetsmetoden i åtanke bör därmed tilläggas att denna studie 
inte på något sätt kan svara på generella frågor kring körlektioner som så och inte heller 
generaliseringar kan göras med grund i denna studie (Palmér, 2015:94). Resultaten kan 
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snarare ses som en antydan till hur frekventa IRE-sekvenser eller frågor är under en 
körlektion.  

Innan något skrevs ned från det inspelade materialet lyssnades det på två gånger 
förutsättningslöst, enbart för att få en uppfattning om materialet i sin helhet. Sedan gjordes en 
grov transkription av samtliga sekvenser där IRE uppstod i någon form, både korta och längre 
sekvenser. Där undersöktes det i första hand vad som sades och dess relevans för situationen i 
fråga. Vid vissa sekvenser brister det i materialet och det är svårt att tyda vad som sägs men 
av sammanhanget går det att förstå i stora drag vad interaktionen handlar om. 
Transkriberingen av allt material använt har gjorts enligt ”Samtalsspråkets grammatik” och 
Norrbys (2004) principer som återges i Wirdenäs (2013:228). Nedan följer en 
transkriptionsnyckel som beskriver vad de olika symbolerna i min transkription innebär.  

 
[ord ] Sammanfallande yttranden 
= Yttrande som fortsätter på en senare rad 
( . ) Mikropaus, kortare än 0,2 sekunder 
ord::en Förlängt ljud 
or- Avbrutet ord eller yttrande 
ord Emfas markeras med understrykning 
ORD Högre volym markeras med versal 
°ord° Låg eller viskande röst 
>ord< Yttras i snabbare takt än vanligt 
<ord> Yttras långsammare än vanligt 
.hh Inandning 
((ord)) Metakommentarer skrivs inom dubbla parenteser 

 

 

Vidare har jag även analyserat användandet av frågor under körlektioner och dessa har jag 
också transkriberat grovt. Här har samtliga frågor tagits med, oavsett om det är ett enstaka ord 
eller en längre fråga. Både lärarens frågor och elevens frågor har skrivits ned i syfte till att 
jämföra dessa och förhoppningsvis se likheter respektive skillnader i dels hur de yttras och 
dels vilken funktion i samtalet de fyller. När dessa har samlats och sorterats ut från resten av 
materialet har de dessutom kategoriserats utifrån de kategorier nämnda i avsnitt 2.1.3. Efter 
att de kategoriserats har varje fråga analyserats från ett funktionsperspektiv i syfte till att 
identifiera vilken specifik funktion frågan i den givna situationen fyller. Som med IRE-
sekvenserna kan även här frågornas funktion inte generaliseras på något vis, utan snarare 
endast ge en fingervisning på hur frågor kan användas under en pågående trafiklektion. Sedan 
är samtliga situationer tolkade vilket innebär att möjligheten finns att de skulle kunnat tolkats 
på annat vis beroende på vem som analyserade materialet. 

3.4 Svårigheter 
Denna undersökning har innehållit smärre svårigheter gällande materialinsamling. Det 
optimala vore att även ha videoupptagning men då detta möjligtvis hade påverkat körelevens 
beteende och prestationer valdes det bort. Sedan ska det tas i beaktning att trafikskolan är 
relativt ny vilket innebär att de på sitt håll fortfarande kämpar med att få ett gott rykte i 
kommunen. Detta spelade roll i valet av elev då trafikläraren rekommenderade denna elev 
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specifikt då läraren visste på förhand att eleven högst sannolikt inte skulle ha något emot att 
spelas in med tanke på att eleven är en van förare och inte är i stadiet där exempelvis 
fordonsmanövreringen är ett hinder. En lektion med en relativt ny elev på skolan hade 
troligtvis genererat fler situationer med väsentligt material, å andra sidan hade min närvaro 
kunnat hämma en nybörjares utveckling och blivit ett potentiellt stressmoment. I och med den 
valda elevens förkunskaper och erfarenhet uppstod relativt många tysta stunder där allting flöt 
på felfritt och på så sätt blev undersökningen lidande sett ur den aspekten. Sett till 
bearbetningen av materialet uppstod det även där svårigheter då vissa ord och meningar 
ibland var svåra att tyda överhuvudtaget men även vilken funktion vissa yttranden fyllde. 
Detta var en svårighet som jag fick bukt med genom att använda varje enskild situations 
kontext för att tolka yttrandet på bästa möjliga sätt. 

4. Resultat 
Detta avsnitt presenterar resultaten av denna studie. Avsnitt 4.1 presenterar det studien visat 
gällande IRE-sekvenser där exempel dessutom tas upp och kommenteras. I avsnitt 4.2 
presenteras de resultat som visats kring frågor och dess funktion. Även i detta avsnitt tas 
specifika exempel upp och kommenteras. I avsnitt 4.2.1 presenteras specifikt lärarfrågorna 
och i 4.2.2 kommer elevfrågorna att redogöras för. 

Som nämnt i tidigare avsnitt uppstod flera tysta sekvenser under denna 50-minuterslektion 
vilket resulterade i att materialet som skulle analyseras inte blev lika stort som på förhand 
väntat, trots den stora mängden insamlat material. Dock uppstod ändå ett visst antal sekvenser 
som fick utgöra analysmaterialet för denna studie. IRE-sekvenser förekom inte i den 
utsträckning som var förväntad och antalet frågor under körlektionen överträffade 
förväntningarna. Något som dock var förvånande kring frågeresultaten var att det nästan 
ställdes lika många frågor från respektive part, något jag trodde skulle domineras av 
köreleven, då min förutfattade mening kring detta var att elever är de som ska lära sig och 
därmed ställa många frågor om det mesta. 

Vidare visar resultaten att IRE-sekvenserna och frågorna, med undantag för ett fåtal, 
konsekvent är anpassade efter situationen som deltagarna befinner sig i när de yttras. Allt 
transkriberat material kommer inte att redovisas i detta avsnitt, däremot kommer de valda 
exemplen och utdragen representera resterande material.  

4.1 Initiering, respons, evaluering 
Det förekom, under denna körlektion, inte alltför många IRE-sekvenser. De visade sig vara 
sju till antalet. Däremot kunde ett tydligt mönster identifieras vid varje tillfälle som det 
faktiskt uppstod en sådan sekvens. Läraren ställer i alla sekvenser en fråga initialt där ett 
specifikt svar, inom en viss ram, efterfrågas för att sedan landa i ett lite längre lärandeinlägg. 
Vissa sekvenser är kortare medan andra är mer komplexa men samtliga följer detta mönster. 
Vad som också uppmärksammades när dessa sekvenser uppstod var två olika sätt att framföra 
dem på. Å ena sidan ställer läraren flera frågor som faller in under initieringsfasen av IRE där 
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eleven ges möjlighet att själv reflektera och hitta svaren på egen hand. Därefter bidrar läraren 
med det längre lärandeinlägget. Å andra sidan ställer läraren en fråga varpå eleven svarar kort 
och koncist för att sedan ge det längre inlägget mycket tidigare. Den sista varianten är mer en 
traditionell och enkel IRE-sekvens medan den tidigare varianten tenderade att vara mer 
komplex mer flera led.  

 

Utdrag 1 

Detta utdrag är, efter att jag presenterat mig själv och varför jag är där, det första som sker i 
samtalsväg som visar hur en längre, mer komplex IRE-sekvens kan te sig. Läraren tar, som 
väntat, initiativ till att starta en dialog och gör det initialt genom att prata fort och med en hög 
röst som markerar att hen har ordet (rad 1 & 2). Detta ger, enligt Wirdenäs (2013:225–226), 
ett bestämt och definitivt intryck som dessutom indikerar att lektionen nu startar. En intressant 
detalj som yttras av läraren, som även dels på efterföljande rad (3) men också vidare i 
sekvensen används av eleven är pronomenet vi som ett sätt att skapa en gemenskap mellan 
elev och lärare då eleven själv raden under använder det ordet.  

Exempel 7: 

 
Eleven svarar kort och koncist (rad 3) samtidigt som hen tillåts reflektera över föregående 
lektion varpå läraren väljer att ställa en följdfråga som specificerar frågan ytterligare (rad 4). 
Det eleven gör i det följande är intressant då hen inte svarar på frågan fullständigt (rad 5) utan 
väntar på någon sorts bekräftelse eller uppbackning av läraren vilken också följer på raden 
därpå (6). Denna försiktighet i elevens sätt att uttrycka sig är något som är vanligt inom 
institutionella samtal där man som samtalsdeltagare tenderar att anpassa sitt tal efter s.k. 
respekt- och hänsynsstilen (Wirdenäs, 2013:220) vilken kännetecknas av bl.a. mer samtalstid 
mellan turer och just försiktighet i sina yttranden. Vad läraren helt enkelt gör här är att fråga 
ut eleven och på så sätt kontrollera vad hen fått med sig från föregående lektion, vilket även 
uttryckligen efterfrågas i det följande (rad 7–9).   

Exempel 8: 

 
Svaret på denna fråga verkar fylla två funktioner – dels tillåter läraren eleven att utveckla sina 
tankar och dels så får läraren en vidare förståelse kring vad eleven behöver fortsätta öva på. 
En, kanske avgörande, detalj som händer i elevens svar mellan rad 11 och 15 är lärarens 
uppbackning (rad 13) som resulterar i att eleven fortsätter sitt resonemang kring det moment 
hen känner behöver mer övning. Se exemplet nedan. 
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Exempel 9: 

 
I det följande (rad 16–29) kommer den slutgiltiga evalueringen för denna IRE-sekvens för 
samtliga led i det föregående. Läraren väljer att nominera sig själv och avsluta denna sekvens 
med att dels påpeka att eleven har rätt i sitt resonemang och dels konstatera vad som behöver 
övas på ytterligare. Detta uttalande ger eleven möjlighet att reflektera och bedöma sin egen 
kunskap och på så sätt utvecklas genom att tillämpa de nya instruktionerna i kommande 
lektion.  

Exempel 10: 

 
I hela denna sekvens märker man en tydlig struktur av ett institutionellt samtal där det är 
läraren som för samtalet framåt. Läraren styr samtalet genom att ställa frågor men låter ändå 
eleven svara relativt fritt och ge sina bidrag till samtalet inom de ramar som situationen avser. 
Gällande sekvensorganisationen kan man se tydliga yttrandepar där ett uttalande eller en fråga 
(första led) förutsätter en viss respons (andra led). Lärarens yttranden i denna sekvens kan 
även ses som ”konventionellt indirekta” där läraren på förhand möjligtvis anser att eleven 
behöver öva mer på ett specifikt moment och på så sätt får eleven att själv inse det och berätta 
det för läraren. Detta främst för att inte hota elevens ansikte, som Hyytiäinen (2017) talar om. 
Genom att få eleven att tänka själv kring sina styrkor och utvecklingsområden tillåts hen att 
lära sig och vara mer uppmärksam i vissa situationer.  

Utdrag 2 

Följande utdrag är från en situation elva minuter in i körlektionen. Eleven hade precis passerat 
en rondell när hen ställer en fråga (rad 1 & 2) varpå ett tydligt svar erhålls från läraren på rad 
3. Sedan sägs något som är svårt att tolka och efter det börjar en tydlig IRE-sekvens (rad 6).   
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Exempel 11: 

 
Svaret på den frågan påminner något om försiktigheten i förra sekvensens svar från eleven. 
Eleven svarar klart och tydligt på lärarens fråga (rad 8) varpå ett kort minimalt svar återges av 
läraren (rad 9). Det korta svaret från läraren resulterar i att eleven behåller ordet och ställer en 
fråga kring hans prestation (rad 10) och det är i det momentet likheten från förra IRE-
sekvensen syns. Sedan kommer evalueringen omgående från lärarens håll utan kontrollfrågor 
som sekvensen innan (rad 11–18). I evalueringen är läraren tämligen tydlig kring att det 
eleven gjorde var bra genom att nämna det i början och i slutet men lyfter också fram att det 
går att öva på det ytterligare. 

Exempel 12: 

 
Den stora skillnaden mellan denna IRE-sekvens och den föregående är att den förra innehåll 
flera frågeled (rad 1–2, 4, 7–9 och 16) där läraren för varje fråga tillät eleven att själv 
reflektera över sin kunskap och vad som behöver övas på för att körningen ska bli så bra som 
möjligt. I denna sekvens ställde läraren en fråga och fick ett svar för att sedan instruera eleven 
specifikt hur man kan göra för att klara av situationen optimalast möjligt.   

I båda IRE-exemplen syns tydliga tecken på hur läraren försöker engagera eleven i sitt eget 
lärande genom att ställa delvis ledande frågor men som tillåter eleven att reflektera över de 
egna insatserna ute i trafiken. I de mer komplexa sekvenserna blir antalet led högre och 
evalueringen med de lärandeinläggen dröjer medan de i de simplare exemplen framförs i 
direkt anslutning till elevens första respons.  

4.2 Frågor 
Jämfört med IRE-sekvenser förekom frågor betydligt mer frekvent. Totalt under hela 
körlektionen ställdes 89 frågor av båda deltagarna varav 45 ställdes av köreleven och 44 
ställdes av läraren. Resultaten visar dessutom att frågornas funktion helt och hållet berodde på 
vem av deltagarna som yttrade frågan. Sedan spelade den geografiska positionen roll då vissa 
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frågor hade att göra med där de befann sig, exempelvis om eleven skulle ta nästa höger eller 
om de borde ha släppt förbi en fotgängare som de passerade i ögonblicket innan. Något som 
utmärkte sig specifikt för elevens frågor var att samtliga var informationssökande frågor där 
eleven på ett eller annat sätt sökte svar hos läraren. Lärarens frågor skiljde sig däremot något 
funktionsmässigt, där var det blandade frågor som fick eleven att tänka efter, dra egna 
slutsatser och bli varse om eventuella risker. 

4.2.1 Lärarfrågor 

Som ovan nämnt, fanns stor variation på trafiklärarens frågor, till skillnad från elevens frågor. 
Dock var två funktioner dominanta från lärarens håll och den ena funktionen var 
informationssökande frågor och andra funktionen var frågor som fick eleven att börja tänka. 
Av lärarens totala 44 frågor utgjorde dessa två funktioner 15 respektive 16 av dem. Frågor 
med de tre resterande frågefunktionerna uppstod också, dock inte i samma utsträckning. En 
fullständig presentation av fördelningen finns nedan: 

 

 
 

Sett till frågetyperna fanns det relativt stor variation men inte jämnt fördelat. Nedan ger jag 
exempel på och beskriver respektive frågetyp. I följande exempel ställer läraren eleven en 
kort ja/nej-fråga (rad 1) som läraren med stor sannolikhet redan kan svaret på. Däremot finns 
risken att eleven inte har total koll på läget, därför fyller denna fråga en 
uppmärksamhetsgivande funktion hos eleven.  

Exempel 13: 

 
Vidare ställdes det många frågor av läraren där information efterfrågades, dock kan resultaten 
vara smått missvisande då dessa frågor inte hade med trafiken som så att göra. Lärarens 
informationssökande frågor tenderade att vara vardagligt småprat eller för att kunna bibehålla 
en konversation. I vissa fall även för att kunna svara på en fråga korrekt på grund av 
otydlighet från eleven. I exemplet nedan diskuteras trafiksignaler och i mitten av utdraget (rad 
7) yttrar eleven ett påstående varpå läraren ställer en informationssökande fråga (rad 8) för att 
i sin tur kunna besvara eleven korrekt.  
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Exempel 14: 

 
Som Lindholm (2003) nämner kan man även ställa frågor med syftet att belysa någon om 
något och denna typ av frågor yttrades vid fem tillfällen av läraren till eleven. Exemplet nedan 
är, även det, ett utdrag från en trafiksignalsituation. Här undrar eleven (rad 1) vad man kan 
tänka på vid en trafiksignal varpå läraren ställer en fråga (rad 3) som syntaktiskt är deklarativ, 
alltså att läraren ”påstår” något, men får en informationsgivande funktion då läraren belyser 
något som eleven inte hade koll på innan. 

Exempel 15: 

 
Den andra dominanta funktionen hos lärarens frågor var de som fick eleven att börja tänka 
och reflektera kring ämnet i fråga. Här ser man likheter med frågorna som var ämnade att 
skapa uppmärksamhet beträffande huruvida läraren kan svaret på frågan eller inte. I exemplet 
nedan ställer läraren mer eller mindre kontrollfrågor till eleven kring föregående lektion för 
att se hur pass mycket från den lektionen som eleven faktiskt minns. I detta exempel 
förekommer två sådana frågor i anslutning till varandra där båda ämnar få eleven att tänka. 

Exempel 16: 

 
Slutligen har vi den sista funktionen som även den förekom bland lärarens frågor till eleven. I 
exemplet nedan har eleven precis passerat en stillastående buss varpå han får en fråga av 
läraren (rad 1). Man ser att det är en klassisk fråga där den som ställde den ger intrycket av att 
hen tänker på något specifikt och vill ha svaret från andra parten, i detta fall eleven. Eleven 
svarar att hen tittade om bussen blinkade (rad 3) varpå läraren ställer ännu en fråga (rad 4) 
som indikerar att det inte var rätt svar. Sedan kommer de tillsammans fram till slutsatsen att 
man måste vara uppmärksam på om någon kliver ut framför bussen på bilvägen (rad 8–16). 
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Exempel 17: 

 

4.2.2 Elevfrågor 

Elevens frågor visade sig ha ett väldigt enkelt mönster. Samtliga frågor som eleven yttrade var 
informationssökande frågor och funktionen varierade inte en enda gång. Vad som däremot 
varierade mycket var frågetypen. Många av frågorna uppstod i en situation med anknytning 
till frågan, medan andra frågor allmänt handlade om trafikregler och dylikt. Nedan ser vi ett 
tydligt exempel på en väldigt vanlig typ av frågor. Läraren ger instruktioner (rad 1) om var 
eleven ska köra och trots att läraren väldigt tydligt berättat åt vilket håll eleven ska köra så 
väljer eleven ändå att kontrollfråga (rad 3). När läraren sedan bekräftar så ställer eleven 
ytterligare en kontrollfråga (rad 5). Frågetypen för den första frågan är ett fristående ord som 
ensamt utgör en fråga. Den andra frågan kallas för en interrogativ topikintroducerande sats, 
vilket innebär att innehållet i frågan oftast presenterar det innehåll som den faktiskt gäller 
(Lindholm, 2003:70).  
Exempel 18: 

 
 
En annan typ av frågor som uppstod var, även de, informationssökande frågor men de var inte 
kopplade till någon riktning eller åt vilket håll bilen skulle manövreras. De var snarare frågor, 
på elevens initiativ, om exempelvis hur bilen ska hanteras beträffande val av växlar, hur 
bromsen fungerar och så vidare. Nedan är ett exempel från en situation där eleven ställer 
läraren en fråga om växeln: 
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Exempel 19: 

 
Här ser vi hur eleven på eget initiativ försöker komma till insikt om sin egen körning genom 
att fråga läraren vad hen tycker om att eleven kör på tvåan (rad 1). Sedan ger läraren eleven 
ett tips på hur man kan göra i den givna situationen (rad 3–6) men avbryts av en fotgängare på 
vägen. Vidare i sekvensen fortsätter de att diskutera vad som är lämpligt att göra i vissa 
situationer och så vidare i syfte till att eleven ska utvecklas, vilket också indikeras genom 
elevens frågor på raderna 13 och 15.  

Majoriteten av elevfrågorna var riktningsfrågor men vissa, som exemplet ovan, behandlade 
andra aspekter men samtliga frågor hade funktionen gemensamt – de var alla 
informationssökande.  

5. Diskussion 
Detta avsnitt kommer diskutera resultaten från denna studie och andra aspekter som kan ha 
haft en signifikativ påverkan på utfallet av denna undersökning. Avsnitt 5.1. kommer att 
behandla IRE-sekvenserna grundligare och möjliga faktorer till varför resultaten ser ut som de 
gör och vad man kunde gjort för att påverka resultaten till det bättre. Avsnitt 5.2. kommer att 
diskutera frågeaspekten i denna studie mer djupgående och ta upp potentiella faktorer som 
kan ha påverkat resultatet.  

Syftet med denna studie har varit att primärt besvara dess frågeställningar 1) hur används 
IRE-sekvenser under körlektionen och hur bidrar dessa till körelevens lärande och 2) vilka 
sorters frågor förekommer under körlektionen och vilken funktion fyller de? Undersökningen 
har visat att IRE kan se ut på flera olika sätt men att den övergripande idén är densamma – att 
eleven i slutändan ska ta med sig någon lärdom från det läraren slutligen har att komma med 
samt att reflektera över sin egen progression. Då det inte finns så mycket att jämföra denna 
studie med är det svårt att dra slutsatsen om dessa resultat stämmer överens med 
trafikutbildningsverksamheten sätt att arbeta i stort. Däremot överensstämmer resultaten med 
tidigare forskning kring lärande i stort som är ett betydligt mer utforskat område. Som ovan 
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nämnt i texten, är resultaten för denna studie endast representativa för de deltagare som den 
avser och inte andra trafikskolelärare eller körelever.  

5.1 Initiering, respons, evaluering 
Trots rådande omständigheter visar undersökningen att IRE-sekvenser är ett vanligt 
förekommande fenomen även inom körkortsutbildningen. De kunde te sig på olika sätt men 
grundtanken var densamma – att eleven skulle få möjlighet att själv reflektera över sina 
färdigheter och eventuella utvecklingsområden innan det efterföljande lärandeinlägget från 
läraren. Trots sekvensernas enkelhet respektive komplexitet, tillåts eleven att prata och 
uttrycka sina åsikter och funderingar kring ämnet i fråga på ett relativt fritt sätt som ändå kan 
ses som ett konstruktivt sätt att arbeta på från läraren håll. Vidare skulle läraren kunna lägga 
mer vikt på det muntliga från elevens håll och använda sig av metoden berättande körning, 
vilket innebär att köreleven rapporterar vad hen fäster blicken på i syfte för läraren att kunna 
identifiera elevens grad av uppmärksamhet och trafiksäkerhet i trafiken. Metoden kan även 
gynna körelevens självkännedom och kan därmed vara nästa steg i progressionen. Mycket kan 
diskuteras kring detta avsnitt gällande utfallet av resultaten, metoden som använts för att 
uppnå dem och så vidare. Därför är det viktigt att poängtera att dessa resultat inte på något 
sätt går att generalisera utifrån eller dra övergripande slutsatser, utan snarare endast användas 
som en fingervisning på hur det kan se ut under en trafiklektion.  

Som presenteras i resultatet uppstod flera tysta sekvenser under körlektionen vilket 
resulterade i att materialet blev lidande på så sätt att mycket tid som kunde ha fyllts med 
dialog förblev innehållslös. Detta främst på grund av att eleven var en tillräckligt erfaren 
sådan och således inte behövde ständig feedback. Ur ett studieperspektiv kanske valet av 
körelev inte var optimalt vilket varit en underliggande tanke som funnits under hela 
undersökningens gång. Skillnaden mellan denna situation och en i ett klassrum är att IRE-
sekvenserna i ett klassrum är avsevärt mindre gynnsamma för den enskilda eleven då fokus 
inte kan ligga på en och samma elev på samma sätt som i en trafiklektion (Norrby, 2014:29)  

Sedan har det funnits en problematik i valet av antalet informanter för denna studie. För att 
kunna utföra och presentera en så bred och reliabel studie som möjligt inom detta område 
vore ett större antal informanter (från olika trafikskolor) att föredra, dock hade det medfört 
enorma mängder material som inte hade hunnit bearbetas på grund av den givna tidsramen för 
detta arbete.  

Vad som framgick tydligt när dessa IRE-sekvenser analyserades var syftet med dem. Deras 
primära uppgift var att eleven, tillsammans med läraren, skulle lära sig hur saker och ting 
fungerar ute i trafiken och detta kan ses som ett konstruktivistiskt sätt att arbeta, något som 
Palmér (2010) skriver om och menar att när elev och lärare i samtal delar och tolkar egna 
erfarenheter kring ett ämne i fråga är då lärande sker som mest. Vidare hävdar hon att ett 
ställningstagande i dessa tolkningar också är ett viktigt moment i lärandeprocessen (2010:31) 
vilket framgår i exemplen i avsnitt 4.1. 

Slutligen önskas även belysas faktumet att en utanförstående faktiskt befann sig i 
lärandemiljön, vilket, högst sannolikt, må ha påverkat resultat trots att båda deltagarna 
hävdade att detta inte spelade någon roll och att de båda knappt kände av varken observatören 
eller inspelningsutrustningen.  
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5.2 Frågor 
Av materialet från denna undersökningen har det framgått att frågor är betydligt mer 
förekommande, vilket också är förståeligt då små funderingar tenderar att uppstå ute i 
trafiken, särskilt om eleven i fråga fortfarande har en bit kvar av utbildningen, som även de 
klassas som frågor. Som resultaten visar är informationssökande frågor den dominanta sorten, 
för båda deltagarna, följt av frågor som tenderar att få motparten att börja reflektera vilket 
också präglade denna körlektion. Frågor i hög utsträckning verkar ha effekten på körlektioner 
som så att det blir reflekterande lektioner där varje fråga på sitt sätt blir relevant för elevens 
utveckling. Sedan är det tämligen vanligt att frågor uppstår generellt i institutionella samtal, 
en kategori vilken denna lektion faller in under (Lindholm, 2003:47). Dock poängterar 
Lindholm (2003:48) att vardagliga respektive institutionella samtal båda innehåller olika typer 
av samtal och frågors roll för dessa kan ibland korsa varandra, vilket också observerades 
under denna undersökning då eleven med jämna mellanrum pratade mer ledigt.  

En svårighet beträffande frågeaspekten i detta arbete var hur de skulle tolkas och 
kategoriseras då vissa, i givna kontexten, kunde vara relativt tvetydiga. Sedan förekom det fall 
där en fråga kunde fylla flera funktioner, där användes omdömet för att avgöra vilken 
funktion den fyllde mest. Vidare överraskade antalet frågor något i allmänhet, i synnerhet 
fördelningen för respektive deltagare. På förhand hade man kunnat tro att eleven skulle stå för 
en överlägsen majoritet av frågorna men det visade sig eleven endast ställde en fråga mer än 
läraren. Något som kanske kunde ha givit resultaten en ytterligare dimension hade kunnat 
vara att göra en grundläggande analys av de prosodiska projektioner som vissa frågor må ha 
innehållit, vilka kan påverka den efterföljande turen på diverse sätt (Lindholm, 2003:213).  

Med dessa aspekter i åtanke önskas, även här, belysas att dessa resultat inte på något sätt är 
generaliserbara, utan endast ge en fingervisning på hur frågor kan te sig under en 
trafiklektion. Då frågor är simplare att bearbeta än IRE-sekvenser hade det även här ha kunnat 
utökats med fler frågor i syfte till att få en ännu klarare bild kring frågebeteenden i 
trafiklektioner.   

6. Avslutning 
Studierna som finns kring detta ämne är onekligen ett begränsat område. Ser man på 
samtalsforskning och samtalsanalys är det är betydligt mer utforskat fält på akademisk nivå 
men även där går forskningen ständigt framåt (Norrby, 2014:15). Lärande och 
kommunikation inom trafikutbildningsväsendet är ett område som behöver utvecklas 
ytterligare om vi ska kunna få ett klarare perspektiv kring den verksamheten i allmänhet och 
lärande i synnerhet. Denna studie visar att lärande som så inte skiljer sig nämnvärt mellan en 
körlektionssituation och en klassrumssituation. Genom riklig stöttning och klar 
kommunikation tillåts en körelev att utvecklas genom dialog, uppbackningar, frågor som 
besvaras och IRE-sekvenser som landar i en längre lärande sekvens. Till skillnad från en 
klassrumsmiljö där IRE, av samtalsanalytiker, inte anses vara en så effektiv lärandeform har 
denna undersökning visat att den är raka motsatsen i en trafiklektionsmiljö då eleven tillåts att 
reflektera och resonera med läraren på ett helt annat än i ett klassrum där läraren behöver 
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stimulera betydligt fler elever. Då denna studie enbart kan representera sig själv och inte 
trafiklektioner i allmänhet kan slutsatsen dras att det är ett område som i fortsättningen 
behöver studeras ytterligare. Vad denna undersökning däremot kan bidra med är en 
fingervisning för hur saker kan te sig i en körlektion och den kan vara en utgångspunkt för en 
större och mer omfattande studie.  

6.1 Vidare forskning 
Då denna studie är tämligen liten i sammanhanget finns massvis med områden som skulle 
vara av stort intresse att belysas om. Då denna undersökning endast behandlar två deltagare 
skulle det vara intressant att få reda på om en större undersökning hade fått fram samma 
resultat, bara i en annan skala. Sedan är faktorer såsom kön och ålder något som skulle kunna 
berika forskningsområdet, beträffande såväl trafiklärare som elever. Hur implementeras IRE i 
lektioner med andraspråkstalare? En viktig aspekt som denna studie inte behandlar är det 
visuella, som självklart även är av stort intresse. Hur gestikuleras det i bilen och främjar eller 
hämmar det lärandet och koncentrationen under lektionen? 
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Appendix A 
2017-09-01 

 
 
Medgivande till ljudupptagning 
 
Härmed godkänner jag att min röst spelas in i utbildningssyfte. 
 
Samtliga samtalsdeltagare förblir anonyma och materialet kommer endast att användas i 
utbildningssyfte. 
 
Situation: En körlektion hos en trafikskola. 
 
 
 
xxx xxx, trafiklärare   xxx xxx, elev 
 
____________________________  ____________________________ 
 
 
Dory Manoukian, student (Stockholms universitet) Ort/datum 
 
____________________________  ____________________________ 
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