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Sammanfattning 
Vårt syfte med denna studie är att belysa området lärares klassrumsfrågor. Detta gör vi med 

fokus på olika frågetypers förekomst, vad lärare har för syfte med frågor och vad de sedan gör 

med elevernas svar på frågorna som de ställt.   

 

Eftersom vi har valt att titta på förekomsten av frågor har detta lett till att vi genomfört sex 

stycken observationer hos tre lärare. Dessa lärare har vi senare även intervjuat för att 

exempelvis reda ut vad de har för syfte med att använda frågor som pedagogiska redskap. 

Observationerna har även varit till hjälp när vi har tittat på lärarnas uppföljning av elevsvaren.  

 

Resultaten vi har nått stämmer bra överens med tidigare studier men vi har också sett att 

området är komplext och inte så lätt som man ibland kan tro. Vad lärare ställer för frågor i ett 

fall kan passa bra där men mindre bra i ett annat. Det vi kunde se utifrån våra observationer 

var att förekomsten av olika typer av frågor stämde bra överens med lärarnas medvetenhet om 

frågor och vad de använder dem till. Lärarnas viktigaste syfte med att använda frågor var att 

få en dialog med eleverna samt att väcka samtal. Att frågor anses vara ett av de viktigaste 

pedagogiska redskapen är även något vi har kunnat se.  
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1 Inledning 

Varje dag runt om i världen möts lärare och elever i klassrummet där de tillsammans utför ett 

arbete. Lärarnas arbete består i att stötta eleverna som befinner sig i en lärandeprocess 

(Einarsson 2003) och måttet på en god pedagog anses enligt Thomas Tydén (1995) vara om 

han/hon lyckas starta en lärandeprocess hos eleverna. Lärande och undervisning hör ihop med 

hur kommunikationen i klassrummet ser ut. Hur läraren organiserar talet är avgörande för hur 

eleverna lär sig och vad de lär sig (Madsén 1994). När man är inne på ämnet kommunikation 

stöter man även på begreppet dialog vilket språkforskaren Olga Dysthe (1996) definierar som 

”ett muntligt samtal ansikte mot ansikte” (s 62). Hon refererar till Michail Bakhtin, som bland 

annat arbetat med språkfrågor, när hon talar om dialog. Bakhtins teorier om detta ämne brukar 

samlas under begreppet dialogism och centralt för hans teori är att människan främst inte 

använder språket för att uttrycka sig själv utan för att finnas i dialog med andra. Dysthe själv 

väljer att tala om flerstämmighet och betonar vikten av att fler röster bör höras i ett klassrum 

och vara i dialog med varandra.  

 

Redan på 1910-talet började man undersöka klassrumsinteraktion. Den tidiga forskningen 

präglades av intresse för den gode lärarens karaktärsdrag samt interaktionen elever emellan, 

och mellan elever och lärare. På 1940-talet däremot låg i princip allt fokus på lärarens 

beteende i klassrummet (Gustafsson 1977). Kommunikation och interaktion i klassrummet är 

ett väl utforskat område och Charlotta Einarsson (2003) tar i sin avhandling upp att 

kommunikationen enligt nutida forskning inte har ändrats så mycket som man tidigare trott. 

Hon refererar till två undersökningar gjorda 1976 och 1996 som visar att interaktionen mellan 

lärare och enskild elev har minskat men att kommunikationen mellan lärare och 

helklass/elevgrupp har ökat. Så på det stora hela har kommunikationen i klassrummet ökat 

men det har inneburit att läraren talar mer till eleverna istället för med eleverna.  

 

Som blivande gymnasielärare är det viktigt att vi reflekterar över hur kommunikationen 

mellan oss och eleverna ser ut i klassrummet för att upptäcka eventuella mönster som stör 

dialogen och undervisningen. Det är också av vikt att finna mönster som gynnar 

kommunikationen så att lärandeprocessen leds framåt. Lärares frågor är en del av den dagliga 

klassrumssituationen och de kan vara ett redskap för lärandeprocessen. Redskap betyder inom 

den sociokulturella lärandeteorin de resurser som vi kan använda för att få förståelse för 

omvärlden (Dysthe 2003). Utifrån detta resonemang väcktes vårt intresse för området frågor 
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och det blev fokus för vår forskning. Lärare är i behov av pedagogiska redskap som 

exempelvis visuell och teknisk utrustning samt litteratur för att bedriva undervisning på ett 

sätt som skapar mening för eleverna. Är frågor ett sådant redskap? Vi har reflekterat över vår 

egen skoltid och konstaterat att det stundtals känts som att lärare ställt frågor för att hålla oss 

elever aktiva på lektionen så att vi inte ska drömma oss bort eller rent av somna. Är lärares 

frågor ett kontrollredskap för att väcka elevers uppmärksamhet? Medvetenhet i vår lärarroll är 

något som vi söker och därför är vi intresserade av att titta på frågor i klassrummet. Att vi är 

två författare till detta examensarbete har inneburit mer reflektion och argumentation då vi 

tillsammans deltagit i arbetsprocessen och delat på ansvaret.  

 

Vi inleder vårt examensarbete med att ge en bakgrund som ligger till grund för vårt syfte. I 

inledningen till bakgrunden förklarar vi några viktiga begrepp som avgränsar vår studie. Vi 

har sedan valt att redogöra för lärandeteorierna behaviorism, konstruktivism och den 

sociokulturella teorin. Vi betonar den sistnämnda mer eftersom dess syn på lärande är den vi 

själva står för och är den som eftersträvas i dagens skola. Vi fortsätter sedan bakgrunden med 

att skriva om den offentliga klassrumskommunikationen och sedan kommer ett längre avsnitt 

om frågor. Denna bakgrund avslutas med att vi tar upp skillnaden mellan ett monologiskt och 

ett dialogiskt klassrum. Vi presenterar sedan syftet med vår studie samt de frågeställningar 

som vi formulerat för att nå vårt syfte.  

 

I metoddelen som sedan följer redogör vi för kvalitativ och kvantitativ ansats eftersom vi 

kommer att använda oss av båda. Vi redogör även för varför vi använt observation och 

intervju som metod. Här följer också en presentation av de lärare och lektioner vi har besökt. 

Därefter presenteras vårt resultat utifrån våra observationer och intervjuer. Sedan kommer en 

diskussion där vi resonerar kring resultatet och knyter ihop det med vår bakgrund. Vi blickar 

även framåt mot vår kommande lärarroll och framtida forskning inom ämnet och avslutar med 

att reflektera över vårt metodval. 
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2 Bakgrund 

Med denna bakgrund lägger vi en grund för vårt syfte, det kommande resultatet och 

diskussionen. Inledningsvis presenteras några centrala begrepp som fungerar som 

avgränsningar för vår studie. Sedan redogör vi för olika teorier om lärande. Deras relation till 

lärares frågor kommer vi sedan att resonera kring i diskussionen. Efter lärandeteorierna tar vi 

upp Dysthes (1996) begrepp monologiskt och dialogiskt klassrum eftersom vi anser att det är 

relevant i förhållande till lärandeteorierna och studier av lärarinitierade frågor. Vi kommer 

sedan att göra en utläggning om lärares och elevers roll i den offentliga kommunikationen. 

Avslutningsvis följer ett kapitel där vi presenterar några olika typer av frågor som uppträtt i 

den litteratur vi tagit del av. Författare till tidigare studier använder sig av olika begrepp när 

de talar om frågetyper. Vi har valt att hålla oss till några av dessa och detta återkommer vi till.    

 

2.1 Avgränsningar 
Kommunikationen i klassrummet delar Kjell Granström och Charlotta Einarsson (1995) upp i 

den offentliga och den privata. Den privata kommunikationen, som vi inte kommer att 

behandla i denna studie, är den som sker mellan eleverna. Oftast ses den som den icke tillåtna 

kommunikationen. Den offentliga kommunikationen är den som utspelar sig mellan lärare och 

elever och det är den vi kommer att fokusera. 

 

Vidare avgränsar vi vår studie till frågor i den offentliga kommunikationen under lärarledda 

helklasslektioner. Ett annat begrepp för det är katederundervisning men det är något föråldrat 

(Granström & Einarsson 1995) och kommer därmed inte att användas i vår studie. Lärarledd 

helklasslektion innebär att en klass undervisas av läraren. Även om det är 

helklassundervisning så kan läraren föra en dialog med endast en elev men detta sker då i det 

offentliga då den övriga klassen tar del av det (Einarsson 2003).  

 

2.2 Lärandeteorier 

För att nå lärande skriver Dysthe (1996) att höga förväntningar, delaktighet och äkta 

engagemang är tre viktiga villkor. Tidigare användes begreppet inlärning när man talade om 

att lära sig saker, men i och med forskningen som gjorts den senaste tiden har man övergett 

det allt mer och talar nu om lärande. Lärande kan man tala om i tre steg och det första är att 
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lärande är införlivande av yttre kunskaper. Det andra är att man ser på lärande som förståelse, 

då utifrån elevernas utvecklingsnivå. Det sista är att man ser på lärande som ett samspel 

mellan miljö och individ (SOU 1992:94).  

 

Hur undervisningen i dagens skola formas och ser ut har bland annat att göra med vilken syn 

på lärande som läraren har. Vi ska nu ta upp de tre främsta teorierna om lärande och dessa är 

behaviorismen, konstruktivismen och den sociokulturella teorin. Vi kommer att lägga större 

fokus på den sociokulturella teorin då det är den som det eftersträvas som utgångspunkt i 

dagens skola (Dysthe 2003).  

 

2.2.1 Behavioristisk teori 

Inom den behavioristiska synen ser man enligt Dysthe (1996) på eleverna som tomma kärl 

som behöver fyllas på. Eleverna lär sig det grundläggande först och efter att de lärt sig det kan 

de lära sig att reflektera och tänka själva. Roger Säljö (2000) förklarar att inom behaviorismen 

är det som uppfattas som verkligt, reellt och konkret det yttre beteendet. Kunskap ses som 

färdigpackade enheter som byggs upp inom individen som en tegelmur. Kunskapen anses ha 

en kvantitativ karaktär och finns utanför eleven. Dessa tankar har kommit från Ivan Pavlov 

som kom fram till att djur med hjälp av stimuli kunde lära sig nya responser och utifrån detta 

konstaterade man att elever behöver förstärkning och belöning för det som de gör bra (Wood 

1999). 

 

Läraren ses inom denna teori som en förmedlare och överförare av kunskap (Dysthe 1996) 

och faktakunskaper förmedlas till barnet och inte utifrån barnet och dess tidigare kunskaper 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 1999). 

 

2.2.2 Konstruktivistisk teori 

För denna teori används både begreppen kognitivism och konstruktivism, men 

konstruktivismen är den del av kognitivismen som handlar om lärande (Säljö 2000), därför 

har vi valt att använda konstruktivism som begrepp.  

 

Inom konstruktivismen är Jean Piaget den store tänkaren. Han menade enligt David Wood 

(1999) att problemlösningar och handlingar är viktiga processer när man talar om utveckling 
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och inlärning. Det är när man prövar på saker och utför olika handlingar som man lär sig. Det 

teoretiska tänkandet kan växa fram och skapas när man utför de verkliga handlingarna. 

Människan lär sig att använda sig av världen och inse konsekvenserna av hur man handlar. 

Dysthe (1996) skriver att om eleverna ska kunna se sitt eget lärande som meningsfullt krävs 

det att de måste hitta anknytningar mellan skolans värld och sin egen vardag. Eftersom alla 

individer har olika erfarenheter och intressen skapas kunskap på nytt hos varje individ. 

Författaren menar vidare att Piaget ger läraren en mindre central roll jämfört med 

behaviorismen, på grund av att det är oberoende av inlärningssätt som eleverna lär sig. Det är 

eleverna själva som ska ta till vara på den egna inlärningen och bygga upp sin kunskap.      

 

Sammanfattningsvis kan man säga som Dysthe (2003) att inom denna inlärningsteori tar 

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

krävs omorganiserar de mentala strukturer för att den nya förståelsen skall passa in” (s 36). 

 

2.2.3 Sociokulturell teori 

Inom den sociokulturella teorin menar man enligt Wood (1999) att undervisning och 

kommunikation står i centrum för människans utveckling och språket ses som ett redskap eller 

instrument för tänkandet och det är Lev Vygotskij som ligger bakom denna teori. Dysthe 

(1996) tar upp att Vygotskij betonar samspelet mellan individer, lärare och elev. Till följd av 

detta är det viktigt att undervisningen sker i ett samspel mellan de olika parterna. Här menar 

man att all förståelse är aktiv och social, och meningen skapar man tillsammans. Vidare 

skriver Dysthe (2003) att ”Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är kommunikativa processer 

förutsättningar för människans lärande och utveckling” (s 48). Alltså anser författaren att 

kommunikationen och språket är grunden för att lärande ska kunna ske. 

 

Språkanvändning och kommunikation är helt centrala då det är dessa två som blir länken 

mellan omgivningen och individen. När man lär sig ett språk lär man sig även att tänka inom 

en samhällelig gemenskap och kultur. De kunskaper som vi människor lever på kan man säga 

är kunskaper som vi lånat från andra. Redan från det att vi föds så gör barnen sina 

erfarenheter i interaktion med andra (Säljö 2000). Dysthe (2003) menar att det är språket som 

är det viktigaste medierande och förmedlande redskapet för människan.  
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Vidare tar Dysthe (2003) upp att det är det konstruktivistiska perspektivet som ligger till 

grund för den sociokulturella teorin men att den senare lägger en tyngre vikt på själva 

samarbetet. Samarbete och interaktion är nödvändigt i lärandeprocessen. Inom den 

sociokulturella teorin så menar man alltså att:  
 
lärande har med relationer att göra; lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas samspel; språk 
och kommunikation är grundläggande element i läroprocesserna; balans mellan det individuella och det 
sociala är en avgörande aspekt på varje läromiljö; lärande är mycket mer än det som sker i elevens huvud 
och har att göra med omgivningen i vid mening (Dysthe 2003 s 31).  
 

Författaren menar därmed att lärande är något som alltid pågår överallt. Säljö (2000) påpekar 

även han att den sociokulturella teorin har flera utgångspunkter på lärande och att en av dem 

är att fokus läggs på hur grupper och individer utnyttjar och tillägnar sig kognitiva och fysiska 

resurser. Inom den sociokulturella teorin använder man sig av ordet redskap eller verktyg och 

med det menar man de resurser som vi människor har tillgång till och som vi använder oss av 

när vi agerar i och förstår vår omvärld. Dessa resurser kan vara både fysiska, språkliga eller 

intellektuella.  

 

2.3 Monologiskt och dialogiskt klassrum 

Klassrum klassificerar Dysthe (1996) som monologiska eller dialogiska och hon poängterar 

att detta endast är en förenkling och att det i praktiken inte går att placera in ett klassrum i det 

ena eller andra. Det monologiska klassrummet gäller ”vissa aspekter av traditionella klassrum 

i de flesta länder” och det dialogiska ”anger den riktningen för den utveckling jag [Dysthe; 

vår anm.] anser vara önskvärd” (s 222).  

 

I ett monologiskt klassrum bygger undervisningen på envägskommunikation där kunskapen 

förmedlas från den som kan till dem som inte kan. Denna undervisning präglas av 

föreläsningar och frågasvar-mönster. Många forskare är förvånade över att så stor del av 

dagens klassrum fortfarande är monologiskt präglade och de slår fast att orsaken till detta 

oftast är lärarnas behov av att ha social kontroll, vilket kan vara nödvändigt när man har stora 

klasser. Även om det stundtals förekommer dialog exempelvis när läraren ställer frågor till 

eleverna och de svarar så anser Dysthe (1996) att det oftast rör sig om en monologisk dialog 

då interaktionen domineras av läraren.  
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Undervisningen i ett dialogiskt klassrum präglas av samspel mellan lärare och elever och även 

mellan elever. Detta hör ihop med en sociokulturell syn på lärande i vilken betonas att vi lär 

oss tillsammans i interaktion och dialog. Autentiska frågor och uppföljning av dem är viktigt i 

ett dialogiskt klassrum. Kännetecknande för ett sådant klassrum är att samtalet står i fokus och 

att undervisningen innefattar elevens personliga erfarenheter och tolkningar (Dysthe 1996). 

 

2.4 Den offentliga kommunikationen 

Den offentliga kommunikationen är som sagt den som sker i klassrummet mellan lärare och 

elever och är offentlig på det sätt att alla kan ta del av den (Granström & Einarsson 1995). Här 

ska vi titta närmare på vad lärarens roll är inom den offentliga kommunikationen i 

klassrummet men också vad som förväntas av eleverna. Först ska vi redogöra för vilka olika 

språkliga handlingar som en lektion kan innehålla.  

 

Jan Anward (1983) och Granström och Einarsson (1995) menar att det enligt undersökningar 

framkommit att en lektion är indelad i fyra språkliga handlingar. Den första av dessa är 

strukturering som innebär att läraren introducerar något. Antingen vad som ska ske under 

lektionen/flera lektioner eller något nytt moment under en lektion. Begäran/frågor är det andra 

och det innebär att läraren begär något språkligt av någon annan. Det kan till exempel vara 

frågor eller uppmaningar. Den tredje typen av språkliga handlingar är svar då någon svarar på 

en begäran. Reaktion är den fjärde och sista och innebär att någon värderar en tidigare 

språklig handling. Anward (1983) nämner även att en del forskare också delar in strukturering 

i inramning, fokusering och öppning. Inramning innebär att en ny fas i lektionen markeras 

genom exempelvis småorden ”OK, well eller now följd av en markerad paus” (s 102). Med 

fokusering menas att ramarna för det som ska hända eller en sammanfattning av det som har 

varit anges. Öppning är det som håller undervisningen igång. Det kan bland annat vara tal om 

ämnet, frågor eller uppmaningar till eleverna och kontroll av att eleverna förstått.  

 

Den offentliga kommunikationen i klassrummet innehåller alltså de språkliga handlingar som 

vi nämnt ovan och vi ska nu titta på lärares och elevers roll inom dessa för att sedan fokusera 

på den språkliga handlingen begäran/frågor i nästa kapitel.  
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2.4.1 Lärarrollen 

Enligt många forskare kännetecknas den offentliga kommunikationen av att läraren har ordet 

två tredjedelar av tiden och på det sättet har de även makten över den (Granström & 

Einarsson 1995, Gustafsson 1977, Grøver Aukrast 2003). Christina Gustafsson (1977) har i 

sina undersökningar även kommit fram till att om man räknar antalet talade ord under 

klassrumsinteraktionen så står läraren för tre fjärdedelar av dem. Exempel på vad som ingår i 

lärarens roll under en lärarledd helklasslektion är att föreläsa, förklara, ställa frågor och 

uppmuntra elever till att tala (Stubbs 1982). Anward (1983) menar att lärarledda lektioner 

präglas av styrd dialog. Styrd dialog går enligt honom ut på ”att en person står för den 

huvudsakliga språkliga verksamheten och att de övriga personerna kommer till tals genom att 

de besvarar frågor från den som står för den huvudsakliga språkliga verksamheten” (s 82). De 

två roller som utspelar sig under en styrd dialog är mästare och övrig deltagare. Under en 

lärarledd helklasslektion har läraren rollen av mästare då han/hon har rätt att tala, tala utan att 

begära ordet, lyssna och rätt att fördela ordet. Detta fungerar i princip som en regel. Förutom 

att fördela ordet och skapa struktur i klassrummet styr även lärare över vilket innehåll som 

presenteras under lektionen (Granström & Einarsson 1995).  

 

Kommunikationen mellan lärare och elever domineras av ett frågasvar-mönster enligt flera 

forskare och undersökningar (Granström & Einarsson 1995, Hundeide 2003, Grøver Aukrast 

2003). Ulf P Lundgren (1989) nämner att lärare bland annat använder frågasvar-mönstret för 

att det anses vara det mest effektiva för att ha social kontroll. Lärare är helt enkelt nyfikna på 

om eleverna är med på det som sägs och händer.  

 

2.4.2 Elevrollen 

Av eleverna förväntas det att de hela tiden ska lyssna och vara uppmärksamma på läraren och 

de förväntas svara när läraren frågar något. Om vi tittar tillbaka på den indelning av de fyra 

språkhandlingar som vi nämnt tidigare så kan vi konstatera att läraren är delaktig i alla fyra av 

dem medan elevernas språkliga handlingar mestadels består av svar (Anward 1983, 

Granström & Einarsson 1995). Enligt Granström och Einarsson (1995) är elevernas roll 

främst reproducerande då ”eleven verbalt ska återge något som eleven har lärt sig tidigare 

eller beskriva olika ting på uppmaning av läraren” (s 30). Ett vanligt mönster under lärarledda 

helklasslektioner är enligt Anward (1983) att eleverna endast fyller ut lärarens tal men att 

deras inlägg inte avbryter eller påverkar lärarens genomgång. Om en elevreplik ska bidra till 
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innehållet i lektionen krävs det att läraren har tilldelat ordet till eleven samt att repliken 

uttrycker något relevant och innehåller det som läraren vill åt.  
 
För att bli en framgångsrik elev måste man lära sig att kommunicera i enlighet med reglerna för 
turtagande (Anward 1983 s 67). 
 
 

2.5 Lärarinitierade frågor 

En av de språkliga handlingar som Anward (1983) och Granström och Einarsson (1995) 

nämner är begäran/frågor som innebär att läraren begär något språkligt av någon annan. Syftet 

till att lärare ställer frågor kan vara att ta reda på vad eleverna vill veta inom ett ämnesområde, 

vad de anser, hjälpa dem på traven för att komma framåt i lärandet, ta reda på vad de lärt sig, 

väcka deras koncentration eller för att få variation i talrummet (Svedner 1999, Emanuelsson 

2001). För att få variation i undervisningen är det enligt Jörgen Dimenäs (1995) viktigt att 

blanda olika typer av frågor: både kortfrågor, förståelsefrågor och problemställningar. Jonas 

Emanuelsson (2001) använder begreppet fråga i avseendet att beteckna en handling: fysisk, 

skriftlig eller verbal som öppnar upp för en interaktion. Han lyfter upp det faktum att den 

vanligaste typen av kommunikation i klassrummet just är byggt på frågorna som läraren 

ställer till eleverna. När frågorna har funktionen av att ta reda på vad eleverna kan inom ett 

område menar författaren att det kan användas för att värdera och bedöma elevernas 

kunskaper. Detta för att lärarna sedan ska kunna anpassa den kommande undervisningen efter 

den nivå eleverna befinner sig på. Dimenäs (1995) tar upp två funktioner som lärares frågor 

kan ha, nämligen i syfte att kontrollera elevers kunskaper eller för att fördjupa dem. Därmed 

anser han att frågor kan vara ett viktigt redskap för lärande.  

 

”Språk är ett redskap för inlärning” (Stubbs 1982 s 75) och det betyder att elever inte bara lär 

sig genom att lyssna passivt utan de behöver aktivt delta genom att diskutera, försvara sina 

åsikter eller prata igenom en fråga ordentligt. Utifrån den sociokulturella teorin där samspelet 

står i fokus är frågor därmed en viktig del av klassrumssituationen. Men samtidigt som frågor 

kan främja interaktionen i klassrummet kan de enligt Karsten Hundeide (2003) även hämma 

den genom att lärarfrågorna oftast är precisa och därmed inte ger utrymme för längre svar som 

kan bidra till en dialog. Ett dialogiskt samtal kännetecknas enligt Vibeke Grøver Aukrast 

(2003) dessutom av att det förekommer fler elevresponser mellan det att läraren initierat 

frågan till det att läraren evaluerar svaret. Viktigt att tänka på som lärare är även att inte ställa 
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fler frågor direkt efter varandra för det förvirrar eleverna eftersom de då inte vet vilken av 

frågorna de ska svara på (Kullberg 2004).  

 

Det finns en mängd begrepp för olika typer av frågor men vi har valt att kategorisera dem som 

kontrollerande frågor, IRE-frågor och autentiska frågor. Dessa begrepp har vi samlat utifrån 

olika författare som behandlar ämnet kommunikation i klassrummet. Vi har inte stött på 

någon tidigare studie där alla dessa begrepp har använts samtidigt. Dysthe (1996) lutar sig 

mot en sociokulturell lärandeteori och tar upp frågetyperna slutna, öppna och autentiska 

frågor. Dessa har blivit vår utgångspunkt men vi har valt att samla slutna och öppna frågor 

under begreppet IRE. Vi har även lagt till posten kontrollerande frågor som Gustafsson 

(1977) och Birgitta Kullberg (2004) talar om. Begreppet IRE använder en rad författare sig av 

och vi tycker att det är ett mer problematiserande begrepp än koncepten slutna och öppna 

frågor. IRE står för initiering, respons och evaluering och handlar därmed inte bara om själva 

frågan utan belyser frågesituationen som helhet.  

 

Samspel och dialog är viktigt inom den sociokulturella teorin och för att detta ska ske är det 

intressant vad som händer med en fråga efter att den initierats av läraren. I det avsnitt som 

följer redogör vi för ovannämnda frågor. Hur det arbetas vidare med frågor kommer vi sedan 

att ta upp under rubriken Evaluering och uppföljning. 

 

2.5.1 Kontrollerande frågor  

I klassrummet är det vanligt med kontrollerande frågor som innebär att läraren frågar eleverna 

om de förstått det läraren talat om. Det är ett sätt att övervaka klassrummets kommunika-

tionssystem genom att pröva om alla är på samma våglängd. För denna typ av frågor krävs det 

inte något utvecklat svar utan det räcker med ett ja eller ett nej (Gustafsson 1977, Stubbs 

1982). Begreppet kontrollerande frågor kan även betyda IRE-frågor och på det sättet använder 

exempelvis Per-Olov Svedner (1999) det, men vi låter kontrollerande frågor stå för enkla 

frågor som exempelvis Hänger ni med?, Förstår ni? Kullberg (2004) tar dock upp en 

problematik med denna typ av frågor. Det är inte alltid säkert att eleverna förstått vad läraren 

menat men att de svarar jakande på frågan eftersom de tror sig ha förstått utifrån sina egna 

associationer. Istället för frågan Förstår ni? föreslår hon att man använder frågor liknande 

dessa: Vad har ni förstått? På nästa sida kan ni se en illustration som tydligt visar hur denna 

problematik kan se ut. 
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2.5.2 IRE-frågor 

När man talar om frågasvar-mönstret är det ofta så kallade IRE-frågor som man syftar på och 

som vi tidigare nämnt är detta en stor del av lärares kommunikation i klassrummet. Detta är 

ett begrepp som flera forskare använder sig av och det står för initiering, respons och 

evaluering. Läraren initierar en fråga, eleven responderar och läraren evaluerar/värderar (ex. 

Liljestrand 2002, Grøver Aukrast 2003, Stubbs 1982). Detta innebär att läraren ställer frågor 

utifrån för dem redan känd information och därmed sitter inne med både frågan och svaret 

(Grøver Aukrast 2003). Begreppen initiering, respons och evaluering kan kopplas samman 

med de begrepp Anward (1983) och Granström och Einarsson (1995) använder sig av: 

begäran/frågor, svar och reaktion som är språkliga handlingar under en lektion. Ingrid 

Denna illustration är tagen ur ” Lust- och undervisningsbaserat lärande – ett 
teoribygge” (2004) och är publicerad med illustratören Birgitta Kullbergs 

tillstånd.
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Carlgren (1999) tar upp att detta frågemönster inte är ett naturligt sätt att föra ett samtal, 

eftersom elevernas uppgift på något sätt blir att försöka lista ut vad det är läraren vill höra för 

svar. Eleverna får då inte möjlighet att reflektera och resonera som ju är en viktig del utav 

skolan och enligt Michael Stubbs (1982) blir eleverna passiva då de endast har som uppdrag 

att ge respons på det läraren initierar för att sedan evaluera. Han anser också att det ger 

signaler till eleverna att de inte har något nytt att komma med eftersom läraren redan vet 

svaret på dessa frågor. 

 

Ett annat begrepp som förekommer när det gäller frågor med redan givna svar är lotsning. 

Enligt Granström och Einarsson (1995) innebär det att läraren ställer en rad frågor som är 

styrande och ledande för att lotsa eleverna framåt i undervisningen. Egentligen är det läraren 

som löser problemet åt eleven och eleven fyller endast i lärarens delfrågor. Detta medför att 

eleverna löser uppgifter utan att förstå hur det egentligen går till eftersom läraren i princip har 

svarat åt dem. Därmed menar författarna att frågasvar-metoden inte alltid kontrollerar vad 

eleverna faktiskt kan.  

 

IRE-frågor kan i sin tur delas upp i öppna och slutna, och dessa begrepp använder Dysthe 

(1996) när hon talar om frågor med ett givet svar. Slutna frågor menar hon är av facitliknande 

karaktär och öppna frågor ger utrymme för flera svar. Ett exempel på en öppen fråga är ”Vilka 

var de viktigaste orsakerna till det amerikanska inbördeskriget?” (s 58). På denna fråga finns 

en rad olika svar. Dock poängterar hon att öppna frågor enligt hennes begreppsapparat inte är 

detsamma som autentiska frågor (frågor där det inte finns något givet svar) eftersom det ändå 

finns givna svar som läraren antagligen sitter inne med.  

 

Enligt Grøver Aukrast (2003) hävdar flera forskare att frågor av IRE-struktur hämmar 

elevernas självständiga tänkande. Elevernas roll bör inte bara vara att minnas och reproducera 

(Dysthe 1996).   

 

2.5.3 Autentiska frågor 

Autentiska frågor är enligt Dysthe (1996) frågor som inte har något givet svar, och därmed vet 

inte läraren svaret på frågan när han/hon ställer den till eleverna. Detta gör att frågesituationen 

blir autentisk och liknar ett vanligt samtal. När läraren ställer autentiska frågor visar detta 

eleverna att deras tolkningar och reflektioner är viktiga och att läraren inte är ute efter att 



 15

kontrollera elevernas kunskap. Även Kullberg (2004) skriver att det är viktigt med autentiska 

frågor i sammanhang där man är ute efter utvecklande läroprocesser. Hon menar att frågor ska 

ställas för att utmana eleverna och leda till lärande. Autentiska frågor utvecklar elevernas 

tänkande och eleverna kan svara på dem efter att de själva har sökt efter svaren inom och 

utom sig själva. De får här även användning av sina personliga erfarenheter.  

 

Forskare har genom en undersökning, som Dysthe (1996) hänvisat till, kommit fram till att 

elever lär sig mer genom att läraren använder autentiska frågor. Men Svedner (1999) tar upp 

att det är omöjligt att låta alla frågor i skolan vara autentiska eftersom lärare måste ta reda på 

om eleverna förstått det de pratat om och vilken förkunskap de har. Som vi nämnt i vår 

inledning är lärares uppdrag att stötta eleverna i en lärandeprocess (Einarsson 2003) och utan 

att få ta reda på om eleverna förstått blir det svårt att stötta dem framåt i processen. Kerstin 

Bergqvist (1999) menar också att även om lärare uppmuntrar eleverna till att analysera och 

diskutera så kan eleverna ha svårt att göra detta och försöker istället att hitta de ”rätta” svaren. 

Enligt Stubbs (1982) finns det enligt många forskare en dold läroplan ”som varje elev måste 

lära sig om han ska ha framgång i skolan” (s 88) och i denna dolda läroplan ingår det bland 

annat att lära sig hur man ska bemöta lärarens frågor, det vill säga att man ska komma med 

rätt svar. Detta krockar då med autentiska frågor eftersom eleverna är vana att hitta det rätta 

svaret. Den dolda läroplanen sprids enligt författaren outtalat i klassrummen.  

 

2.6 Evaluering och uppföljning 

Tidiga undersökningar om frågekonstruktioner i klassrummet har enligt Grøver Aukrast 

(2003) fokuserat på förhållandet mellan initiering och respons (alltså mellan fråga och svar), 

men i senare undersökningar har man mestadels koncentrerat sig på förhållandet mellan 

respons, evaluering och uppföljning. Hur och om läraren följer upp elevernas frågor i den 

fortsatta undervisningen är av intresse för forskarna.  

 

När läraren initierar en fråga till klassen och någon svarar är det upp till läraren att värdera 

svaret, alltså evaluera det och enligt Anward (1983) kan läraren evaluera svaret på tre sätt: 

avvisa svaret, ställa sig tveksam till svaret eller acceptera svaret. Enligt Granström och 

Einarsson (1995) innebär lärarens bemötande av ett elevsvar en indirekt värdering av eleven. 

”För eleverna innebär varje interaktion med läraren också en signal om elevens egenvärde” (s 

37). Författarna menar att på detta sätt innebär lärarens evaluering mycket mer än bara en 
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reaktion på sakfrågan och det är även något Dysthe (2003) nämner då hon menar att 

relationen mellan lärare och elever påverkas av evalueringsformerna. Utifrån detta 

resonemang ser vi hur viktigt det är att läraren tänker på hur han/hon bemöter eleverna vid 

deras svar. När man ställer autentiska frågor ska läraren enligt Johan Liljestrand (2002) inte 

värdera svaret som rätt eller fel utan följa upp det och låta det styra undervisningen framåt. 

Han använder begreppet IRU-frågor när han talar om autentiska frågor. IRU står för initiering, 

respons och uppföljning och påpekar vikten av att inte värdera elevers svar på autentiska 

frågor utan istället följa upp dem.  Dysthe (1996) anser att det är viktigt med positiv feedback 

vid uppföljning av elevers autentiska frågor. Detta för att visa eleverna att det de säger är 

viktigt. 

 

Flera författare funderar kring om lärare utnyttjar de svar som eleverna ger genom att väva in 

dem i undervisningen eller om svaren endast ses som tillfälliga avvikelser. De anser att lärare 

sällan följer upp elevers svar utan istället fortsätter lektionen som planerat efter att de värderat 

svaret (Granström & Einarsson 1995, Grøver Aukrast 2003). Även Anward (1983) talar om 

detta och menar att aspekter som introduceras av elever oftast inte följs upp utan läggs till 

handlingarna även om de accepteras av läraren. Det är viktigt som lärare att ha ett öppet 

förhållningssätt och vara intresserad av elevernas svar.  Detta för att förstå hur de tänker så att 

läraren kan bygga vidare på kunskapen som eleven redan har. Lärare kan istället för att ge 

eleven svaren genom att berätta dem, använda sig av frågor så att eleverna själva får fundera 

vidare (Wernberg 2006).  

 

Genom att konstatera att det inte är förekomsten av IRE-frågor eller autentiska frågor som 

visar om läraren släpper in eleverna i kommunikationen utan det är förekomsten av 

uppföljning av elevernas svar i undervisningen som spelar roll, så problematiserar Grøver 

Aukrast (2003) frågasvar-mönstren i klassrummet. Autentiska frågor utan uppföljning är inte 

bättre än IRE-frågor. Författaren tar upp att forskare visat på att IRE-strukturer kan inbjuda 

till undervisningsformer där elever får stå i centrum och lösa problem.  
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3 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att belysa lärarinitierade klassrumsfrågor. Utifrån detta vill vi titta på 

frågors förekomst, syfte och uppföljning. Dessa tre aspekter har legat till grund för våra 

frågeställningar och är ett underlag för den metod vi valt och det resultat vi vill nå. Vår första 

frågeställning är följande:  

 
– Vilka typer av frågor används och förekommer i lärares offentliga klassrumstal under den 
lärarledda delen av helklasslektionen och vilka faktorer anses påverka vilka typer av frågor 
som ställs? 
 
Att lärare använder sig av frågor är ett vanligt fenomen under lärarledda lektioner menar flera 

forskare (ex. Lundgren 1989, Granström & Einarsson 1995) och utifrån de tidigare studier vi 

läst inom ämnet har det framkommit att det förekommer olika typer av frågor. Detta 

redogjorde vi för i vår bakgrund (2.5). Vi anser även att det är intressant att belysa vilka 

faktorer som anses påverka användandet av olika typer av frågor och därför ingår även denna 

fundering i vår frågeställning. I vår diskussion kommer vi att problematisera vad de olika 

frågetyperna innebär för lärande utifrån de lärandeteorier som vi redogjort för i bakgrunden 

(2.2). Med utgångspunkt i denna fråga där vi vill kartlägga förekomsten av olika frågetyper 

anser vi också att det är av vikt att undersöka vilken ambition lärare har med att ställa frågor. 

Studiens andra frågeställning är därför följande: 

 
– Vad har lärare för syfte med frågorna de ställer?  
 
För oss som blivande gymnasielärare känner vi ett ansvar att reflektera över vår kommande 

lärarroll och över de redskap som står till förfogande att använda i undervisningen. I vår 

inledning funderade vi över om lärares intention med att ställa frågor är att använda dem som 

ett redskap för lärande eller för att hålla eleverna aktiva på lektionen. Dessa reflektioner bär vi 

med oss in i vår forskning. Studiens tredje frågeställning gäller uppföljning och formuleras 

enligt följande:  

 
– Hur evaluerar lärare elevers svar och vilken uppföljning sker? 
 
Enligt forskare är det viktigt hur man som lärare följer upp elevers svar på lärarinitierade 

frågor. Granström och Einarsson (1995) menar att lärares bemötande av elevsvar är en 

indirekt värdering av eleverna. Författaren Grøver Aukrast (2003) menar till och med att 
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uppföljningen av frågorna är viktigare än själva förekomsten av olika frågor. På grund av att 

det är så viktigt väljer vi att även fokusera på detta i våra undersökningar. 
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4 Metod  

I och med den sociokulturella teorin är dialog mellan lärare och elever en central grundpelare. 

Till följd av detta är det väsentligt att frågor ställs på ett bra sätt för att medverka till att 

interaktion och en öppen dialog i klassrummet främjas. Därför är det relevant att forskningen 

förs vidare med den metod vi här valt. Begreppet vetenskap är centralt inom forskning och 

diskussioner om vad vetenskap är har pågått länge och pågår än. António Barbosa da Silva 

och Vivian Wahlberg (1994) skriver att om något ska klassas som vetenskaplig kunskap så 

bör det vara beprövat på ett systematiskt sätt. Alltså behöver man använda sig av 

vetenskapliga metoder för att nå vetenskaplig kunskap. Jan-Axel Kylén (2004) tar upp att det 

finns fyra olika metoder (enkät, observation, intervju, textanalys) och att de är hjälpmedel för 

att samla in uppgifter. Det som avgör vilken metod man som forskare väljer är utifrån vad 

man vill få in för uppgifter. Det bör finnas en logik mellan den forskningsfråga man ställt, 

metoden man använder för datainsamling och analysförfarandet (Einarsson & Hammar 

Chiriac 2002). I denna metoddel ska vi inledningsvis motivera vårt val av metod och 

redogöra för hur urvalsprocessen sett ut. Vi kommer även att ge en presentation av de lärare 

som medverkat i vår forskning och beskriva de lektioner vi valt att studera. Slutligen kommer 

vi att berätta om hur vi lagt upp våra observationer samt intervjuer, och även ta upp etiska 

aspekter som är en viktig del av forskning.  

 

4.1 Metodval 

Vi har utifrån vårt syfte och våra frågeställningar valt att i huvudsak använda oss av en 

kvalitativ ansats för vår forskning, men det kommer även att finnas kvantitativa spår i vårt 

tillvägagångssätt. Inom beteende- och samhällsvetenskap är det vanligt att man använder både 

kvalitativa och kvantitativa ansatser som en blandform för att nå vetenskaplig kunskap (Trost 

1997), och det är detta vi tagit fasta på. Med kvalitativ metod menar vi, som Bengt Starrin och 

Barbro Renck (1996), att när en metod benämns som kvalitativ har den som syfte att 

identifiera och upptäcka företeelser, innebörder eller egenskaper som inte är kända. Jan Trost 

(1997) nämner att det vid kvalitativa studier handlar mycket om att finna mönster och försöka 

förklara varför enskilda människor agerar och resonerar på ett visst sätt. Exempelvis så 

företräder en intervjuad välutbildad tvåbarnsmor endast sig själv och inte alla tvåbarnsmödrar, 

men genom att man sammanställer hur enskilda individer upplever olika saker och ting kan 

man hitta mönster och på det sättet generalisera till en viss grad (Sjöström 1994). En 
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kvantitativ ansats utgår istället från redan definierade innebörder, egenskaper eller företeelser. 

För att ta reda på dessa formuleras det frågor som exempelvis hur många, hur vanligt och hur 

ofta. Främst är man intresserad av representativ statistik (Starrin & Renck 1996, Trost 1997).  

 

Med en kvalitativ ansats som fokus har vi valt att använda oss av observation och intervju 

som metod eftersom vi anser att de tillsammans ger oss den information vi behöver för att nå 

vårt syfte och få svar på våra frågeställningar. Observation passar vårt syfte väl på grund av 

att vi genom att observera lektioner kan titta på vilka typer av frågor som förekommer samt 

hur de evalueras och följs upp av läraren. Under en intervju kan vi samtala och ställa frågor 

om bland annat vilket syfte lärare har med att ställa frågor, vilka typer av frågor de använder 

sig av och varför samt hur de följer upp elevers svar.  

 

Att använda oss av två metoder innebär att vi belyser området lärarinitierade frågor från två 

håll. Det är vårt försök att ge väl underbyggda och giltiga slutsatser utifrån vårt syfte.  

 

4.2 Urval 

Som informanter i vår forskning har vi valt lärare som undervisar på gymnasiet. Vårt 

kriterium vid urval av lärare har varit att de ska ha en lärarutbildning i ryggen samt vara 

behöriga att undervisa på gymnasiet i teoretiska ämnen. Vid arbete med kvalitativa studier vill 

man ha så stor bredd (stor variation) på materialet som möjligt (Trost 1997) för att försöka 

uppnå en så rik bild av det studerade fenomenet som möjligt. Detta har legat i vårt intresse. 

Därmed har vi haft i åtanke att de utvalda lärarna ska vara av olika kön, ha olika lång 

arbetserfarenhet samt undervisa i olika ämnen. Att lärarna har olika lång arbetserfarenhet 

tycker vi ger en bredd då det innebär att de har genomgått lärarutbildning under olika 

tidsperioder samt att de arbetat olika länge inom skolan och därmed skiljer sig deras 

erfarenhet. Eftersom vi inte är intresserade av att kartlägga lärares frågor inom ett visst ämne 

tycker vi att det är bra att lärarna undervisar i ämnen av skilda slag för att vi ska få en så bred 

bild som möjligt. Vårt fokus har legat på lärarledda helklasslektioner. Utifrån våra kriterier 

tog vi kontakt med lärare vi mött under vår utbildning samt lärare i våra sociala kontaktnät för 

att finna passande och villiga informanter. Det slutade med att tre ur den senare gruppen 

nappade, och det ledde till att vi besökt tre lärare på två olika gymnasieskolor i Mellansverige. 

Lärarna uppfyller de kriterier vi formulerat och därmed anser vi att vi fått den bredd vi varit 

ute efter.  
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4.3 Presentation av lärare 

Lärarna som vi observerat och intervjuat har vi gett de fiktiva namnen Barbro, Ceasar och 

Diana. Vi har observerat två lektioner hos varje lärare i ett av de ämnen som de undervisar i 

och efter detta genomfört en intervju. Eftersom lärarnas utsagor och handlingar är en stor del 

av vårt material vill vi här ge en bakgrund.  

 

Barbro har arbetat som lärare i snart 32 år och har sex års utbildning bakom sig. Hon är 

utbildad att undervisa i geografi, historia, samhällskunskap och socialkunskap/sociala frågor. 

För att kunna undervisa i det sistnämnda har hon läst psykologi och kompletterat med 

samhällskunskap. Just nu undervisar hon i alla sina ämnen förutom historia. De lektioner vi 

observerade Barbro under var inom ämnet sociala frågor som fungerar som en valbar kurs 

inom individuellt val. De elever som var med på lektionerna går i år 2 på gymnasiet men är 

inte en enhetlig klass utan kommer från olika gymnasieprogram eftersom kursen är valbar. 

Lektionerna vi observerat har behandlat ämnet familjerätt då de under första lektionen pratade 

om familjetyper samt familjens funktion, och under den andra lektionen arvsrätt. 

 

Ceasar har arbetat som gymnasielärare sedan han blev klar med sin examen och är nu inne på 

sitt fjärde år. Hans lärarexamen omfattar matematik, biologi och naturkunskap. Han 

undervisar i alla tre ämnena samt kemi. De lektioner vi observerat har varit inom ämnet 

naturkunskap. Vid observationstillfällena har vi följt Ceasar på två lektioner i två olika 

klasser. Eleverna i de båda klasserna läser år 1 på gymnasiet. Båda klasserna arbetade med 

energi och under den första lektionen handlade det om vatten- och vindkraftverk, och under 

den andra om kärnkraft. 

 

Diana har studerat på det nya lärarprogrammet och tog examen januari 2006. Hon arbetade 

först inom förskolan innan hon i augusti 2007 fick en tjänst på gymnasiet där hon har 

behörighet i ämnena svenska och geografi. Just nu undervisar hon i svenska. Vi har observerat 

två olika klasser (samma klasser som vi observerade hos Ceasar) inom ämnet svenska under 

lektioner som handlade om källkritik.  
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4.4 Observation 

Syftet med våra observationer är att kartlägga vilka typer av frågor som läraren ställer i 

klassrummet samt hur de följs upp då ”Observation är den mest grundläggande metoden för 

att få en beskrivning av det som händer just nu” (Kylén 2004 s 95). Under observationerna 

använder vi oss av ett observationsschema (bilaga 1) som vi utformat utifrån vår bakgrund där 

vi utkristalliserade frågetyperna IRE, autentiska och kontrollerande. Observationsschemat 

innehåller även olika typer av uppföljningar av elevsvar: följdfrågor, bygger vidare 

undervisningen på elevsvaret eller pratar om något annat. För att testa vårt 

observationsschema gjorde vi en provobservation hos en folkhögskolelärare. Att det inte var 

en gymnasielärare ser vi inte som något problem då undervisningsnivån var densamma. Det vi 

kom fram till under vår provobservation var att observationsschemat behövde bearbetas. 

Bland annat la vi till posten övriga frågor eftersom det förekom många frågor som inte kunde 

kategoriseras som IRE, autentiska eller kontrollerande. I vårt resultat kommer vi att ta upp 

dessa övriga frågor och försöka klassificera vad de handlar om. Det som nu finns som bilaga 1 

är det slutgiltiga observationsschemat som vi använt oss av under våra observationer. I 

observationsschemat sammanställer vi antalet frågor som läraren ställer i klassrummet samt 

vilken typ av frågor de är och detta bearbetas sedan till diagram där förekomsten av de olika 

frågetyperna visas visuellt. Även vilken typ av uppföljning som sker efter elevsvar på lärarnas 

frågor har sammanställts på detta vis. Detta gör att det finns vissa kvantitativa ansatser i vår 

forskning men vi vill poängtera att det inte handlar om någon generell statistik utan ”ett 

tillvägagångssätt att karakterisera materialet” (Liljestrand 2002 s 61).  

 

Praktiskt så har observationerna gått till så att vi suttit bredvid varandra längst bak i 

klassrummet. Vi har under hela observationerna varit koncentrerade på läraren och så fort det 

kommit en fråga antecknat denna. Det har varit en fördel att vi suttit bredvid varandra då det 

stundtals ställts många frågor fort inpå varandra och vi har då kunnat anteckna varannan för 

att hinna med. Som vi skrivit i en av våra frågeställningar så har vi tittat på de frågor som 

ställts under den lärarledda delen av en helklasslektion. Merparten av de lektioner vi 

observerat har även innehållit eget arbete för eleverna och under denna del av lektionen har vi 

inte dokumenterat något.  

På grund av att vi suttit längst bak och inte verbalt deltagit i undervisningen har vi varit 

mindre deltagande observatörer. Därmed har vi varit synliga observatörer och inte dolda. Vi 

har gjort direktobservationer och med det menas enligt Charlotta Einarsson och Eva Hammar 
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Chiriac (2002) att en händelse observeras som den är och den skulle ha ägt rum även om 

studien i fallet inte skulle ske. Flera forskare hävdar att det är ”omöjligt att studera den sociala 

världen utan att samtidigt utgöra en del av den” (Liljestrand 2002 s 53) men det gäller att inte 

vara för påtaglig så att den autentiska situationen förändras alltför mycket. I samband med 

våra observationer har vi funderat på om klassrumssituationen har påverkats av vår närvaro. 

De första observationerna vi utförde var i klasser som Diana undervisade och i en av klasserna 

ansåg hon att eleverna betedde sig annorlunda än vad de brukade göra. De var mycket mer 

högljudda och försökte provocera läraren och detta kan till viss grad ha påverkat de frågor 

läraren ställde under lektionen. Under övriga lektioner har vi inte fått några indikationer från 

lärarna att den autentiska situationen har påverkats av vår närvaro.  

 

Anledningen till att vi valt att inte använda oss av någon visuell utrustning för att 

dokumentera undervisningen är för att vi anser att det skulle kunna störa den autentiska 

situationen samt att det är praktiskt tidskrävande att bearbeta sådant material. Vårt 

observationsschema har istället haft funktionen av dokumentation.  

 

4.5 Intervju 

Vi har valt att ha intervjuer med lärarna för att föra ett samtal om frågor som en del i 

undervisningen. Intervju betyder just mellan två seenden och är ett samtal med struktur och 

syfte (Kvale 1997) samt en unik social interaktion vars syfte är att insamla information 

(Starrin & Renck 1996). Vi har genomfört en kvalitativ intervju som är halvstrukturerad. 

Intervjun hade kvalitativa drag på det sätt att vi ville åt de intervjuades erfarenheter och 

synvinkel. Vår intervju var inte ett helt öppet samtal men inte heller ett begränsat 

frågeformulär. Detta har vi tagit fasta på utifrån Steinar Kvale (1997) som skriver om den 

kvalitativa forskningsintervjun som han anser vara halvstrukturerad då den inte är ett öppet 

samtal men inte heller styrd av ett begränsat frågeformulär. Författaren menar även att en 

halvstrukturerad intervju omfattar en rad teman och frågor men det finns möjlighet att ändra 

sig angående frågornas ordning och hur de är formulerade. Syftet med en kvalitativ 

forskningsintervju är enligt honom att fokus ligger på den intervjuades upplevelser och det 

som eftersträvas är inte generaliserbara åsikter utan den intervjuades.  

 

Vi valde att strukturera upp intervjun i olika teman och frågor men var fria att byta plats på 

dessa om vi ville och om situationen krävde det (bilaga 2). De teman som vår intervju är 
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uppbyggd på är de tre aspekterna frågors förekomst, syfte respektive uppföljning som kommer 

från vårt syfte och våra frågeställningar. Frågorna växte fram utifrån dessa aspekter och vår 

bakgrund. Detta har varit en process som lett fram till bilaga 2. Vi följde en intervjugång som 

Kylén (2004) skriver om. Modellen har formen som en tratt och den är uppdelad i sex steg 

och intervjun inleds med en öppning där man informerar och presenterar vad det är som ska 

göras och varför. Steg två är öppet och där svarar den intervjuade fritt på frågorna. Därefter 

når man preciseringen med allt mer exakta svar och sedan kan detta ökas i kontrolldelen. Det 

näst sista är att man gör en kort sammanfattning av samtalet innan man avslutar intervjun. Vi 

inleder intervjun med att presentera de tre teman som intervjun är uppbyggd på. 

Intervjufrågorna kommer vi själva att sitta med och vi vill skapa en öppen atmosfär vid 

intervjutillfällena. Kvale (1997) ger tips på att i avslutningen av intervjun fråga om den 

intervjuade har något mer att tillägga och detta har vi tagit fasta på. 

 

Vi valde att intervjua de berörda efter att vi observerat dem. Emanuelssons (2001) argument 

för att ha intervju efter observation är att han vill dra kopplingar till observationen i intervjun. 

Detta är även vår intention. Vårt argument är vidare att vi inför observationen inte fullt ut vill 

tala om för läraren vad vi vill titta på medan vi sedan för upp det i intervjun.  

 

Det finns olika former av intervjuer när det gäller hur många som intervjuar samt hur många 

som blir intervjuade. Vi har valt att genomföra intervjuerna tillsammans då båda är med. 

Einarsson och Hammar Chiriac (2002) skriver att det kan vara bra att vara två intervjuare då 

man med större säkerhet får med det väsentliga. Vi vill genomföra en panelintervju, där vi 

försöker växla roller, den ena är mer aktiv och följer upp med frågor medan den andra håller 

en lägre profil (Kylén 2004).  

 

Våra intervjuer har spelats in på band och har sedan transkriberats till skrift. Efter detta har vi 

sammanställt de tre intervjuutsagorna och kategoriserat dem inom var och en av de 

ovannämnda aspekterna, dvs. frågors förekomst, syfte och uppföljning. På detta sätt har vårt 

resultat skapats.  

 

4.6 Etiska aspekter 

När man genomför observation och intervju är det viktigt att tänka på de etiska aspekterna. Vi 

har tagit del av Vetenskapsrådets (2003) råd och följt dem. Det har inneburit att vi 
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informerade de lärare som vi observerade och intervjuade om att det var frivilligt att vara med 

i detta och att de även hade möjlighet att avbryta sitt deltagande. Vi berättade vad vi skulle ha 

materialet till och hur det skulle bearbetas. Eftersom vi inte innan observationerna berättade 

vad det var vi skulle observera talade vi om detta så snart de var genomförda och fick återigen 

godkännande att använda oss av vårt material. Vetenskapsrådet (2003) påpekar även vikten av 

att få föräldrars samtycke om deltagarna är under 15 år. I vår observation var det däremot 

lärarna vi observerade och eftersom deltagarna var över 15 år behövdes ingen föräldrakontakt 

tas. Det som vi däremot har fått göra är att ta kontakt med illustratören till illustrationen som 

vi har med i vår bakgrund (2.5.1) och fått det godkänt av henne. Detta är viktigt då vi annars 

inte skulle kunna ha haft med denna illustration som vi tyckte belyste en problematik som vi 

diskuterar på ett tydligt sätt.  
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5 Resultat 

Resultatet från våra observationer och intervjuer redovisas här. Vi har valt att dela in resultatet 

i tre delar utifrån våra frågeställningar, det vill säga de tre aspekter vi fokuserat på, och det 

leder till att dessa är rubrikerna som vi håller oss inom. Efter varje kapitel formulerar vi en 

kort resumé vad avsnittet innehållit. Hela resultatet avslutas med en sammanfattning. Innan vi 

går in på de tre aspekterna vill vi hänvisa till vad de intervjuade lärarna anser är en lärarledd 

helklasslektion. Vad det innebär att ha just en lärarledd lektion kan man se lite olika på men 

lärarna var överens om att det är något som alla lektioner är där en lärare är närvarande. 

Barbro berättar: 
 
Ja de kan ju vara allt ifrån en ren föreläsning där man så att säga går igenom någonting […] Oftast så 
tycker jag kanske att man definierar lärarledd undervisning som föreläsning. Att läraren står framme vid 
katedern och pratar och eleverna sitter och lyssnar och antecknar. Men lärarledd undervisning är så 
mycket mer tycker jag. Det är en del utav det men så är det ju diskussioner, det är en dialog mellan lärare 
och elever. Man försöker få eleverna att tänka själva också. Inte bara sitta som fågelungar och svälja 
färdigportionerad information. 

 

5.1 Frågors förekomst 

Efter att vi har varit ute och genomfört våra observationer har vi utifrån vårt 

observationsschema kunnat kartlägga vilka frågor lärarna ställer och i vilken utsträckning de 

ställer de olika frågetyperna i förhållande till varandra. Detta kan man utläsa i diagrammet: 

 

Totalt antal frågor: 141 st. 

 

Frågors förekomst under observationerna

IRE
51%

Autentiska
13%

Kontrollerande
12%

Övriga
24%
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Diagrammet visar andelen olika typer av frågor. Detta är en sammanställning som vi gjort 

utifrån alla sex observationer. Det vi kan se är att den största mängden av frågor var IRE-

frågor. Dessa utgjorde hälften av de frågor som ställdes. Den andra stora delen var övriga 

frågor och vad det innehåller resonerar vi kring nedan. Vi kommer att ta upp varje frågetyp 

var och en för sig och redogöra för deras förekomst mer specifikt och ge exempel på sådana 

frågor under de lektioner vi observerat.  

 

5.1.1 IRE-frågor 

Som sagt så var det IRE-frågor som förekom i störst utsträckning och dessa frågor har vi i sin 

tur delat upp i öppna och slutna. Det leder till att vi får detta diagram: 

 

 

 

 
 

 

 

 

Det som vi kallar för öppna IRE-frågor är frågor av öppnare grad som ändå innehåller rätta 

svar. Det kan finnas flera rätta svar på frågan. Den största delen av dessa öppna IRE-frågor 

ställdes under en av de lektioner som vi observerade. Lektionen var uppbyggd på dessa frågor 

på det sätt att istället för att läraren gav eleverna information om undervisningsstoffet ställdes 

det frågor till eleverna och svaren blev det läraren undervisade om och de skrevs ner på tavlan 

(detta återkommer vi till i 5.3). De öppna frågor som användes var främst av typen:  
 

Vilka fördelar och nackdelar har detta?  
 

På dessa frågor fick eleverna reflektera och resonera men det fanns ändå rätta svar som 

läraren ville åt, men det var flera svar och inte endast ett som var rätt.  

 

De flesta frågor var alltså av arten slutna IRE-frågor. Exempel på sådana är:  
 
Vad kallar man det för rent sociologiskt? Vad betyder det att något är subjektivt eller objektivt? Vilken 
effekt har en reaktor?   

 

IRE-frågor

Slutna
72%

Öppna
28%
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Under intervjuerna framkom det lite olika benämningar på det som vi kallar för slutna IRE-

frågor, frågor med ett rätt svar som läraren redan sitter inne med, och lärarna kallade denna 

typ av frågor för retoriska frågor, kortfrågor, kontrollfrågor och faktafrågor.  
 

… korta faktafrågor, diskussionsfrågor. Det här med korta faktafrågor det är ju mer att man säger att man 
har förhör (Barbro). 
 
... ja en retorisk fråga är väl om det är ett totalt självklart svar liksom och att det bara finns ett svar 
(Diana). 

 

5.1.2 Autentiska frågor 

Det vi kunde utröna utifrån observationerna var att det förekom några enstaka autentiska 

frågor under varje lektion och vid en av dem inga alls. Det vi ändå kunde se var att det under 

de mer faktabaserade lektionerna var färre autentiska frågor. När eleverna blev engagerade i 

undervisningen la vi märke till att läraren kunde kontra med autentiska frågor. Det verkade 

som att när eleverna var mer insatta i området och hade kunskap om det så ställde lärarna 

autentiska frågor vilket skulle kunna vara en konsekvens av att när eleverna inte har kunskap 

om ett ämne har de svårare för att reflektera inom det. Autentiska frågor benämner Barbro 

som diskussionsfrågor och hon menar att dessa är viktiga för att väcka elevernas engagemang 

och få en dialog med eleverna och även få dem att tänka själva och reflektera vidare. Exempel 

på autentiska frågor utifrån våra observationer är:  
 
Vad tycker ni har den största betydelsen? Hur tycker ni att Sverige ska göra med kärnkraft? 

 

Diana uttrycker att det känns mer givande att ställa autentiska frågor än IRE-frågor: 
 

… det är ju roligare att ställa frågor som är mer öppna Vad tycker du? Varför säger du så? […] det är ju 
roligare. 

 

5.1.3 Kontrollerande frågor 

Under de observerade lektionerna förekom det en del kontrollerande frågor. Dessa var av 

typen: 
 
Har ni förstått? Är alla med?  

 

Ceasar tar upp det faktum att om man frågar: 
 

Har ni förstått det här som är en väldigt dum fråga och ingen svarar då... det säger ju ingenting. 
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Utifrån detta tolkar vi det som att Ceasar anser att dessa frågor inte fyller någon funktion om 

eleverna inte svarar på dem. Frågan ger då ingen vidare vägledning. 

 

5.1.4 Övriga frågor 

Inom denna grupp finns det en rad olika frågor och dessa kan i sin tur delas upp i grupper. 

Den största gruppen är ordningsfrågor som i princip är uppmaningar eller påståenden som 

formuleras som frågor för att eleverna exempelvis ska vara tysta. Dessa frågor var av typen 

Kan ni…? De blir som en snällare form av uppmaning. Diana tar upp att det vore nog bättre 

att formulera dessa frågor mer som uppmaningar än frågor om man tänker efter. Under denna 

grupp hamnar även frågor som är till för att aktivera eleverna och de används för att fördela 

ordet så att samma elev som oftast räcker upp handen inte ska svara på alla frågor. Detta 

genom frågor av typen Pelle kan du svaret på denna fråga? En annan grupp inom övriga 

frågor är frågor där läraren ber eleven att förtydliga sitt svar med exempelvis frågan Vad sa 

du? eller Vad menade du med det? 

 

5.1.5 Faktorer som anses påverka frågors förekomst 

Det finns en rad olika faktorer som kan spela roll för vilka frågor en lärare ställer till eleverna 

under en lärarledd helklasslektion och alla tre lärare tog upp att den främsta faktorn är klassen 

och hur den är. Diana nämner: 

 
Jag tror ju att relationen mellan klassen och läraren har en väldigt stor roll och att det får betydelse för 
vilka frågor jag ställer. Och det är omedvetet också, men omedvetet lär ju jag känna hur de är och då lär 
jag mig att vissa frågor funkar på ett ställe och inte på ett annat. 

 

Barbro påpekar även att det har att göra med hur pratglada eleverna är och hur villiga de är att 

uttrycka sig. Hon menar att ett ämne som engagerar eleverna och är intressant för dem leder 

till att man som lärare får större respons på frågorna man ställer. Lärarna tror att ämnet kan ha 

en betydelse och Diana berättar att när hon undervisar i svenska är hon ute efter hur eleverna 

formulerar sig medan hon i geografin mer är ute efter konkret fakta. Detta leder till att det blir 

olika typer av frågor i de olika ämnena. Vidare menar Barbro att man kan se på eleverna att de 

som går ett naturvetenskapligt program är vanare att få frågor som har ett rätt eller fel svar. 

Medan de elever som läser samhällsvetenskapligt program är mer för de diskuterande 

frågorna och gillar att i större utsträckning diskutera öppna frågor. Ceasar nämner det faktum 

att ämne kan spela roll för vilka frågor som ställs och han säger: 
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I kemi är det inte så mycket diskussion vad som gäller utan så här är det. Och då blir det ju mer 
kontrollerande frågor. I matte är det likadant. Det är ju väldigt mycket kring vad som är rätt och fel. Det 
märks också på eleverna. När jag ställer en mjuk fråga, en öppen fråga, i matte då blir eleverna nästan 
ställda, för de tror att de ska svara med en ekvation. De kan räkna ut nånting i en situation utanför 
mattesalen men när de kommer in och det blir matematik av det då fixar de inte det problemet. Och 
tvärtom. När man använder tillämpningar i andra ämnen… ja om jag har dem i både matte och 
naturkunskap och sen ger dem ett problem i naturkunskap som jag vet att de kan lösa med en ekvation så 
fixar de inte det… då blir jag irriterad… då har jag misslyckats för att de inte förstått vad de ska ha det till. 

 

Eleverna är på något sätt vana vid att få lite olika typer av frågor i olika ämnen och när de då 

får en fråga som inte passar in blir de ställda och inte vet vad de ska svara. 

 

Utifrån vår studie kan vi se att de frågetyper vi tittat på finns representerade men IRE-frågor 

dominerar då drygt hälften av de ställda frågorna i vår studie är av denna typ. En fjärdedel av 

frågorna kunde vi inte kategorisera in under de frågetyper vi tittade på och kallades därmed 

för övriga. Det framkom i intervjuerna att lärarna strävar efter att använda autentiska frågor 

medan kontrollerande frågor inte eftersträvas på samma sätt. Faktorer som anses påverka 

vilka typer av frågor som ställs är enligt lärarna ämne, klassen och relationen till eleverna. 

 

5.2 Frågors syfte 

I detta avsnitt studeras lärares syfte med frågor och vi för även ett resonemang om frågor som 

ett pedagogiskt redskap.  

 

De tre lärarna konstaterar att de ofta använder sig av frågor automatiskt. Detta betyder dock 

inte att de inte alls planerar vilka frågor de ska ställa. Barbro tar upp att när det handlar om att 

föra en diskussion med eleverna så har hon oftast planerat och tänkt igenom diskussionsfrågor 

i förväg. Även Diana tar upp det faktum att hon i förväg kan ha planerat att ställa frågor och 

att hon oftast ställer frågor för att få reda på vad eleverna kan för att utifrån det forma 

lektionen. Lärarna anser att det är viktigt med frågor och att frågor är nödvändiga för att få till 

en dialog mellan lärare och elever. Diana nämner detta: 
 
Det är ju viktigt att fånga intresset men det är ju inte alltid så lätt förstås […] jag är ju inte så speciellt för 
att stå där framme och prata så jag önskar ju…jag vill hellre ha en dialog än att liksom stå där och mala så 
att det tycker jag är viktigt att det blir nån typ av dialog. 

 

Ceasar menar till och med att frågor nästintill är det enda sättet för att nå dialog. Barbro 

berättar att ”det är viktigt att inte bara stå och prata rakt upp och ner i 60 minuter, då somnar 

dom”. Hon fortsätter med att påpeka att det är viktigt att få kontakt med eleverna och få igång 
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en dialog. Hon betonar att för att få det kan man använda sig av frågor och ställer man frågor 

till eleverna leder det i sin tur till att eleverna blir engagerade och ställer frågor tillbaks. Diana 

påpekar att man inte kan räkna med att eleverna själva kommer att börja prata under en 

lektion utan att man som lärare får använda sig av frågor och öppna upp för dialog. Ceasar 

menar att även om han säger ett påstående till eleverna liknar han det vid en fråga då han är 

ute efter elevernas reaktioner. Frågorna i dialogen blir ett sätt att leda lektionen vidare och 

väcka intresse hos eleverna. Barbro tar upp det faktum att det beror på vilka frågor man ställer 

om det skapas dialog. Om man ställer en ren faktafråga får man ofta ett ganska kort svar 

tillbaks men om man ställer en mer analyserande fråga eller en diskussionsfråga får man ett 

längre svar och det leder då till dialog mellan lärare och elev. 

 

Barbro påpekar att det är viktigt att ställa frågor till eleverna och att man gör det för att 

försöka få eleverna delaktiga och att detta är ett syfte med att ställa frågor. Man kan ställa 

dem rakt ut till klassen men också rikta dem till vissa elever för att engagera dem alla. För att 

nå så många elever som möjligt har hon börjat med att ha en del lektioner formade som 

seminarier vilket leder till att hon har en mindre grupp elever åt gången och fler kommer till 

tals och vågar svara på frågorna hon ställer. I seminarierna använder hon medvetet frågor för 

att föra ett samtal med eleverna.  

 

Ceasar trycker på att han inte i någon större utsträckning ställer frågor för att kontrollera vad 

eleverna kan. Han vill inte använda dem som examination i undervisningen. Han betonar att 

frågor är till för att ha liv i lektionerna och att han annars lika gärna kan stå framför en 

videokamera och prata som eleverna sedan kan titta på i efterhand. Han använder även frågor 

för att peta på elever som inte riktigt lyssnar och för att få deras uppmärksamhet under 

lektionerna. Ett annat syfte med frågor som han tar upp är inlärningssyftet då man använder 

frågor för att motivera eleverna och främja lärande.  

 

Ett pedagogiskt redskap definierar Barbro som allt man använder i syfte att undervisa. Hon 

ger exemplen handledning, genomgångar, frågor och video/dvd. Det man kan göra är att dela 

upp pedagogiska redskap i olika grupper och detta gör Ceasar då han först nämner de mjuka 

faktorerna som utbildning och erfarenheter som lärare bär på. Han tar sedan upp olika 

arbetssätt som eleverna kan arbeta utifrån och att teknisk utrustning är olika pedagogiska 

redskap. Lärarna håller med om att frågor absolut är ett pedagogiskt redskap eftersom att de 

just används i undervisningen. Diana uttrycker en önskan om frågor som ett pedagogiskt 
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redskap men hon menar att det inte alltid fungerar som det. Att frågor är ett pedagogiskt 

redskap påpekar Ceasar och han anser att det är så på olika sätt. Ett exempel är 

instuderingsfrågor som är:  
 
Väldigt påtagliga frågor som syftar till att eleven tvingas lära sig i alla fall att de tvingas läsa ett avsnitt ur 
läroboken, eller tvingas hänga med på föreläsningen för att kunna svara på frågorna (Ceasar).  

 

Det finns även andra typer av frågor som ställs under lektionerna och de är också pedagogiska 

redskap och även de frågor som eleverna ställer till lärarna blir redskap. 

 

Under intervjuerna framkom det att lärarnas syfte med att använda sig av frågor under 

lärarledda helklasslektioner är att få delaktighet av eleverna, skapa dialog, väcka intresse och 

engagemang, motivera, leda vidare, hålla lektionen vid liv, checka av elevernas kunskapsnivå 

samt stimulera till lärande. Lärarna anser att frågor fungerar som ett pedagogiskt redskap och 

att de är ett hjälpmedel i undervisningen.  

 

5.3 Evaluering och uppföljning 

Detta område är vår tredje aspekt, och hur man evaluerar och följer upp elevers svar har vi 

tittat på under observationerna och samtalat om under intervjuerna. Först nämner vi 

fenomenet då lärarna själva besvarar sina frågor och sedan vad lärarna anser är viktigt att 

tänka på vid evaluering av elevers svar och vilka sätt att evaluera vi stött på vid 

observationerna. Vi kommer sedan att komma in på vad som sker med ett svar efter att läraren 

har evaluerat det. Till detta kommer vi bland annat ha ett diagram som hjälp.  

 

Av de 141 frågor som vi registrerat vid våra sex observationer har 13 stycken besvarats av 

lärarna själva. Detta har skett på två olika sätt. Ibland ställer lärarna frågor som eleverna inte 

ges en chans att svara på utan läraren själv svarar direkt. Annars besvarar läraren frågan för att 

ingen av eleverna gör det när läraren har fördelat ordet till dem. Detta handlar oftast om att 

eleverna inte kan svaret och ingen vill ge ett förslag till svar. Här kommer ett exempel på en 

frågesituation där Barbro både ställer frågan och ger svaret:  
 

…eller vad tror ni? [tyst] Ja men då gör vi så.  
 

Att hon själv besvarar frågan beror i detta fall på att hon inte får någon respons från eleverna. 
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De tre intervjuade lärarna påpekar alla hur viktigt det är att aldrig nedvärdera eleverna när de 

gett ett svar även om det anses vara fel. Barbro nämner att man absolut inte ska bemöta svaret 

med nonchalans eller rakt ut säga att det är fel. Hon tar upp hur viktigt det är att försöka 

kringgå det lite snyggt så att eleverna känner sig respekterade. När eleverna svarar fel så 

försöker hon ändå att använda deras svar för att komma fram till det rätta. Ceasar ger förslag 

på att ge positiv feedback hur eleven än svarar men om svaret är fel så väljer han att ställa 

följdfrågor, exempelvis så omformulerar han frågan eller frågar om någon annan har en annan 

synpunkt. Diana påpekar dock att om ett svar är väldigt galet så måste man ibland framföra att 

det är fel men det gäller att göra det på ett sätt som inte nedvärderar eleven i fråga. Att det är 

så viktigt att evaluera elevernas svar på ett positivt sätt beror enligt Barbro bland annat på att 

om eleverna känner sig nedtryckta så kanske de inte vågar svara någon mer gång på lärarens 

frågor. Och att skrämma eleverna från att tala eller att kränka dem är ju inget man som lärare 

vill göra. 78 % av alla de elevsvar som framkommit under våra observationer har evaluerats 

som accepterande, och 7 % av svaren har avvisats. Resten av procenten är svar som evaluerats 

tveksamt på det sätt att läraren exempelvis har sagt ”nja” och sedan ställt följdfrågor till 

eleven. Precis som lärarna säger vid intervjun avvisar de inte svar genom att använda ord som 

”fel” eller ”absolut inte”. Det vi har stött på är att de säger ”Nej, men…” och så kommer en 

följdfråga eller en förklaring. De svar som lärarna har bemött som tveksamma är också svar 

som till stor del har varit felaktiga men lärarna väljer att uttrycka sig på ett tveksamt sätt 

istället för att avvisa svaret direkt.  

 

Det finns olika sätt att acceptera svar på. Exempel på varianter som vi stött på är att läraren 

antingen värderar det som ”Bra”, ”Ja, precis” eller upprepar svaret för att visa att det var 

viktigt. Just att upprepa svaret är vanligt och lärarna använder detta för att bygga vidare på 

elevens svar och komma framåt i undervisningen. Speciellt vid öppna IRE-frågor och 

autentiska frågor är detta vanligt då det inte finns ett svar som är rätt utan flera eller inget alls. 

Upprepning av elevers svar som sedan leder vidare till att läraren till exempel skriver upp det 

på tavlan eller gör en utläggning av svaret fungerar som en sorts uppföljning (bygger vidare). 

Ett annat exempel på uppföljning är följdfrågor och i diagrammet på nästa sida ses utfallet av 

de uppföljningar som skett av elevsvar under observationerna efter att de evaluerats eller i en 

del fall direkt efter svaret.  
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I vissa fall efter att läraren har evaluerat ett svar så har ingen uppföljning av själva svaret skett 

utan läraren har börjat prata om något annat. Detta behöver inte betyda att ett helt nytt ämne 

börjar behandlas utan snarare att lektionen tar en ny riktning då elevens svar inte följs upp på 

något sätt. Barbro poängterar dock vikten av att knyta an till det eleverna säger genom att 

använda frasen ”som du sa” i den fortsatta undervisningen. Detta gör att eleverna känner sig 

delaktiga och bidrar till lektionen. Under Barbros lektion som handlade om familjetyper och 

familjens funktioner ställde hon mycket frågor till eleverna som exempelvis vilka olika 

familjetyper som finns. När eleverna svarade så skrev hon upp svaren på tavlan och berättade 

lite närmare om dem. På detta sätt tog hon tillvara elevernas svar och byggde vidare dem så 

att de bidrog till lektionen. Hon berättar att hon nästan helt slutat använda overhead eftersom 

hon tycker att det blir så styrt då och att det är bättre att låta elevernas svar styra vilken 

ordning de olika familjetyperna undervisas i.  

 

Följdfrågor är relativt vanligt och särskilt efter svar som avvisats eller bemötts tveksamt, men 

också efter svar som accepterats av läraren. Diana tar upp att man ofta vill att eleverna ska 

utveckla sina svar om man pratar om något intressant så att det blir ett samtal. Ingen av 

lärarna menar dock att de använder sig medvetet av följdfrågor utan det kommer mer 

automatiskt då det är något intressant som man vill tala vidare om eller när man inte riktigt 

förstått vad eleven menat.  
 
Om man pratar om något intressant så vill jag ju ha en diskussion och då blir det ju automatiskt att man 
ställer följdfrågor som i vilket samtal som helst […] sen tror jag många gånger att jag inte förstår dom och 
måste fråga dom… och många gånger förstår de kanske inte och då vill jag ju att de ska utveckla det… så 
det gör jag ju… men det sker ju automatiskt (Diana).  

 

Ibland händer det också att när en fråga besvarats av en elev så ställs samma eller en liknande 

fråga till fler elever och enligt Barbro är detta för att få fler aspekter av det man talar om.  

 

Lärares uppföljning av elevers svar

Pratar om något 
annat
10%

Bygger vidare
65%

Följdfråga
25%
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Efter observationerna har vi även sammanställt vilken uppföljning som följdes efter just IRE-

frågor och autentiska frågor. Efter 72 % av alla IRE-frågor så använde lärarna elevernas svar 

för att bygga vidare undervisningen och i resten av fallen ställde läraren följdfrågor. Endast ett 

fåtal svar innebar att läraren evaluerade det och sedan började prata om något annat. Hälften 

av de svar som gavs efter autentiska frågor följdes upp med följdfrågor och den andra hälften 

byggdes det vidare på. Inget av svaren på autentiska frågor ledde till att läraren valde att prata 

om något annat utan alla svar följdes upp. Ceasar resonerar så här om en bra uppföljning:  
 
Om jag ställer en fråga till Kalle som jag ser sitter och sover då är ju en bra uppföljning att han vaknar och 
kontrollera att han vaknar. Men är det en elev som ställer en fråga som inte har med ämnet att göra just nu 
då är det ju en bra uppföljning att säga att det är en bra fråga och att vi får återkomma till det och att 
verkligen göra det. I annat fall så är det ju självklart så eller alltid så att jag vill ge positiv feedback. Det 
var en bra och intressant reflektion. Och sen … ja… Nej men jag tror nog att en bra uppföljning är att 
eleven känner att han gjorde rätt som ställde frågan eller svarade på frågan … tycker jag nog. 

 

Sammanfattande för detta avsnitt om frågors evaluering och uppföljning är precis som Ceasar 

säger här ovan att positiv feedback är viktigt och att eleven ska känna att han/hon gjorde rätt 

som ställde frågan.  

 

5.4 Sammanfattning av resultat 

I detta avsnitt ska vi sammanfatta resultatet av vår studie. De frågor som främst förekom 

under de observerade lektionerna var IRE-frågor det vill säga frågor med ett givet svar. Dessa 

kan te sig som både öppna och slutna. Under intervjuerna framkom det att lärarna strävar efter 

att använda autentiska frågor och det finns flera syften med att lärarna ställer frågor överlag. 

De övergripande är att skapa dialog och väcka elevernas intresse och delaktighet. När 

eleverna har svarat på en lärarinitierad fråga har det framkommit av lärarna att det är viktigt 

att ta tillvara på svaret och låta det leda undervisningen framåt. Detta är viktigt att göra på ett 

positivt sätt.  
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6 Diskussion 

Vi kommer här i diskussionen att hålla oss kring våra aspekter om frågors förekomst, syfte 

och uppföljning. Syftet med vår diskussion är att utifrån bakgrunden och resultatet 

sammanföra och diskutera de olika aspekterna och ta dem ett steg vidare genom att väcka nya 

frågor inom området. Vi kommer inledande att diskutera lärarens kommunikativa roll i 

klassrummet. Vi finner det även intressant att jämföra vad tidigare studier säger om vilka 

frågetyper som är vanligast och vad som framkom under de observationer som vi har 

genomfört. Sedan kommer vi att resonera kring vilka syften lärare har med frågor och i och 

med detta komma in på frågor som pedagogiska redskap i klassrummet. Från det är inte steget 

långt till att fundera kring de faktorer som anses påverka vilka typer av frågor som lärare 

väljer att ställa. Därefter vill vi höja området frågor till en högre nivå och diskutera vad de har 

för betydelse för lärande utifrån de lärandeteorier vi tog upp i bakgrunden. Här kommer även 

begreppen monologiskt och dialogiskt klassrum in. Sedan tittar vi närmare på evaluering och 

uppföljning och efter detta följer reflekterande slutsatser. Avslutningsvis följer ett avsnitt där 

vi utvärderar vårt metodval och blickar framåt mot vidare studier som skulle kunna göras 

inom området. Vi vill bara påpeka att begreppet övriga frågor inte är något vi kommer att 

diskutera här då vi anser att vi gett en tillräcklig bild av detta i resultatet.  

 

6.1 Frågors förekomst  

Flera författare menar att läraren har makten över ordet i klassrummet, detta utifrån att 

forskningen pekar på att läraren har ordet 2/3 av tiden (Granström & Einarsson 1995, 

Gustafsson 1977, Grøver Aukrast 2003). Vi har ju valt att titta på lärarledda helklasslektioner 

i vår forskning och läraren är den som utan tvivel haft ordet mest under de lektioner vi 

observerat. Men det har ändå skilt sig åt under olika lektioner då eleverna varit mer eller 

mindre aktiva. Enligt forskare domineras kommunikationen mellan lärare och elever av ett 

frågasvar-mönster (Granström & Einarsson 1995, Hundeide 2003, Grøver Aukrast 2003). 

Under de sex lektioner vi har observerat har vi registrerat 141 frågor. Det är i snitt ca 24 

frågor per lektion. 51 % av de frågor som ställts har varit IRE-frågor och det är främst frågor 

med ett givet svar som författarna menar när de talar om att kommunikationen domineras av 

frågasvar-mönstret. Även om hälften av de frågor som ställts under våra observationer har 

varit av sådan art vill vi ändå poängtera att en del av de frågorna varit av öppen karaktär så att 

flera svarsalternativ varit möjliga och eleverna fått reflektera över dessa. Under Ceasars två 
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lektioner om energi förekom det endast IRE-, kontrollerande- och övriga frågor med undantag 

för en autentisk. Eleverna skrev däremot ett individuellt arbete om de olika energikällor som 

finns och där skulle de även reflektera kring frågan vad de anser att Sverige ska ha för 

energikällor och fördelar och nackdelar med dem. Denna frågeställning karaktäriserar vi som 

autentisk och situationen visar att autentiska frågor och arbetssätt förekommer även om inte 

lektionerna präglas av sådana frågor. Därmed sägs det nödvändigtvis inte att lektioner 

präglade av IRE-frågor inte lämnar utrymme för elevers reflektioner för detta kan göras på 

andra sätt än i de lärarinitierade frågor som ställs under lektionen. Ytterligare resonemang om 

autentiska frågor och andra frågetyper återkommer vi till när vi reflekterar kring 

lärandeteorierna. Vi ska nu resonera vidare om frågor genom att sammanfatta vilka syften 

lärare har med att ställa dem. Detta gör vi både utifrån våra intervjuer och tidigare studier. 

 

6.2 Frågors syfte 

Det framkommer både hos de intervjuade lärarna och i de tidigare studierna att det finns flera 

syften med att frågor ställs. Svedner (1999) och Emanuelsson (2001) anger att lärare ställer 

frågor för att ta reda på vad eleverna vill veta inom ett ämnesområde, vad de anser, hjälpa 

dem på traven för att komma framåt i lärandet, ta reda på vad de lärt sig, väcka deras 

koncentration eller för att få variation i talrummet. Dessa syften styrks även av de lärare vi 

intervjuat. De syften de anger är att få delaktighet av eleverna, skapa dialog, väcka intresse 

och engagemang, motivera, leda vidare, hålla lektionen vid liv, checka av elevernas 

kunskapsnivå samt stimulera till lärande. Som det framkommer handlar mycket om att 

engagera eleverna, väcka intresse och skapa en delaktig dialog i klassrummet. Under intervjun 

påpekar Diana att det inte går att räkna med att eleverna själva tar initiativ till samtal utan att 

man som lärare får öppna upp genom att ställa frågor. Att checka vad eleverna kan inom ett 

område använder inte lärarna som ett främsta syfte med att ställa frågor. Ceasar påpekar att 

frågorna i hans fall inte fungerar som ett examinationsredskap. Både lärarna och tidigare 

studier tar upp det faktum att frågor kan användas för att väcka elevers koncentration och få 

dem att hänga med på lektionen. Detta är ju i lärandesyfte för att eleverna ska vara en del av 

undervisningen. I intervjun menar de tre lärarna att frågor mestadels fungerar som ett 

pedagogiskt redskap, även om de inte alltid gör det eftersom de stundtals fungerar för att få 

ordning i klassrummet. Trots detta skulle man kunna se på dem som redskap för lärande på 

det sätt som vi nyss tagit upp att genom att få eleverna koncentrerade så blir de en del av 

lektionen och förhoppningsvis leder det till lärande. Utifrån detta resonemang kan man 
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diskutera kring om frågor är det enda pedagogiska redskap som passar inom alla ämnen, 

klassrum och forum. Visuella redskap som exempelvis dator, tv och overhead passar inte i 

alla undervisningsformer, medan frågor fungerar som redskap i både helklass och mindre 

grupper. De är ett redskap för engagemang och kan leda till lärande. Under intervjun påpekar 

Barbro att hon ofta använder sig av seminariegrupper då mindre antal elever deltar och där 

frågorna står i centrum för diskussion och resonemang. Att föra en planerad diskussion i 

klassrummet dit läraren förberett frågor är ett sätt att ta frågandet ett steg vidare eftersom det 

enligt Barbro mer blir ett samtal då eleverna får reflektera och fundera kring områden. Att 

frågor fungerar som ett pedagogiskt redskap i flera ämnen och på flera olika sätt ser vi på de 

lektioner vi har observerat då det förekommer fler typer av frågor i olika sammanhang. Detta 

kommer vi nu att diskutera kring.  

 

6.3 Frågor och dess sammanhang 

Både i vår bakgrund och i vårt resultat har vi nämnt att det finns olika typer av frågor. Även 

om vi, lärarna och författarna gett de olika typerna olika namn har samma typer av frågor 

nämnts. Dimenäs (1995) tar upp det faktum att det är viktigt att man i undervisningen blandar 

olika frågevarianter. Detta för att få en varierad undervisning. Det som även framkom i 

intervjuerna är att olika faktorer påverkar vilka frågor som ställs. Dessa faktorer är 

exempelvis ämne, klassammansättning och relationen mellan lärare och elev. Utifrån detta 

kan vi anta att även klassens storlek kan vara en avgörande faktor för vilka frågor som ställs. 

Det kan vara lättare som lärare att använda IRE-frågor i en stor grupp då man vill försöka nå 

så många som möjligt, medan autentiska skulle kräva mer av både lärare och elever då de 

kräver mer engagemang. Autentiska frågor kanske inte kommer till sin rätt i en för stor grupp 

eftersom eleverna kan ha svårt att reflektera och säga vad de egentligen tycker när så många 

lyssnar. Just reflektion och att elevers åsikter kommer fram är ju meningen med autentiska 

frågor. En faktor som de intervjuade tog upp var att elever ibland förväntar sig olika frågor i 

olika ämnen och blir ställda då läraren inte lever upp till detta. Vi ser detta som en konsekvens 

av att undervisningen tidigare varit mer monologisk och byggde på den behavioristiska synen 

på lärande, då katederundervisning var vanligast (Granström & Einarsson 1995). Eftersom de 

naturvetenskapliga ämnena har spår av att vara mer teoretiska kan eleverna ta förgivet att de 

får IRE-frågor då mycket av innehållet redan är vetenskapligt bevisat och inte så mycket att 

diskutera kring. Detta kan kopplas samman med den dolda läroplanen som Stubbs (1982) 

resonerar kring. Den dolda läroplanen sprids outtalat i klassrummet och innebär bland annat 
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att eleverna lär sig hur de ska bemöta lärares frågor och att det oftast handlar om att hitta rätt 

svar. Utifrån detta resonemang kan man förstå att eleverna inte riktigt vet vad som förväntas 

av dem och att det vid autentiska frågor är lätt att tro att läraren återigen vill ha ett rätt svar. 

Ceasar ger exempel på detta då eleverna har svårt att använda matematiska tillämpningar i 

andra ämnen för att lösa problem eftersom de anser att det hör hemma i matematiken. De har 

svårt att se alla skolämnen som en helhet och skiljer dem åt genom att ha olika förväntningar 

på vad som väntas under sådana lektioner. Detta förväntade beteende förstärks då av att vissa 

frågetyper är vanligare i vissa ämnen och då förväntar sig eleverna att det alltid ska vara så. 

Sammanfattningsvis så tror lärarna att olika frågetyper präglar olika ämnen. Som vi nämnt 

kan IRE-frågor vara vanligare inom ämnen med naturvetenskaplig karaktär, och ämnen av 

samhällsvetenskaplig karaktär kan bjuda mer på diskussionsfrågor. Diana ger ju exempel på 

att hon inom svenska använder sig av mer öppna frågor för att få höra hur eleverna uttrycker 

sig medan hon i geografi mer är ute efter frågor som ger faktasvar. Lärarna redogör också för 

att deras frågande ofta sker automatiskt. Av detta kan slutsatser dras att det inom olika ämnen 

och områden används olika typer av frågor omedvetet för att de passar situationen bäst.  

 

6.4 Frågor och lärande 

Vi ska nu gå in på lärandeteorierna och deras förhållande till olika frågors förekomst. I ett 

klassrum som präglas av den sociokulturella synen på lärande är det som Dysthe (2003) 

berättar centralt med samtal, dialog och interaktion. Detta leder till att autentiska frågor är den 

typ av frågor som det eftersträvas att bygga undervisningen på. Det dialogiska klassrummet 

ligger inom ramen för den sociokulturella teorin och detta leder till att det dialogiska 

klassrummet är ett forum som öppnar upp för autentiska frågor då det eftersträvas att ständigt 

föra en dialog och bygga undervisningen på det. De intervjuade lärarna påpekade hur viktig 

del själva frågandet har för att väcka dialog och föra ett samtal mellan lärare och elever. Det 

vi såg utifrån våra egna observationer var att en av lektionerna hade tydliga spår av ett 

dialogiskt klassrum. Läraren byggde hela undervisningen på att ställa frågor, öppna IRE-

frågor, till eleverna och med hjälp av elevernas svar byggde läraren vidare undervisningen. 

Detta är något som Anna Wernberg (2006) resonerar kring då hon menar att eleverna får 

reflektera mer om läraren använder sig av frågor och sedan bygger vidare på elevernas svar 

istället för att berätta svaren direkt. På detta sätt känner sig eleverna delaktiga och utvecklas i 

sitt tänkande. Olika upplägg och planering under en lektion leder till att frågor får olika 

mycket plats. Den lektion vi observerade då Barbro använde sig av elevernas svar för att 
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konstruera undervisningen skulle ha varit mycket kortare om hon istället för att ställa frågor 

skrivit svaren på tavlan direkt.  

 

Inom den behavioristiska synen på lärande ses läraren som en förmedlare som förmedlar 

kunskap till eleverna och i detta fall skulle autentiska frågor inte få samma betydelse utan här 

skulle IRE- och kontrollerande frågor mer komma till sin rätt. Medan läraren enligt Dysthe 

(1996) inom konstruktivismen har en annan uppgift, att mer skapa miljöer för lärande för 

eleverna, då det är eleverna själva som bygger upp sin kunskap och lär sig. Detta leder till att 

här skulle öppna IRE-frågor och autentiska frågor komma väl till användning då autentiska 

frågor enligt Kullberg (2004) används för att uppnå läroprocesser som är utvecklande. Frågor 

av denna typ utmanar eleverna och utvecklar deras tänkande vilket leder till att de får 

användning av sina egna erfarenheter och det hela leder sedan till lärande. Barbro tar ju upp i 

intervjun att eleverna inte bara kan sitta och ta emot färdigpackad kunskap. Vi har nu kunnat 

se att olika frågor i princip kan kopplas till olika lärandeteorier då de har olika syn på läraren 

och lärarens uppgifter. I dagens skola eftersträvas det att till stor del ha ett dialogiskt 

klassrum. Detta leder till att även den sociokulturella teorin är central och att autentiska frågor 

anses som något positivt och detta påpekades i intervjuerna då lärarna sa att man gärna 

använde sig av dessa frågor då de var engagerande och väckte elevernas intresse. Samtidigt är 

det viktigt att ta med i tankarna det faktum som Svedner (1999) konstaterar att hela 

undervisningen inte endast kan bygga på autentiska frågor. Han skriver att detta inte är 

genomförbart på grund av att lärare även bör använda sig av andra typer av frågor och för att 

till exempel ta reda på elevernas kunskaper inom ett område och bygga vidare lektionen 

utifrån detta. Detta konstaterar även Dimenäs (2005) som menar att det är viktigt att blanda 

olika frågetyper. Stubbs (1982) nämner ju det faktum att IRE-frågor ständigt kritiseras av 

utbildningsteoretiker men att de ändå förekommer i stor utsträckning. Detta tycker vi att man 

kan se spår av även idag och vi anser att detta skulle kunna förklaras av de syften som lärare 

har med att ställa frågor. För att kontrollera vad eleverna kan inom ett ämne eller om de hängt 

med på det läraren sagt så behöver IRE-frågor förekomma precis som vi tidigare tagit upp. 

Utifrån de olika lärandeteorierna och frågors syften ser man att frågor är viktiga för lärandet 

på flera sätt och det har vi påvisat i denna diskussion. Dysthe (1996) nämner bland annat att 

delaktighet och äkta engagemang är viktiga villkor för lärande. Autentiska frågor där eleverna 

får reflektera utifrån sina egna kunskaper och erfarenheter kan bidra till att ett engagemang 

skapas hos dem. Genom att lärare ställer frågor skapas även dialog och på det sättet blir 

eleverna delaktiga under lektionerna. Lärare kan även använda frågor som verktyg för att nå 
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elevers uppmärksamhet och detta är också av betydelse för lärande eftersom eleverna bör vara 

fokuserade för att få ut så mycket som möjligt av sin skolsituation. Detta kan leda till äkta 

engagemang. Frågor leder elevernas lärandeprocess framåt genom att eleverna utmanas och 

får reflektera kring de ämnen de läser. De skapar också dialog vilket innebär att eleverna blir 

engagerade. Utifrån detta kan vi ta steget vidare och diskutera kring evaluering och 

uppföljning. 

 

6.5 Evaluering och uppföljning 

När lärare evaluerar ett svar kan de som sagt göra det på tre sätt som Anward (1983) tar upp, 

antingen avvisa svaret, acceptera svaret eller ställa sig tveksam till det. Granström och 

Einarsson (1995) tar vidare upp att när lärare evaluerar elevernas svar blir detta en indirekt 

värdering av eleven i fråga och det leder till att alla tre lärare i intervjuerna tog upp hur viktigt 

det är att tänka på hur man evaluerar elevernas svar. Att man inte nedvärderar någon och inte 

säger rakt ut Nej det är fel. De ger förslag på att istället komma med en följdfråga och leda 

elevernas tankar in på rätt spår. Lärarna är väl medvetna om känsligheten som finns kring 

evaluering av elevsvar och det faktum att eleverna kan ta åt sig av lärarnas svar. Även om vi 

under observationerna registrerade några enstaka avvisande svar var det inget som var starkt 

negativt. De var avvisande på det sättet att lärarna gick runt elevens svar för att komma fram 

till det de var ute efter.  

 

Går man vidare och tittar på vad som händer efter att lärare evaluerat elevernas svar kommer 

man till lärarnas uppföljning och Grøver Aukrast (2003) ger det en stor betydelse genom att 

skriva att uppföljning av frågorna är viktigare än själva frågan. Dysthe (1996) tar upp hur 

viktigt det är att ge eleverna positiv feedback efter autentiska frågor, och detta för att eleverna 

ska förstå att det de säger är viktigt. Utifrån intervjuerna kan vi konstatera att det är viktigt 

med positiv feedback efter alla typer av frågor, då Ceasar påpekade detta. Han berättade även 

att man aktivt kan använda sig av följdfrågor ifall eleverna svarat fel då de kan ha missförstått 

den första frågan. Under observationerna såg vi att den största delen av uppföljningen skedde 

genom att lärarna byggde vidare på elevernas svar och i en fjärdedel av fallen kom en 

följdfråga. Grøver Aukrast (2003) problematiserar detta genom att påpeka att autentiska 

frågor utan uppföljning inte alls är bättre än IRE-frågor utan det hela handlar alltså om vad 

lärarna gör med elevernas svar och hur de följer upp dem. Detta kan kopplas samman med 

resonemanget vi hade tidigare om att undervisning kan leda till reflektioner hos eleverna även 
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om lektionen mest består av IRE-frågor för läraren kan ha en tanke med detta och låta 

examinationen/fördjupningsarbetet bestå av autentiska resonemang som exemplet med 

energikällor.  

 

6.6 Reflekterande slutsatser 

Innan vi tar upp våra slutsatser vill vi här knyta an till de frågeställningar som formulerades i 

början av vårt examensarbete. Vilka typer av frågor använder lärare i det offentliga 

klassrumstalet under den lärarledda delen av helklasslektionen och vilka faktorer anses 

påverka vilka typer av frågor som ställs? Vi har tittat på frågetyperna IRE, kontrollerande, 

autentiska och övriga frågor. Merparten av frågorna vi registrerade var av typen IRE och 

orsaker till detta har vi resonerat kring i denna diskussion. Vi har även beskrivit de andra 

frågetyperna och reflekterat över dessa. De lärare vi intervjuat ger flera förslag på faktorer 

som de anser påverka vilka typer av frågor som ställs och exempel på sådana är ämne, 

klassammansättning och relationen mellan lärare och elever. Utifrån detta har vi även märkt 

att elevers förväntningar spelar roll och vilken typ av fråga man ställer beror på vad man som 

lärare har för syfte med frågan. I vår frågeställning formulerade vi en önskan om att ta reda på 

vilka syften som finns med lärarinitierade frågor. Som vi har redogjort så finns en rad olika 

syften och sammanfattningsvis är frågor ett sätt att stimulera till lärande men detta kan ske på 

olika sätt. Evaluering och uppföljning ingick också i vår frågeställning och vi har i resultatet 

och här i diskussionen utifrån de intervjuade lärarna påpekat vikten av att aldrig kränka elever 

vid evaluering av deras svar. När man följer upp elevsvar är det viktigt med positiv feedback 

och att använda elevernas svar i den fortsatta undervisningen. Exempel på detta är att hänvisa 

tillbaka till elevernas svar genom att säga ”som du sa” och syfta på en elevs svar.  

 

Detta är givetvis en sammanfattad förenkling av vår studie och den komplexa helhet som 

ämnet lärarinitierade frågor rymmer framgår, enligt vår mening, i hela vårt resultat och vår 

diskussion. Vi vill ändå formulera några slutsatser som vi hoppas berikar vår roll som lärare 

och den framtida forskningen. Det är lätt att säga att vissa frågetyper är bättre än andra och så 

vidare, men i slutänden bör det vara variation som eftersträvas och lärarna bör ta hand om 

elevernas svar och använda dessa i den fortsatta undervisningen. Positiv feedback tar vi med 

oss som ett nyckelord. Att frågor är viktiga pedagogiska redskap som har funktionen att skapa 

dialog är också något som denna studie påvisar. Syftet med att ställa frågor är enligt lärarna 
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bland annat att engagera eleverna och därmed höjer frågor kvalitén i undervisningen då 

eleverna får en möjlighet att bli delaktiga. Detta anser vi gynnar elevernas lärande.  

 

6.7 Metoddiskussion och förslag till vidare studier 

De metoder vi använt för vår studie är observation och intervju och vi tycker att de hjälpt oss 

att nå vårt syfte och att besvara våra frågeställningar. Observationerna har lett till att vi sett 

vilka frågor som förekommer under lärarledda helklasslektioner och i vilken utsträckning. 

Detta har vi dokumenterat med vårt observationsschema som vi tycker har varit funktionellt 

på det sätt att det fungerat under lektionerna och gått bra att sammanställa. Under 

observationerna har vi även tittat på lärarnas evaluering och uppföljning av elevsvaren. 

Medan vi sammanställde observationsmaterialet insåg vi att det hade varit intressant att 

fördjupa oss mer i hur lärarna uttryckte sig när de evaluerar elevsvar. I efterhand har vi även 

reflekterat kring om det skulle ha varit bättre att inte sitta bredvid varandra under 

observationerna men kommit fram till att det varit bra då det ibland ställts många frågor på en 

gång som vi annars skulle ha kunnat missa om vi inte haft kontakt med varandra så att vi 

kunnat anteckna varannan.  

 

Under intervjuerna tänkte vi oss att vi skulle inta olika roller och detta har fungerat bra då vi 

turats om att vara olika aktiva. Den ena har varit ansvarig för att ställa frågor och föra 

samtalet vidare medan den andra haft en mer tillbakadragande roll och sett till att inget 

missats. Vi har även bandat intervjuerna och det har gått bra att transkribera dem. 

Intervjumanualen som vi gjort har fungerat bra och vi har hållit oss till den. Något som vi 

insåg tidigt var att intervjuerna gick mycket fortare än vi trott. Varje intervju varade drygt 20-

30 minuter.  

 

Under arbetsprocessen med denna studie om lärarinitierade frågor har vi kommit att tänka på 

nya infallsvinklar. Vår studie skulle kunna fördjupas och göras i ett större omfång för att 

kunna nå högre generaliserbarhet. Ett annat område som vi själva har blivit nyfikna på är att 

titta på elevers frågor till lärare istället för tvärtom, som vi har gjort. Vi har exempelvis sett att 

under de lektioner där lärarna fått fler frågor av eleverna har de själva ställt färre frågor till 

dem. Detta område vore intressant att studera vidare. Även frågorna: Vad betyder detta för 

elevers lärande i förhållande till lärarinitierade frågor? Kan elevers frågor också betraktas som 

pedagogiska redskap och väckarklockor? 



 44

Referenser 

Anward, Jan (1983): Språkbruk och språkutveckling i skolan. Lund: Liber.  
 
Barbosa da Silva, António & Wahlberg, Vivian (1994): Vetenskapsteoretisk grund för 
kvalitativ metod. I Bengt Starrin & Per-Gunnar Svensson, red. Kvalitativ metod och 
vetenskapsteori, s 41-72. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bergqvist, Kerstin (1999): Var dags samtal i klassrummet. I Ingrid Carlgren, red: Miljöer för 
lärande, s 135-150. Lund: Studentlitteratur. 
 
Carlgren, Ingrid (1999): Skolarbetet som en särskild slags praktik. I Ingrid Carlgren, red: 
Miljöer för lärande, s 102-132. Lund: Studentlitteratur. 
 
Dimenäs, Jörgen (1995): Fråga – en metod att nå kunskap? I Birgit Lerndahls & Ulla 
Runesson, red: Vägar till elevers lärande, s 91-106. Lund: Studentlitteratur.  
 
Dysthe, Olga (1996): Det flerstämmiga klassrummet. Att skriva och samtala för att lära. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Dysthe, Olga (2003): Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande. I Olga 
Dysthe, red: Dialog, samspel och lärande, s 167-191. Lund: Studentlitteratur. 
 
Einarsson, Charlotta (2003): Lärares och elevers interaktion i klassrummet – Betydelsen av 
kön, ålder, ämne och klasstorlek samt lärares uppfattningar om interaktionen. Linköping: 
Linköping Studies in Education and Psychology No. 92. 
 
Einarsson, Charlotta & Hammar Chiriac, Eva (2002): Gruppobservationer: teori och praktik. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Emanuelsson, Jonas (2001): En fråga om frågor – Hur lärares frågor i klassrummet gör det 
möjligt att få reda på elevernas sätt att förstå det som undervisningen behandlar i matematik 
och naturvetenskap. Göteborg: Göteborg Studies in Educational Sciences 168. 
 
Granström, Kjell & Einarsson, Charlotta (1995): Forskning om liv och arbete i svenska 
klassrum – en översikt. Skolverket. http://www.skolverket.se [Hämtad 2006-04-02]. 
 
Grøver Aukrust , Vibeke (2003): Klassrumssamtal, deltagarstrukturer och lärande. I Olga 
Dysthe, red: Dialog, samspel och lärande, s 167-191. Lund: Studentlitteratur. 
 
Gustafsson, Christina (1977): Classroom interaction – A study of pedagogical roles in the 
teaching process. Stockholm: Studies in Education and Psychology 1. 
 
Hundeide, Karsten (2003): Det intersubjektiva rummet. I Olga Dysthe, red: Dialog, samspel 
och lärande, s 143-166. Lund: Studentlitteratur. 
 
Kullberg, Birgitta (2004): Lust- och undervisningsbaserat lärande – ett teoribygge. Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Kvale, Steinar (1997): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 



 45

 
Kylén, Jan-Axel (2004): Att få svar intervju enkät observation. Stockholm: Bonnier 
Utbildning AB. 
 
Liljestrand, Johan (2002): Klassrummet som diskussionsarena. Örebro: Örebro Studies in 
Education, 6. 
 
Lundgren, Ulf P. (1989): Att organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteori. 
Stockholm: Utbildningsförlaget. 
 
Madsén, Torsten (1994): Lärares lärande. Lund: Studentlitteratur. 
 
Pramling Samuelsson, Ingrid & Sheridan, Sonja (1999): Lärandets grogrund. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Sjöström, Ulla (1994): Hermeneutik – att tolka utsagor och handlingar. I Bengt Starrin & Per-
Gunnar Svensson, red: Kvalitativ metod och vetenskapsteori, s 73-90.  Lund: Studentlitteratur. 
 
SOU 1992:94: Bildning och kunskap. Särtryck ur Läroplanskommitténs betänkande, Skola för 
bildning. Stockholm: Skolverket. 
 
Starrin, Bengt & Renck, Barbro (1996): Den kvalitativa intervjun. I Per-Gunnar Svensson & 
Bengt Starrin, red. Kvalitativa studier i teori och praktik, s 52-78. Lund: Studentlitteratur. 
 
Stubbs, Michael (1982): Språket i klassrummet. Stockholm: P.A Norstedt & Söners Förlag. 
 
Svedner, Per-Olov (1999): Svenskämnet och svenskundervisningen: närbilder och 
helhetsperspektiv på meningsskapande. Uppsala: Kunskapsföretaget. 
 
Säljö, Roger (2000): Lärande i praktiken. Stockholm: Prisma. 
 
Trost, Jan (1997): Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
 
Tydén, Thomas (1995): Kunskapsöverföring, människosyn och demokrati – om ansvar, 
respekt och dialog. I Gunnar Berg, Thomas Englund, Sverker Lindblad, red. Kunskap, 
Organisation, Demokrati, s 199-214.  Lund: Studentlitteratur. 
 
Vetenskapsrådet (2003): Forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. [Hämtad 2007-10-25]. 
 
Wernberg, Anna (2006): Lärare lär om elevers lärande med hjälp av learning study. I Mona 
Holmqvist, red. Lärande i skolan, s. 51-66. Lund: Studentlitteratur. 
 
Wood, David (1999): Hur barn tänker och lär. Tänkandets utveckling i ett socialt 
sammanhang. Lund: Studentlitteratur. 
 



 46

Bilaga 1 Observationsschema 
 
Fråga   

IRE 

Autentiska  

Kontrollerande 

Övrigt   

    

    

 

Läraren svarar själv 

Elevsvar:    

    

Evaluering 

Accepterande  

Avvisande 

Tveksamt 

 
Uppföljning 

Följdfråga 

Pratar om nått annat 

Bygger vidare 
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Bilaga 2 Intervjumanual 
Teman: Frågors förekomst, frågors syfte och frågors uppföljning 

 

– Utbildning (hur lång), år i yrket, ämnen? 
 
– Vad anser du är ett pedagogiskt redskap? 
 – Vad använder du för pedagogiska redskap i din undervisning? 
 – Skulle du säga att frågor är ett pedagogiskt redskap? 
 
– Vad är en lärarledd lektion för dig? 
 – Vad anser du är viktigt under en lärarledd lektion?  
 
– Anser du att frågor hjälper till att nå dialog mellan dig och eleverna? Bidrar det till 
interaktionen? 
 
– Hur använder du dig av frågor under lärarledda lektioner? 

 – Vad har du för syfte med frågorna som du ställer? Varför ställer du dem? 
 – Planerar du i förväg att ställa frågor under en lektion? Medvetenhet? 
 – Innehåller en bra lektion många frågor? 
 
– Anser du att det finns olika typer av frågor? Vad är det för frågor? 
 – Är du medveten om vilka sorts frågor du använder? Tänker du på det? 
 – Vilka tror du att du använder dig mest av? 
 
– Vilka faktorer tror du kan spela roll för vilken typ av frågor man ställer? 

– Tror du att ämnet påverkar vilka typer av frågor man ställer? Exempelvis inom 
naturämnen och samhällsämnen?  
– Skulle klassammansättningen spela roll för det? 

 
– När du ställt en fråga som eleverna svarat på brukar du reflektera över hur du bemöter deras 
svar? Hur du värderar det? 
 
– Vad brukar ske efter att du värderat elevernas svar? 
 – Är följdfrågor en metod du medvetet använder dig av? Varför? 
 – Vad anser du är en bra uppföljning på elevers svar? 

 – Anser du att det är viktigt att följa upp elevers svar? Vad har du för syfte med 
uppföljningen?  

 
– Är det något mer du vill tillägga? 
 


