
 

 

 

Att fråga eller inte fråga, 

det är frågan 

- En studie av frågor mellan lärare och 

elever under kemilektioner 

Joacim Robertsson, Tobias Bruneflod 

Examensarbete 10 poäng 

HT 06 

Examensarbete på Lärarprogrammet 
Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap 



 

 2 

To ask a question – A study of classroom communication between teacher and students 
regarding questions at chemistry lessons 
 
This report presents the use of questions by both teachers and students in chemistry class. 
Both students and teachers have been observed during 24 lessons, both theoretical and 
practical. In addition, interviews have been made with the teachers and the students have 
answered a questionnaire. The result show that a high number of questions are asked, more 
than one per minute and that both teachers and students ask the same amount of questions. 
This contradicts earlier findings were teachers questions dominate. Another significant 
finding is that the distribution of questions over time is very similar between teachers and 
students. In a comparison between different teachers the conclusions can be drawn that the 
amount of questions asked in a classroom correlates more to the specific teacher than any 
other factor. This study also shows that both teachers and students are satisfied with the dialog 
and that the socio-cultural theories about dialogue base teaching have been assimilated into 
the Swedish classroom. 
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Inledning 
 
Frågor ställs i ett klassrum av både lärare och elever, vissa ställer mer andra mindre. Frågor 
ställs på olika sätt och med olika komplexitet men alla frågor ges inte något svar. Att de olika 
typerna av frågor har varit ett intressant studieobjekt har visats i ett flertal undersökningar. 
Skolan har varit och är ett område som väcker ett stort engagemang från både allmänhet och 
forskare. Det forskningen bland annat har studerat under åren är klassrummets dynamik, vem 
som tar initiativ till kommunikation och vem som styr innehållet. Ofta är det lärarens 
beteende som står i fokus och undersökningarna har visat att läraren styr det mesta i 
klassrummet enligt Granström & Einarsson (1995).  
 
När vi har varit ute på våra praktikperioder, VFU (Verksamhets Förlagd Utbildning) och 
auskulterat har vi märkt att frågor är något som är viktigt för undervisningens utformning. Vi 
har tyckt oss se att frågor är ett bra sätt att göra elever delaktiga, att skapa en dialog och 
förbättra relationen till eleverna. Anledningen till varför kemilektioner valdes för observation 
är att ämnet kemi har en kombination av praktik och teori vilket medför att eleverna måste 
omsätta sina kunskaper i praktiska färdigheter samt att vi har den inriktningen i vår 
utbildning. I läroplanerna för de frivilliga skolformerna står det att skolans uppdrag är att 
”Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra.” (Skolverket, Lpf 94, s 6). Detta 
stämmer överrens med det sociokulturella perspektivets syn på elevers lärande Dysthe 
(2003).  
 
 

Bakgrund 

 
Grundtanken i den sociokulturella teorin är att kunskap förs vidare via kommunikation och 
interaktion mellan människor (Säljö, 2000). Säljö skriver i Lärande i praktiken att kunskaper 
och färdigheter kommer från insikter och handlingsmönster som är uppbyggda ur ett 
historiskt perspektiv och genom att vi interagerar med andra människor blir vi delaktiga i den 
kunskap som delges och i sin tur förs vidare. För att lärande ska ske enligt det sociokulturella 
perspektivet bör bland annat kommunikation och andra former för samarbete utvecklas. 
Frågor är en viktig beståndsdel i kommunikation och denna studie undersöker hur frågor 
används på kemilektioner . 
 
Även Dysthe (2003) anser att kommunikation är grundläggande i läroprocesser. Dysthe gör 
en jämförelse med några andra inlärningsteorier som har förekommit under åren, däribland de 
behavioristiska kunskaps- och inlärningsteorierna. Hon menar att inom ett behavioristiskt 
synsätt så anses att inlärning sker i små steg och att varje steg ska generera en positiv 
förstärkning. Innan eleven kan gå vidare till nästa steg måste eleven behärska föregående 
kunskapssteg fullt ut. Lärande sker i små steg som läggs på varandra i en viss ordning och 
varje steg måste undervisas var för sig eftersom det inte går att lära sig allt på en gång enligt 
den behavioristiska teorin. I kontrast till behaviorismen står konstruktivismen där det anses 
att lärande sker från enkla till mer komplexa mentala modeller. I en konstruktivistisk 
läroprocess sker lärandet genom en process där eleverna tar emot information, tolkar den och 
sedan sammanställer den nya inhämtade fakta med vad de redan vet. Får eleverna en ny 
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förståelse av informationen, strukturerar de om sin mentala bild så att förståelsen ska passa in 
i sammanhanget. 
 
Oavsett vilken teori som förespråkas är motivation och engagemang viktigt för att lärande ska 
ske. En väsentlig skillnad mellan de olika teorierna, enligt Dysthe (2003), är hur motivation 
skapas. Behavioristerna menar att en yttre motivation skapas i form av belöning eller straff 
för att förstärka ett positivt beteende eller försvaga ett oönskat beteende eller inlärning. 
Kognitivisterna å sin sida anser att barn är motiverade att lära sig av naturen och har således 
en inre motivation. Det gäller bara att låta barnen få hålla på med olika aktiviteter eller att de 
får uppleva saker som inte stämmer med vad de förväntade sig eller lärt sig tidigare, s.k. 
kognitiva konflikter. I ett sociokulturellt perspektiv på inlärning anses att motivationen dels 
finns inbyggd i samhällets och kulturens förväntningar, dels är det avgörande på hur väl 
skolan lyckas skapa stimulerande miljöer för aktivt deltagande. Det är viktigt att skapa 
interaktionsformer och miljöer där eleverna känner att de är accepterade, att de är ”… någon 
som kan något och som någon som kan betyda något för andra.” (Dysthe, 2003 s 38). Det 
som är helt avgörande för inlärning enligt ett sociokulturellt synsätt är interaktion och 
samarbete anser Dysthe (2003).  
 
 

Litteraturgenomgång 

 
Frågor inom utbildning har länge varit ett viktigt redskap för lärarna att bedöma elevernas 
kunskaper. Den grekiska filosofen Sokrates använde sig enbart av frågor när han undervisade 
sina elever. Sokrates försökte genom att ställa välvalda frågor få sina samtalsparter att själva 
hitta lösningar på problem och tänka själva. Själv svarade aldrig Sokrates på några frågor 
(Phillips, 2001). 
 

Klassrumskommunikationens historia 

 
Hur lärare använder frågor i undervisningen har förändrats något över tiden men frågor är 
fortfarande en viktig del av undervisningen. I The Language of the Classroom av Bellack, 
Kliebard, Hyman, & Smith, (1966) menar författarna att frågor ställs för att bli besvarade, 
uppgifter görs för att delas ut, förklaringar görs för att bli förstådda. Kommunikation är med 
andra ord ett viktigt redskap för att föra kunskap vidare. I sin studie undersökte Bellack m.fl. 
(1966) vem av lärare eller student som pratar om vad, hur mycket, när, under vilka 
omständigheter och med vilken effekt. Det Bellack m.fl. (1966) studerade var antalet 
interaktioner som gjordes och vilken slags interaktion som gjordes av vem, vilket kan 
jämföras med denna studie som undersöker vem som ställer frågor samt antalet frågor. I 
Bellack m.fl. undersökning noterades hur många initiativ som lärare respektive elev tog, hur 
många svar som gavs och av vem, vem och hur ofta en lärare/elev sätter strukturen vid 
interaktionen och hur ofta lärare/elev reagerar och utvärderar ett svar. Det visar sig tydligt i 
Bellack m.fl. (1966) resultat att det är läraren (86 % av tiden) som tar initiativet till 
interaktion i klassrummet, elevernas uppgift är att ge respons (88 % av tiden) på lärarens 
frågor och påståenden. 
 
Det verkar som om undervisningsstilen inte har utvecklas vad gäller frågor i klassrummet. En 
undersökning som genomfördes av Gustafsson (1977) visade på samma resultat som Bellack 
m.fl. fick 10 år tidigare trots att studierna hade utförts i olika länder. Det Gustafsson gjorde 
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var att studera klassrumsinteraktion och lärarroller, speciellt sambandet mellan ramfaktorer 
och undervisningsprocessen. För att beskriva undervisningsprocessen undersökte Gustafsson 
vem av lärare och elev som interagerade muntligt i klassrummet. Det framkom i 
undersökningen att lärarens roll är att ställa frågor och reagera på svar, inte att svara på 
frågor. Vilket kan jämföras med resultaten som Bellack m.fl. fick i sin undersökning. 
Gustafsson utläser ur sina resultat för vem som tar initiativ, frågar, svarar och reagerar på 
svar är att Bellack m.fl. och Gustafssons undersökningar samstämmer (Gustafsson, 1977). 
 
Även Granström & Einarsson (1995) har studerat Gustafssons och Bellacks undersökningar 
och kommit fram till att lärarbeteendet inte skiljer sig mycket åt i undersökningarna 
oberoende av olika stadier och kulturer. Granström & Einarsson menar att orsakerna kan vara 
att lärarrollen har utvecklats till ett beteendemönster där lärarens roll fortlever oförändrad 
trots att samhället förändras. De anser att det kan bero på de ramfaktorer som styr skolan är 
så pass stabila att eventuellt avvikande lärarbeteende inte har kunnat etableras och överleva. 
 
Anledningen till varför frågor ställs i klassrummet har undersökts av Bleicher, Robert E., 
Tobin, Kenneth G. & McRobbie, Campbell J. (2003) där de konstaterar att det är liten 
skillnad mot hur det såg ut på 60-talet när de själva gick i skolan. Bleicher m.fl. kom i sin 
undersökning fram till att läraren kontrollerar vad som sägs i ett klassrum genom tre 
strategier; repetition, betoning på nyckelord och/eller tonfall och att bryta in efter att någon 
svarat på en fråga. De kunde också se att de som fick besvara frågor var de som antogs kunna 
svaret. Anledningen var att läraren ville hinna med allt på kursen. För att föra lektionen 
framåt ställde läraren frågor så att ett kort och korrekt svar krävdes. Även här var 
anledningen att kursen skulle hinnas med, att alla moment skulle hinnas gå igenom som 
krävdes enligt läroplanen. 
 
I en studie genomförd av Gisselberg (1991) undersöktes vilka frågor elever ställer och vilka 
elever som ställer frågor delades frågorna upp i fyra typer av frågor; innehållsrelaterade 
frågor, arbets- eller metodrelaterade frågor, utgångsfrågor och ovidkommande frågor. Det 
visade sig att när klassundervisning genomfördes, dominerade innehållsrelaterade frågor. Vid 
laborativ och experimentell karaktär på lektioner är det flest frågor om arbetssätt. När klassen 
har grupparbeten är det relativt jämnt mellan frågor om innehållet och arbetssätt med en liten 
övervikt mot frågor om arbetssätt. Gisselberg konstaterar också att de lärare som deltog i 
hans undersökning har en uppfattning om vad som ska finnas med i undervisningen och vad 
som ska hinnas med. Innehållet i undervisningen har lärarna fått preciserat från flera olika 
källor som t.ex. sin lärarutbildning, läroplanen, läromedlen och i diskussioner med kollegor. 
Det visar sig att förhållandet mellan mängden stoff som behandlas av läraren och tiden som 
står till förfogande är troligen en av de största styrfaktorerna. I Gisselbergs undersökning 
visade det sig bland annat genom att då elevernas frågor tenderade att ta för mycket tid av 
lektionen avbröt läraren dem med hänvisning till att de måste hinna med det som är planerat. 
 
Granström & Einarsson (1995) konstaterar att under 1960-talet undervisade läraren från 
katedern genom att föreläsa eller förhöra eleverna. Det var mycket lite av disciplinära och 
elevvårdande insatser. Läraren kunde ändå växla mellan helklass (60 % av tiden), 
grupparbete (18 %) eller enskilt arbete (22 %). Visserligen dominerade 
katederundervisningen men det började luckras upp lite. I en analys av 120 skolor runt 1990 i 
Sverige visade det sig att tiden som en elev lyssnade på en lärare på högstadiet var 55 % av 
tiden, hade grupparbete 17 % och 27 % var det enskilt arbete enligt Granström & Einarsson 
(1995) vilket visar att förändringarna är mycket små sedan 1960-talet. Sammanfattningsvis 
kan det konstateras ur denna historiska tillbakablick, fast än de kontextuella skillnaderna är 
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påtagliga, att det har varit och är fortfarande vanligt med frågor för att föra lektionerna framåt 
och att kontrollera om eleverna lärt sig och förstått problemet. 
 

Samtalsstrukturer 

 
Den lärarstyrda samtalsstrukturen som ofta förs i ett klassrum har gått under olika 
benämningar, men anger i stort sett samma slags struktur. Strukturen delas in i ett tredelat 
mönster, t.ex. IRE (initiering, respons och evaluering) något som Bellack m.fl. (1966) kände 
till och visade med sin undersökning. Under 1970- och 1980-talen följde undervisningen 
samma mönster men kallades ibland för IRF (initiering, respons och uppföljning, feedback 
eller follow-up). Den triadiska dialogen bygger på samma tredelade mönster och innehåll 
som IRE och IRF och användes på 1990-talet. (Bleicher m.fl., 2003) 
 
Den generella samtalsstrukturen kan delas in i tre delar, där den första är initiering (I). Oftast 
av läraren som ställer en fråga om någon känd information. I den andra delen ger eleven ett 
svar, s.k. respons (R), på frågan som läraren i sin tur följer upp (F) eller evaluerar (E) elevens 
svar genom att utveckla eller kommentera svaret, del tre. (Dysthe 2003). Den här 
samtalsstrukturen är tydlig i Bellack m.fl. (1966) studie där elevers uppgift är att ge respons 
på lärarens frågor eller kommentarer. Vid senare forskning har det diskuterats om lärarens 
uppföljning av elevernas svar haft några konsekvenser för elevernas lärande. De 
undersökningar som beskrivs i Dysthes bok Dialog, samspel och lärande visar på att den 
tredelade strukturen ”… hindrar utvecklingen av elevernas självständiga tänkande.” (Dysthe 
2003, s 177). Detta i motsats mot andra undersökningar som visar att den tredelade strukturen 
skulle göra eleverna mer involverade i problemlösande och utforskande samtal. Anledningen 
till att det råder delade meningar om huruvida strukturen främjar eller inte främjar elevers 
lärande beror enligt författaren på att det inte finns några enkla samband mellan 
samtalsstruktur och funktion. 
 
I en samtalsstruktur som följer IRF-strukturen är eleven i underläge gentemot läraren i tre 
steg anser Clifton (2006). Till att börja med svarar eleven på en redan ställd lärarfråga. 
Genom att läraren har ställt frågan och bestämt villkoren så är ämnet kvar i lärarens favör. 
För det andra är elevens svar öppen för utvärdering av läraren och för det tredje får inte 
eleven ge ordet till nästa person som ska prata utan det är läraren som tar tillbaka ordet och 
sedan ger ordet till nästa talare. 
 
Gustafsson (1977) konstaterar att lärarens roll är dominerande i klassrummet. Läraren ställer 
både öppna och stängda frågor, en stängd fråga kan användas på två sätt. Dels kan en stängd 
fråga vara en fråga som bara kräver ett svar, rätt eller fel, dels kan flera stängda frågor i följd 
tillsammans ge en bredare fråga, dvs. en fråga kan generera en ny fråga. Gustafssons resultat 
visade på att dessa frågor ofta förekom i klassrummet. Däremot förekom det få öppna frågor 
under Gustafssons observationer, vilket kan jämföras med denna studies komplexa frågor. Av 
de öppna frågorna förekom det frågor där svaret redan givits via genomgång från läraren och 
eleverna skulle bara minnas svaret och repetera, något som Gustafsson kallar komplext 
strukturerad fråga. Ett exempel på en strukturerad komplex fråga är att läraren frågar vad fem 
gånger nio är? De äkta öppna frågorna där eleverna ska strukturera sina egna svar var väldigt 
sällsynta, komplext öppen fråga: ”Hur fick du det svaret?”, ”Varför?”. Det förekom också 
frågor av kontrollerande funktion, dvs. om eleverna hade problem eller liknande som: ”Har 
du förstått det här?”. Den här typen av frågor krävde bara ett ja eller nej som svar. 
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Att det kan bli samtalsstrukturer i ett klassrum kan kanske förklaras av att en lektion är 
strukturerad av ramar som kontrollerar lektionen enligt Lindblad & Sahlström (1999). Vidare 
menar de att om alla elever vore engagerade i en diskussion som äger rum i ett klassrum 
skulle helklassundervisning vara omöjlig att bedriva eftersom situationen måste kunna fortgå. 
Dock kräver situationen att också eleverna som ett kollektiv beter sig som lyssnare och inte 
pratar när läraren eller någon annan pratar. Lindblad & Sahlström antar även att flera av 
eleverna kan svara på lärarens fråga vilket i sin tur leder till att några elever får sitta tysta. Det 
kan också finnas en risk att det blir en grupp av elever som dominerar i svarsfrekvens i och 
med att läraren tilldelar ordet.  
 
Det har också visat sig att lärare och elever inte har samma syn på hur undervisningen går till 
i ett klassrum. Elever kan beskriva att de får sitta passivt och lyssna på lärarens genomgångar. 
En lärare som beskriver samma lektion kan anse att diskussion fördes med eleverna och att de 
fick arbeta i grupp samt självständigt. Vem har då rätt? Eftersom det handlar om upplevelser 
har båda grupperna rätt anser Granström & Einarsson (1995). 
 

Språk och praktik i naturvetenskap 

 
Studeras ett klassrum där det undervisas i ett naturvetenskapligt ämne så krävs det träning i 
det naturvetenskapliga språket vad gäller muntligt, skriftligt och hur man tänker för att kunna 
använda ett naturvetenskapligt språk. Studenter i naturvetenskapliga klassrum lyssnar och 
läser naturvetenskapligt språk men ges sällan möjlighet att använda det i skriftlig form, 
samtala eller få tänka på svar till naturvetenskapligt utmanande frågor enligt Bleicher m.fl. 
(2003). Det visade sig att studenterna på det muntliga förhöret läraren hade med dem, i 
Bleicher m.fl. undersökning, var det få studenter som kunde svara på frågorna med en 
djupare förståelse. I den svenska kursplanen i kemi för gymnasieskolan står det bland annat 
att: ”Skolan skall sin undervisning i kemi sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att 
hantera kemisk laboratorieutrustning, att välja, planera och utföra experiment samt göra 
iakttagelser, beskriva, tolka och förklara kemiska förlopp med naturvetenskapliga modeller.” 
(Skolverket [www dokument]) 
 
I en undersökning av Berg (2005) undersöks vad universitetsstudenter frågar om under 
kemilaborationer. Berg har kommit till slutsatsen att i början av laborationsperioden ställer 
elever betydligt fler praktiska frågor om hur laborationen ska utföras och få frågor om 
förståelse av försöket. Däremot i slutet av laborationsperioden är förhållandet det omvända, 
förståelsefrågorna utgör nästan alla frågor och de praktiska frågorna har upphört. John Dewey 
(Dewey, 1980) ansåg att elever utvecklas främst genom att själva arbeta praktiskt eftersom 
teori och praktik inte bör delas upp utan att de istället borde undervisas parallellt för att 
underlätta elevernas inlärning. Att eleverna själva får möjlighet att praktisk prova och 
experimentera stimulerar och fördjupar inlärningen, s.k. ”learing by doing”. Dewey ansåg att 
naturvetenskapen var särskilt användbar eftersom där kunde eleverna objektivt testa sina 
kunskaper mot praktiska erfarenheter.  
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Metodologiska reflektioner 

 
Sett ur ett historiskt perspektiv har observationer för datainsamling varit den metod som 
använts inom beteendevetenskaplig forskning. Fördelen med observationer är att insamlingen 
av data inte är beroende av deltagarnas förmåga att delge information utan observationer 
visar vad observatören iakttar. Det är följaktligen inte lärarnas eller elevernas upplevelser om 
i vilken grad kommunikation sker som ligger till grund för resultaten utan den interaktion 
som faktisk kan observeras av en utomstående observatör (Einarsson, 2003).  
 
Den åskådande modellen för observation denna rapport bygger på beskrivs av Stensmo 
(2002). En åskådande observation har sitt ursprung ur ett behavioristiskt tänkande eftersom 
det är en metod för att inhämta data om människors beteende. Då observatören vill ha 
saklighet i observationen genomförs den med en neutral och distanserad inställning. 
Åskådande observation innebär en tvåställig relation, med det menas att observatörens 
sakförhållande är den observerade. Eftersom den observerade personen är sändare av ett 
beteende och observatören är mottagare brukar man prata om envägskommunikation enligt 
Stensmo. Idealet för åskådande observation är att observatören inte är synlig, det kan lösas 
genom att observationen sker genom en s.k. one-way-screen, dvs. en spegel där man bara kan 
se från ett håll eller att en videokamera används. För att underlätta för en åskådande 
observation är det viktigt att ett observationsschema görs innan observationen startar där man 
har bestämt vilka beteendekategorier som ska observeras och hur de ska observeras. 
 
En intervjustudie är en bra metod för att gå djupare in i en observerad persons medvetande, 
att få ta del av den intervjuades tankar och upplevelser om det som har observerats. Om en 
intervju görs för att ta reda på människors upplevelser och erfarenheter är den i någon mån 
fenomenologisk. Något man bör ha i minnet när en intervju görs är att det är den intervjuades 
upplevelser och erfarenheter som berörs. Eftersom det handlar om upplevelser som är 
subjektiva och personliga finns det inget som är rätt eller fel enligt Stensmo. Vid 
genomförandet av intervjun bör man tänka på att ställa öppna frågor som inleds med 
frågeorden hur och vad. En inledning vid intervjun kan vara att be den intervjuade berätta 
något om vad som ska diskuteras under intervjun. Den ideala situationen under en intervju är 
att intervjuaren ställer korta frågor och får långa svar tillbaka. Under intervjun kan det vara 
en hjälp att ha med sig en bandspelare eller liknande för att spela in samtalet så att 
koncentrationen kan riktas mot ämnet och dynamiken i intervjun. När analysen av intervjun 
görs gäller det att söka andemeningen i det som sades och inte stirra sig blind på specifika 
uttryck. 
 
En enkät görs för att ”jämföra svar, sortera in dem i olika kategorier och bestämma 
fördelning av eller samband mellan olika typer av svar.” (Stensmo, 2002 s. 60) 
Distributionen av en enkät kan antingen ske via post eller utdelning av enkäten i samband 
med ett möte med gruppen som ska besvara enkäten. Det går även att använda e-post eller 
Internet för att distribuera enkätfrågorna. I den här undersökningen delades enkäterna ut och 
samlades in i samband med träffar med de observerade grupperna för att därigenom minska 
bortfallet. Vid konstruktion av enkäten bör frågeformuläret inte vara för långt då det kan 
generera ett bortfall i och med att informanterna inte orkar svara på alla frågor. Vidare bör 
frågorna inte vara för svåra, inte gå att tolka på olika vis, inte vara ledande eller innehålla 
negationer enligt Stensmo (2002). 
 
I en enkät är den vanligaste frågetypen slutna frågor, dvs. frågor där informanten svarar 
genom att sätta ett kryss i en svarsruta. Fördelen är att frågorna ger ett objektiv intryck, är 
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lätta att svara på och lätta att koda. För att ge informanten en möjlighet att förklara sig går det 
att lämna ett utrymme under varje fråga för kommentarer. En enkät kan innehålla olika typer 
av frågor som demografiska frågor, dikotoma frågor, multipla valfrågor och skalfrågor. En 
skalfråga kan bestå av Likert- eller rangordningsskala. Där en Likertskalan har en gradering 
som mäter attityder, riktningar och uppfattningar. Det som frågas efter i Likertskalan är 
informantens instämmande i ett påstående. Ofta är det fem skalsteg där två är positiva och två 
negativa med olika styrka. Det femte steget är neutralt. Vill man att informanterna ska välja 
en positiv eller negativ sida kan det femte steget tas bort. Används en rangordningsskala får 
informanterna prioritera olika alternativ i fallande ordning.  
 
 

Syfte 

 
Genom att beskriva kommunikationen mellan lärare och elever i ett klassrum kan slutsatser 
dras om hur dialogen ser ut idag med avseende på frågor. Syftet med rapporten är att 
undersöka hur frågor används under kemilektioner av både lärare och elever. 
 
 

Frågeställningar 

 
Denna studie syftar till att besvara följande frågeställningar: 
 

• Hur ser fördelningen av frågor ut under en kemilektion?     
Fördelningen av frågor på en kemilektion kan undersökas genom att observera vem 
som ställer frågor, när frågorna ställs, i vilken omfattning olika typer av frågor 
används och under vilka lektioner de ställs. Denna fråga kommer främst att besvaras 
utifrån kvantitativa data av den åskådande observationen.  

 
• Finns det något samband mellan lärarens och elevernas frågor?  

Sambandet undersöks genom att studera skillnader och likheter utifrån insamlad 
information. Den kvantitativa informationen kommer från observationer och enkäter 
och den kvalitativa från intervjuerna. Under denna fråga kommer vi att undersöka om 
antalet lärarfrågor påverkar antalet elevfrågor och hur talrummet fördelas. 
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Metod 
 
De metoder som har använts till undersökningen är observationer, enkäter och intervjuer. 
Kemilektionerna har haft inslag av både praktiska och teoretiska moment, där de teoretiska 
momenten även innehöll enskilt arbete. För att få en triangulering med observationsresultaten 
har de observerade lärarna intervjuats och deras elever besvarat en enkät. Denna studie 
innehåller både kvalitativa och kvantitativa metoder i form av intervjuer respektive enkäter. 
Den åskådande observationen är i grunden en kvantitativ metod med kvalitativa inslag. 
 
 

Urval 

 
För att undersöka kommunikationen på kemilektioner har 24 observationer genomförts på två 
gymnasieskolor med fem olika kemilärare. I tabell 1 visas en sammanställning över den 
informationen som studien bygger på. Målsättningen var att observera varje lärare vid fem 
tillfällen under 60 minuter vilket skulle resultera i en total observationstid av 1500 minuter. 
En jämn fördelning mellan teoretiska och praktiska lektioner eftersträvades men kunde inte 
uppfyllas fullständigt. 
 
 
Tabell 1. Undersökningens insamlade data  

 
 
Den totala observationstiden blev 1341 minuter och fördelningen i antal observationer mellan 
de fem lärarna resulterade i att tre av lärarna observerades vid fyra tillfällen och två av lärarna 
vid sex tillfällen. De observerade lektionerna utgick från vilken lärare som hade lektionen 
och inte vilka elever som deltog. 
 
För att uppnå en tillfredsställande triangulering av resultatet valdes observationsstudien till 
huvuddel och intervju och enkätundersökning till stöd för observationen. Till 
intervjuundersökningen valdes de fem observerade lärarna för att komplettera 
observationsstudierna. Även enkäterna genomfördes med samma syfte. Målet för 
enkätundersökningen var att varje lärare skulle vara representerad av ett relativt lika stort 
antal elever, vilket också uppnåddes. Enkäterna delades ut i en klass per lärare och det totala 
antalet elever som ingick i enkätundersökningen uppgick till 73. Alla elever som ombeddes 
delta i enkätundersökningen lämnade in en fullständigt besvarad enkät, vilket inte resulterade 
i något bortfall. Både intervjuer och enkäter genomfördes efter att alla observationer slutförts, 

Experimentets parametrar  Insamlade data 
Observerade lärare 5 st. (varav 3 manliga och 2 kvinnliga) 
Observerade Elever (vissa elever förekom 
vid flera tillfällen) 

304 st. 

Åskådande observation 
            Varav på teoretiskt moment 
            Varav på praktiskt moment 

1341 minuter fördelat på 24 lektioner 
  798 minuter 
  543 minuter 

Lärarintervjuer  5 st.  
Enkäter 73 st. (5 klasser) 
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detta för att lärare och elever inte skulle känna till vad som observeras i klassrummet och på 
så sätt göra att resultaten från observationen blev missvisande.  
 
De forskningsetiska aspekterna fyller i sig en viktig funktion men inte i denna studie då inga 
uppgifter är av känslig art och de elever som observerats är gymnasieelever, dvs. över 16 år 
och samtycke från förmyndare behövdes inte. Den insamlade informationen från observation, 
intervju och enkät har behandlats konfidentiellt och har kodats i rapporten för att det inte ska 
vara möjligt att spåra deltagarnas identitet. Alla elever i enkätunderökningen var anonyma. 
De lärare och klasser som har deltagit i studien har fått en översiktlig information om 
studiens syfte, detta för att inte påverka deltagarnas beteende. De lärare som deltagit i studien 
kommer att få ett exemplar av detta arbete. 
 
 

Datainsamlingsmetoder 

 
De metoder som använts i denna studie är åskådande observation, individuella intervjuer och 
enkätundersökning med slutna frågor. Innan genomförandet av den åskådande observationen 
förbereddes en observationsmall som testades vid en pilotstudie, se bilaga 1. Pilotstudien 
visade på brister i kategoriseringen av frågeställningarna, valet av egenskaper på frågorna 
samt objektiviteten av bedömningen på frågornas karaktär. Detta ledde till att de studerade 
kategorierna ändrades till en mer lättobserverad form, se bilaga 2. Efter pilotstudien 
bearbetades observationsmallen till att passa studiens frågeställningar. Förändringarna i den 
slutgiltiga observationsmallen var att riktade frågor togs bort, tidsnoteringar samt enkla och 
komplexa frågor infördes och teoretiska och praktiska frågor byttes ut mot förståelse- och 
utförandefrågor. 
 
På samtliga observationsprotokoll noterades vem läraren var, när lektionen hölls, vilken klass 
som observerades samt antalet elever och könsfördelning. För att lättare kunna besvara 
frågeställningarna delades mallen in i lektionsmoment. I denna rapport definieras moment 
som ett arbetspass, de kan vara antingen teoretiskt eller praktiskt. Ett teoretiskt moment kan 
karaktäriseras exempelvis av att läraren har en genomgång om antingen teori eller praktik 
och/eller att eleverna jobbar självständigt med teoretiska instuderingsuppgifter eller lyssnar 
till läraren. Ett praktiskt moment är då eleverna utför praktiskt arbete med kemikalier och 
annan laboratorieutrustning. Under laboration har läraren som främsta uppgift att bistå 
eleverna med material och svara på frågor. Frågorna under varje lektionsmoment delades upp 
i tre frågekategorier som bestod av förståelsefrågor, utförandefrågor och övriga frågor. 
Förståelsefrågor är frågor om teorin och även förståelse av de praktiska momenten, 
exempelvis ”vad sker i reaktionen?”, ”vad har metan för formel?” och ”vad innebär 
oxidation?”. Utförandefrågor är frågor om hur de praktiska momenten ska genomföras, 
exempelvis ”hur ska vi göra?”, ”var finns mätglasen?” och ”har du verkligen blandat rätt 
nu?”. Övriga frågor innefattar alla frågor som inte faller inom någon av de andra två 
kategorierna, det kan vara sociala frågor, planeringsfrågor och naturvetenskapliga frågor som 
ej är frågor om kemi. Exempel på sådana frågor är; ”Vem är borta?”, ”Är du allergisk mot 
äpplen?” och ”När får vi tillbaka proven?”. Frågorna gavs sju egenskaper som kunde 
observeras. De egenskaper som observerades var när en fråga ställdes, om frågan ställdes av 
en lärare eller elev, om frågan var enkel eller komplex, om frågan blev besvarad eller 
obesvarad och om frågan var retorisk. Varje fråga som observerades markerades i 
observationsprotokollet med en tidsangivelse samt en teckenförklaring (se bilaga 2) beroende 
på vilka egenskaper frågan hade. Om en fråga är enkel eller komplex beror både på frågans 
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och på svarets omfattning. Enkla frågor är då frågeställaren har en intention att respondenten 
endast ska svara kortfattat, exempelvis ”vad reagerar klor med?”, ”har du lämnat in 
laborationsrapporten?” och ”är det här rätt svar?”. Komplexa frågor är då frågeställaren har 
en intention att respondenten ska svara mer utförligt, exempelvis ”vad kännetecknar ett 
mättat kolväte?”, ”vad ska vi kunna till provet?”, ”varför blir det rött?” och ”hur beräknar du 
x?”. Alla frågor kan inte utifrån frågesällarens fråga direkt placeras in i endera kategorin. I 
dessa fall bedöms komplexiteten i frågan efter omfattningen av respondentens svar. Ett långt 
svar indikerar att respondenten uppfattar frågan som komplex vilket leder till att frågan 
bedöms vara komplex, dvs. det är i första hand respondentens uppfattning om frågan som 
avgör hur den kategoriseras i tvetydiga fall. 
 
För att besvara frågeställningarna genomfördes intervjuer med de observerade lärarna. 
Lärarintervjuerna planerades genom att det sammanställdes tre frågor om lärares syn på sin 
del i klassrumskommunikationen. Frågorna var av öppen form för att lärarna skulle kunna 
tolka frågan fritt och svara utifrån sina erfarenheter och åsikter. Den metod som valts är 
enskild intervju eftersom detta ger en djupare förståelse av den individuella lärarens åsikter 
enligt Johansson & Svedner (2001). Vid intervjutillfället togs följande frågor upp; ”Hur gör 
du för att skapa en dialog med eleverna?”, ”Vad tror du det är för skillnad mellan elevers 
frågor på laboration, genomgång och under individuellt arbete?” och ”Hur tror du 
utformningen och användning av frågor påverkar undervisningen?”, se bilaga 3. 
Intervjufrågorna e-postades till lärarna några dagar i förväg så att de kunde förbereda sig till 
intervjutillfället.  
 
För att besvara frågeställningarna användes en enkätundersökning med fem frågor och 
Likertskalan med fyra steg. I och med att denna typ av frågor ställdes blev eleverna därmed 
tvingade att ta ställning då ett neutralt alternativ inte kunde väljas. Frågorna som ställdes i 
enkätundersökningen var följande; ”Anser du att din kemilärare försöker hålla en diskussion 
med klassen under lektionerna?”, ”Brukar du ställa frågor till läraren när du inte förstår?”, 
”Brukar du förstå lärarens frågor?”, ”Försöker du undvika att läraren ställer frågor till dig?” 
och ”Hur tycker du kommunikationen i klassrummet fungerar mellan lärare och elev?”, se 
bilaga 4. Under varje fråga hade eleverna tre olika lektionsmoment, genomgång, laboration 
och individuellt arbete, att bedöma hur de upplevde sin situation. Vid varje fråga hade också 
eleven möjlighet att lämna en personlig kommentar till sitt ställningstagande. När läraren 
håller genomgång betyder det att denne leder lektionen från tavlan antingen genom monolog 
eller genom dialog i helklass om teoretisk bakgrund. Eleverna lyssnar, antecknar och frågar 
under genomgång. Under laboration arbetar eleverna praktiskt med kemikalier och annan 
laboratorieutrustning för att analysera och förstå en kemisk process. Lärarens främsta uppgift 
under laboration är att bistå eleverna med material och svara på frågor och överlåter därmed 
initiativet till eleverna. Vid individuellt arbete sitter eleverna själva och arbetar med 
instuderingsuppgifter eller laborationsrapportskrivning, här är lärarens uppgift att hjälpa och 
stödja elever individuellt. 
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Procedur 

 
Inför observationerna presenterade observatören sig själv och syftet med sitt besök vilket 
förklarades med att klassrumskommunikationen undersöktes. Till varje lektion genererades 
en kod för att kunna identifiera lektionen vid databearbetningen samt att en notering gjordes 
om vem läraren är, tid på dygnet då lektionen startade, årskurs, program, antal elever och 
könsfördelning. Under de teoretiska momenten satt observatören längst bak i klassrummet 
och under de praktiska momenten följdes den observerade läraren runt i klassrummet på ett 
lämpligt avstånd med avsikt att inte påverka lektionen. Observatören strävade efter att 
minimera interaktionen med de observerade. Varje observerad fråga antecknades i 
observationsprotokollet enligt teckenförklaringen som förberetts utifrån frågornas 
egenskaper. Då lektionen både innehöll ett teoretiskt och praktiskt moment definierades 
praktiskt moment som då en eller flera elever jobbade med kemikalier eller annan 
laboratorieutrustning. Då läraren genomförde praktiska demonstrationer bedömdes detta vara 
inom det teoretiska momentet. Typexempel på frågor från både lärare och elev noterades i 
observationsprotokollet under respektive kategori. Lektionens längd motsvarar sällan den 
schemalagda tiden, i denna studie definieras lektionens längd från det att läraren startar 
lektionen till att läraren avslutade lektionen. Tidfördelningen mellan teoretiska och praktiska 
moment mättes under varje lektionstillfälle och noterades på observationsprotokollet. 
 
Intervjuer med de fem observerade lärarna pågick mellan 15 och 35 minuter och 
genomfördes av samma person som observerat lärarna under deras lektioner. I och med att 
intervjun var av öppen karaktär resulterade detta i att lärarnas diskussioner inte alltid höll sig 
inom de tre frågornas ramar. I resultatsammanställningen har svaren organiserats i teman 
under den mest lämpliga frågan. Intervjuerna spelades in för att lättare göra en 
sammanställning utifrån stödanteckningarna som också gjordes löpande under intervjuerna.  
 
Enkäterna delades ut till eleverna av observatören i samband med lektioner efter att alla 
observationer genomförts. Eleverna besvarade enkäterna på ca fem minuter och gav få 
personliga kommentarer. Då lärarna hade flera olika elevgrupper som observerats, avgjordes 
vilka av grupperna som fick besvara enkäten utifrån vilka grupper som var närvarande när 
enkätstudien genomfördes. Det förekom inget bortfall av svaren då alla elever deltog 
eftersom enkätunderökningen gjordes med observatören på plats som kunde samla in 
enkäterna när eleverna skrivit klart. Vid insamlandet av enkäter noterades vem elevernas 
lärare var. 
 
 

Databearbetning 

 
Observationerna sammanställdes genom att observationsprotokollen överfördes till en 
Excelfil. Varje lektion delades upp i två moment, teoretisk och praktiskt. Varje moment 
delades i sin tur upp i tre kategorier, förståelsefrågor, utförandefrågor och övriga frågor. 
Detta innebar att varje lektion blev uppdelad i sex fält. Inom varje fält bokfördes antalet 
frågor för varje minut på en X-axel och för de sex frågekategorierna på en Y-axel, se bilaga 
5. Detta skapade matriser vilka visade när och hur ofta en fråga ställts och av vilken kategori 
den tillhörde. Totalt skapades 144 stycken matriser för de 24 observerade lektionerna. 
Matriserna utgör studiens faktabas ur vilken alla observationsresultat beräknades. 
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Beräkningarna ur matriserna för tabell 1 – 7 och figur 1 – 8 redovisas under resultat. Figur 2 
– 8 beskriver frågefördelningen över tid inom varje lektion. Eftersom alla lektioner är av 
olika längd har lektionen delats upp i moduler, se bilaga 5 för ett exempel. En modul 
beräknas genom att dela lektionsmomentet, teoretisk och/eller praktiskt, i sex delar. Då 
lektionens längd inte var möjlig att dividera i sex, adderades resterande minuter först till den 
första modulen därefter till den andra och så vidare. I varje modul summeras antalet frågor 
inom respektive kategori tillhörande den delen av lektionen. Lektioner som både har ett 
teoretiskt- och praktiskt moment behandlades som två separata lektioner, och bestod således 
av tolv moduler, dessa sammanfördes med de övriga modulerna inom respektive moment. 
Detta på grund av att ett av syftena i denna studie var att studera skillnader och likheter i 
frågeanvändning mellan teoretiska och praktiska lektioner. Fördelen med att använda 
moduler är att resultatet blir tydligare och mer tillförlitligt än om all data redovisats 
obehandlat. Anledningen till varför lektionerna delades in i sex moduler var att använda så 
många intervall som möjligt samtidigt som en trend med hög precision ska kunna urskiljas. 
Om antalet intervall är få ger det ett tydligt resultat men med få detaljer, däremot om 
intervallen är många ger det ett otydligt resultat men med stor detaljrikedom.  
 
Under den åskådande observationen har även antalet retoriska frågor noterats. Eftersom 
retoriska frågor egentligen inte är en fråga utan ett påstående och att de var mycket få till 
antalet, kommer de inte redovisas i resultatet. 
 
För att besvara frågeställningen om hur frågorna fördelas under kemilektioner jämförs 
användningen av frågor på både teori- och praktiklektioner. För att uppnå ett objektivt 
resultat efterstävades att observationstiden skulle vara jämnt fördelad mellan teori- och 
praktikmoment. För att skapa en tydlig jämförelse mellan lektionerna användes enheten 
”frågor per minut”, eftersom dessa är jämförbara mellan teori och praktik oavsett hur lång 
observationstiden har varit. I och med att observationstiden hos lärarna varierade mellan 193 
minuter som minst och 325 minuter som mest, resulterar detta i att olika lärare får olika stor 
betydelse för resultatet. För att motverka att så sker har lärarnas inbördes resultat viktats mot 
varandra. Genom att omvandla antalet frågor i varje modul till ett jämförelsetal får alla 
lärares lektioner lika stor betydelse för resultatet. Jämförelsetalet beräknades genom att 
antalet frågor i varje modul divideras med det totala antalet frågor för varje lärares 
frågekategori, se formel 1.  
 
 
Formel 1 beräknar modulens jämförelsetal. 
 

jmf

kat

m A
A

A
=  

 
 
Am = antalet frågor i modulen 
Akat = totala antalet frågor i lärarens kategori 
Ajmf (n) = modulens jämförelsetal, (n = lärarens identifieringsnummer, 1 – 5) 
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Modulens jämförelsetal summeras tillsammans med samtliga lärares motsvarande modul. För 
att få ett medelvärde på modulens jämförelsetal dividerades summan med antalet observerade 
lärare. Kvoten multipliceras med det totala antalet frågor inom kategorin för att omvandla 
jämförelsetalet till ett tal som ger den viktade mängden frågor, se formel 2. I figur 5 – 10 
presenteras de viktade värdena. 
 
 
Formel 2 beräknar antalet viktade frågor. 
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L0 = antalet observerade lärare 
Atot = totala antalet frågor i kategorin 
F = Viktat antal frågor 
 
 
För att testa tillförlitligheten i observationen genomfördes pilotstudien av två av varandra 
oberoende observatörer vid en och samma lektion. Resultatet jämfördes därefter och 
uppvisade stor kongruens. Av detta kan slutsatsen dras att frågekategoriernas avgränsning 
fungerat väl. För att ytterligare öka tillförlitligheten i studien genomfördes observationer och 
intervjuer av enbart en observatör/intervjuare eftersom samma tolkning av frågor och svar då 
kunde uppnås under datainsamlingen.  
 
Efter intervjuerna gjordes en sammanställning av varje intervju över vad som diskuterades 
utifrån inspelningen och stödanteckningar. För att strukturera intervjusvaren bearbetades 
dessa till tre olika teman under de tre frågorna. Många av lärarna hade samstämmiga åsikter 
men svaren kunde ändå variera stort beroende på hur läraren valde att besvara frågan. Svaren 
från de olika lärarna delades in efter tema och sammanställdes under lämplig fråga. Teman 
skapades för att ge en mer strukturerad framställning av intervjuresultaten. Svaren från 
enkätundersökningen sammanställdes för varje lärare. Elevgrupperna för de olika 
observerade lärarna var ungefär lika stora och ingen ytterligare bearbetning behövdes.  
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Resultat 
 
Resultaten är indelade i observationer, intervjuer och enkäter. Observationerna är indelade i 
tre avsnitt där första avsnittet redovisar olika jämförelser av frågekategorier. Andra avsnittet 
är en jämförelse mellan olika lärare och deras lektioner. Tredje avsnittet behandlar frågors 
fördelning över tiden. I intervjuavsnittet presenteras en sammanställning av intervjuerna från 
de fem observerade lärarna. Slutligen redovisas resultatet av enkäterna vilket visar elevernas 
åsikter om klassrumskommunikationen. 
 
 

Observationsresultat 

 
Observationerna gav upphov till en stor mängd information. Nedan presenteras ett urval av 
dessa. Den totala observationstiden hos de fem lärarna uppgick till 1341 minuter fördelat på 
24 lektionstillfällen, varav 60 % av tiden är teoretiska moment respektive 40 % praktiska 
moment. Antalet elever sammanräknat på alla lektioner uppgick till 304 stycken och av dessa 
utgjorde 61 % pojkar respektive 39 % flickor. 
 

Frågekategorier 

 
För att besvara frågeställningen om hur frågor fördelas under kemilektioner summerades alla 
frågor, både lärares och elevers, som ställts på alla lektioner. Genom att dividera summan 
med den totala observationstiden ges frekvensen av hur ofta frågor ställs per minut under en 
kemilektion, se tabell 2. Observationerna visar att antalet frågor som ställs från lärare och 
elever inte skiljer sig markant från varandra, 53 % av totala antalet frågor ställs av lärare 
respektive 47 % av eleverna. 
 
 
Tabell 2. Totala antalet frågor som ställts under hela observationsperioden. 

 Antal frågor Antal frågor/minut 
Lärarfrågor 1000 0,75 
Elevfrågor   880 0,66 
Lärarfrågor + Elevfrågor 1880 1,40 

 
 
För att få en bild av fördelningen mellan frågor på teoretiska och praktikiska moment 
summerades totala antalet frågor på respektive moment. För att skapa en jämförelse mellan 
antalet frågor som ställs på teoretiska och praktiska moment dividerades antalet frågor med 
tiden på respektive moment, se tabell 3. Den totala tiden uppmättes till 798 minuter för de 
teoretiska momenten och 543 minuter för de praktiska momenten. Frågorna under 
teorimomentet är fler till antalet men eftersom de observerade lektionerna innehöll mer teori 
än praktik blir antalet frågor per minut nästan identiskt. 
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Tabell 3. Antalet frågor som ställts under teori- respektive praktikmomenten. 
 Antal frågor Antal frågor/minut 
Teori 1108 1,39 
Praktik   772 1,42 

 
 
För att jämföra teoretiska och praktikiska moment summerades lärares och elevers frågor, 
enkla och komplexa, inom vartdera momentet. Antalet frågor i varje cell dividerades med 
tiden inom respektive moment vilket ger antal frågor per minut som möjliggör jämförelse 
mellan momenten. Värdena inom parentes är det absoluta antalet frågor, enkla och komplexa, 
som observerats under teoretiska respektive praktiska moment. Momenten presenteras i 
fyrfältstabeller, de teoretiska momenten i tabell 4 och de praktiska i tabell 5. Tabellerna visar 
att lärarfrågorna dominerar under de teoretiska momenten men att under de praktiska 
momenten utgör elevernas frågor en majoritet. Resultaten visar att lärarnas komplexa frågor 
under de teoretiska momenten är dubbelt så många per minut. Även elevernas komplexa 
frågor är fler på de teoretiska momenten men däremot är de enkla elevfrågorna nästan 
dubbelt så många per minut på de praktiska momenten. Både under teoretiska och praktiska 
moment ställer lärarna betydligt fler komplexa frågor än eleverna men skillnaden är mindre 
under praktiska moment. Summan av lärarnas och elevernas frågor på teoretiska respektive 
praktiska moment är i princip varandras motsatser. 
 
 
Tabell 4. Antalet enkla och komplexa frågor per minut under teorimomenten för lärare och elever. 

Teorimoment    
 Enkla frågor Komplexa frågor Totalt 
Lärarfrågor 0,63 (499) 0,23 (186) 0,86 (685) 
Elevfrågor 0,41 (324)  0,12 (99) 0,53 (423) 
Totalt 1,03 (823) 0,36 (285) 1,39 (1108) 

 
 
Tabell 5. Antalet enkla och komplexa frågor per minut under praktikmomenten för lärare och elever. 

Praktikmoment    
 Enkla frågor Komplexa frågor Totalt 
Lärarfrågor 0,46 (248) 0,12 (67) 0,58 (315) 
Elevfrågor 0,76 (410) 0,09 (47) 0,84 (457) 
Totalt 1,21 (658) 0,21 (114) 1,42 (772) 

 
 
Fördelningen mellan de tre frågekategorierna, förståelse, utförande och övriga frågor, 
besvarar frågan om hur ofta olika typer av frågor ställs i ett klassrum, se tabell 6. Under den 
totala observationstiden förekommer förståelsefrågor dubbelt så ofta som utförande frågor 
och övriga frågor utgör endast 11 %. Både lärare och elever ställer mer enkla än komplexa 
frågor, de komplexa frågorna utgör 21 % av det totala antalet frågor. Lärarna ställer en större 
andel (25 %) komplexa frågor än vad eleverna (17 %) gör. Vid en jämförelse av komplexa 
utförandefrågor mot komplexa förståelsefrågor utgör den förstnämnda endast 12 % av totalt 
antal komplexa frågor. Däremot vid en jämförelse av enkla frågor utgör utförandefrågor 40 % 
av antalet förståelsefrågor och utförandefrågor. Resultaten visar också att förhållandet mellan 
lärarnas och elevernas enkla förståelsefrågor och utförandefrågor är varandras motsatser. 
Lärare ställer 57 % av de enkla förståelsefrågorna medan eleven ställer 61 % av de enkla 
utförandefrågorna. Både lärare och elever ställer få komplexa utförandefrågor, dessa utgör 
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endast 12 % av de komplexa frågorna. Lärare och elever ställer en försumbar mängd 
komplexa övriga frågor.  
 
 
Tabell 6. Tolvfältstabell över antalet frågor inom respektive kategori emot lärare och elevers enkla och 
komplexa frågor. 
 Förståelse Utförande Övrigt Totalt 
Läraren ställer en 
enkel fråga 

437 198 112 747 

Eleven ställer en 
enkel fråga 

328 310 96 734 

Läraren ställer en 
komplex fråga 

219 33 1 253 

Eleven ställer en 
komplex fråga 

132 14 0 146 

Totalt 1116 555 209 1880 
 
 
För att jämföra hur många frågor från respektive kategori som ställts av lärare och elever 
under observationernas teoretiska och praktiska moment har tabell 7 sammanställts. Det 
tydligaste resultatet är att förståelsefrågor är fler under de teoretiska momenten än under de 
praktiska momenten. Samtidigt som det är betydligt fler utförandefrågor under de praktiska 
momenten än under de teoretiska momenten. Det är också dubbelt så många övriga frågor på 
teoretiska moment än på praktiska moment. Lärare står för 62 % av förståelsefrågorna och 79 
% av utförandefrågorna på teoretiska moment. Elever däremot frågar 64 % av 
utförandefrågorna och 54 % av förståelsefrågorna på de praktiska momenten. Lärare frågar 
fler övriga frågor än eleverna oavsett moment men i synnerhet på praktiska moment. 
 
 
Tabell 7. Antalet frågor i respektive kategori för lärare och elever under teoretiska och praktiska moment 
 Förståelsefrågor  Utförandefrågor Övriga frågor Totalt 
 Teoretiska 

moment 
Praktiska 
moment 

Teoretiska 
moment 

Praktiska 
moment 

Teoretiska 
moment 

Praktiska 
moment 

 

Lärare 552 104 61 170 72 41 1000 
Elever 340 120 16 308 64 29   880 
Totalt 892 224 77 478 139 70 1880 
 
 
Tabell 8 visar att de obesvarade frågorna är väldigt få. För att jämföra teoretiska och 
praktikiska moment summerades lärares och elevers obesvarade frågor, inom vartdera 
momentet. För att möjliggöra en jämförelse mellan teoretiska och praktiska moment har 
antalet frågor i varje cell dividerats med tiden inom respektive moment, vilket ger antal 
obesvarade frågor per minut. Värdena inom parentes är antalet obesvarade frågor som 
observerats under teoretiska respektive praktiska moment. Totalt utgör de endast 4,7 % av 
antalet frågor, dvs. 88 dividerat med 1880. De obesvarade frågorna är jämnt fördelade både 
mellan lärare och elever och teoretiska och praktiska moment. På teoretiska moment förblir 
lärarens frågor mer än dubbelt så ofta obesvarade som elevers. Under de praktiska momenten 
gäller det motsatta förhållandet, dvs. elevernas frågor blir mer än dubbelt så ofta obesvarade. 
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Tabell 8. Antal obesvarade frågor per minut från lärare och elever under teori och praktik. 
 Teoretiska 

moment 
Praktiska 
moment 

Totalt 

Lärare 0,043 (34) 0,020 (11) 0,063 (45) 
Elever 0,020 (16) 0,050 (27) 0,070 (43) 
Totalt 0,063 (50) 0,070 (38) 0,133 (88) 

 
 

Lärarjämförelser 

 
För att undersöka sambanden mellan lärare och elevers frågor har de observerade lärarnas 
lektioner plottats i figur 1 och därigenom visualiseras mängden lärarfrågor och elevfrågor för 
vardera läraren.  
 
Figur 1 visar frågeanvändningen hos både lärare och elever under de 24 observerade 
lektionerna. Till vänster i diagrammet visas de olika lärarnas antal frågor per minut för varje 
lektion. I den högra delen av diagrammet redovisas elevernas antal frågor per minut för varje 
lektion. I teckenförklaringen visas de fem olika läraridentiteterna, L1 till L5. Höjden i 
diagrammet representerar antalet frågor per minut. I diagrammet presenteras två färger på 
punkterna, de vita punkterna representerar lektioner som innehåller ett praktiskt moment. De 
svarta punkterna innehåller enbart teoretiska moment. Lärarnas frågeanvändning skiljer sig 
avsevärt sinsemellan. Den lärare som frågar mest under sina lektioner har ett medelvärde på 
1,42 frågor/minut medan läraren som frågar minst har ett medelvärde på 0,35 frågor/minut. 
Även elevernas frågeanvändning visar på stora skillnader mellan de olika lärarna. För 
eleverna har medelvärdet på frågeanvändningen en skillnad från 1,13 till 0,38 frågor/minut. 
Medelvärdet för lärarnas respektive elevernas frågor per minut för varje lektion har beräknats 
genom att lärares och elevers antal frågor har dividerats med lektionens tid. Resultaten visar 
att spridningen på elevernas frågor varierar generellt betydligt mer än spridningen på lärarnas 
frågor under de olika lektionerna. Vid jämförande av lärare och elevers medelvärde på antal 
frågor per minut kan ett samband observeras i samtliga fall utom för lärare 1, se tabell 9. 
Resultaten för medelvärdena visar att ett ökat antal lärarfrågor genererar fler elevfrågor, utom 
i ett fall (L1). I lektioner som innehåller praktiska moment ställer elever oftare frågor än 
lektioner med bara teoretiska moment. 
 
Tabell 9. Medelvärdet för lärares och elevers frågor per minut med avseende på läraren. 
 L1 L2 L3 L4 L5 
Lärare 1,42 0,80 0,64 0,44 0,35 
Elever 0,65 1,13 0,67 0,47 0,38 
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Figur 1. Lärares och elevers antal frågor per minut från varje lektion. 
 
 

Moduler 

 
Genom att undersöka när olika typer av frågor ställs under en lektion kan ett frågemönster 
över kemilektioner visualiseras. I databearbetningsavsnittet presenterades hur modulsystemet 
använts för att kunna visualisera resultaten. I figurerna 2 till 8 visas, genom att använda 
modulsystemet, förändringen av frågor över tiden på X-axeln. I modulsystemet motsvarar 
första modulen den första sjättedelen av en lektion, andra modulen andra sjättedelen osv. 
Detta innebär att en genomsnittlig modul är cirka tio minuter. Y-axeln representerar antalet 
frågor, dessa värden är beräknade enligt den modell som beskrivits under databearbetningen. 
De figurer som redovisas nedan utgör ett urval av informationen från observationerna.  
 

▫ 
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I figur 2 visar resultatet hur både lärarnas och elevernas totala antal frågor förändras över 
tiden på samtliga observerade lektioner. Resultaten visar att frågeanvändningen minskar mot 
slutet av lektionen med cirka en tredjedel för lärarna och en fjärdedel för eleverna. Under 
första halvan av lektionen är lärar- och elevfrågor i princip identiska därefter minskar 
elevfrågorna något men ökar igen under slutet av lektionen. Lärarnas frågor däremot minskar 
mot slutet av lektionen och är där färre än elevernas. Elevernas frågor är något mer jämnt 
fördelade över tiden än lärarnas. 
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  Figur 2. Fördelningen av alla frågor från både lärare och elever över tiden. 

 
 
I tabell 3 presenterades antalet ställda frågor på teoretiska och praktiska moment och i figur 3 
visas fördelningen av dessa över tiden. Frågorna på de teoretiska momenten är under alla 
moduler fler än frågorna på de praktiska momenten. Antalet frågor är flest i början av 
lektionen oavsett om det är teoretiska eller praktiska moment. I den sista modulen sker en 
uppgång för det teoretiska momentet vilket är den enda större avvikelsen mellan de två 
plottade linjerna. Resultaten visar att de två momenten uppvisar ett samband mellan antalet 
frågor över tid. 
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                 Figur 3. Skillnaden på totala antalet frågor mellan teoretiska och praktiska moment. 
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Figur 4 visar fördelningen av komplexa frågor under de observerade lektionerna. Resultaten 
visar att lärarna generellt ställer fler komplexa frågor än vad eleverna gör i synnerhet i början 
av lektionen. I lektionens början är skillnaden mellan lärarna och eleverna störst, lärarna 
ställer nästan sex gånger så många komplexa frågor som eleverna. Den stora initiala 
skillnaden minskar avsevärt från första till andra modulen. Under mitten av lektionen är 
skillnaden betydligt mindre, antalet frågor är relativt stabilt under denna period i synnerhet 
för lärarna. Det är endast i slutet av lektionen som eleverna ställer fler komplexa frågor än 
lärarna. Resultaten visar att lärarnas användning av komplexa frågor har minskat till hälften i 
slutet av lektionerna. Det motsatta kan ses hos eleverna där ökningen under lektionen stigit 
till det fyrdubbla i slutet av lektionen. Resultatet visar att fördelningen av lärarnas och 
elevernas komplexa frågor visar motsatt utveckling över tid. 
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      Figur 4. Komplexa frågor för både lärare och elever. 

 
 
Majoriteten av frågor under teorimomenten utgjordes av förståelsefrågor. I figur 5 
presenteras lärares och elevers enkla respektive komplexa frågor. Utförandefrågor på de 
teoretiska momenten har ej redovisats separat eftersom de var så få. Istället har de adderats 
till förståelsefrågorna på de teoretiska momenten i figur 5. Generellt sett är de enkla frågorna 
för både lärare och elever fler än de komplexa. De enkla och komplexa frågorna från lärarna 
minskar över tiden samtidigt som det motsatta observerats hos eleverna. Lärarnas frågor, 
både enkla och komplexa, har halverats till slutet av lektionen. Det resultaten också visar är 
att lärarnas enkla frågor avviker från trenden och ökar vid den fjärde samt sjätte modulen. De 
komplexa frågorna för lärarna nästan halveras efter den första modulen för att därefter 
ytterligare avta mot slutet. För eleverna har de enkla frågorna dubblerats och de komplexa 
fyrdubblats. Elevernas enkla och komplexa frågor i den första modulen skiljer sig knappt åt. 
De enkla frågorna ökar kraftigt fram till mitten av lektionen och är därefter på en jämn hög 
nivå. Elevers komplexa frågor ökar endast svagt fram till slutet av lektionen då de ökar 
kraftigt. Vid en jämförelse av lärares och elevers enkla frågor är skillnaden initialt fem 
gånger så stor för lärarnas frågor. I den sista fjärdedelen av lektionen har eleverna både fler 
enkla och komplexa frågor än lärarna. Resultatet visar att lärares och elevers frågor är motsatt 
proportionella, dvs. är varandras motsatser. 
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      Figur 5. Lärares och elevers enkla och komplexa förståelsefrågor under teoretiska moment. 

 
 
I figur 6 redovisas de praktiska momentens fördelning av utförandefrågor. De komplexa 
utförandefrågorna för lärarna respektive eleverna utgör endast en försumbart liten del av den 
totala mängden utförandefrågor, därför redovisas inte enkla och komplexa frågor separat. I 
början av lektionen frågar eleverna ett mycket stort antal utförandefrågor, dock är endast en 
minimal del av dessa komplexa frågor. Vid en jämförelse av praktikmomenten visar 
observationerna att eleverna frågar åtta gånger så många frågor i början av en lektion som i 
slutet. Under de observerade praktikmomenten var antalet lärarfrågor per modul konstanta. 
Fram till och med den tredje modulen, vilket motsvarar en halv lektion, dominerar antalet 
elevfrågor stort över antalet lärarfrågor. Under den andra halvan av lektionen är antalet lärar- 
och elevfrågor ungefär lika många. 
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      Figur 6. Lärares och elevers utförandefrågor under de praktiska momenten. 

 
 
Förståelsefrågorna för lärare och elever på de praktiska momenten visas i figur 7. På de 
praktiska momenten utgjorde de komplexa frågorna cirka en tredjedel av förståelsefrågorna 
och hade ungefär samma spridning som de enkla frågorna. Därför presenteras de i figur 7 
som en enhet. Både teoretiska och praktiska moments övriga frågor presenteras i samma figur 
och separeras endas i antal lärar- och elevfrågor. Både lärare och elever frågar mycket få 
förståelsefrågor i början av praktiska moment, i synnerhet lärare, för att sedan öka kraftigt. 
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Elevernas frågor ökar snabbt till en stabil nivå, från och med modul två och framåt sker liten 
förändring i antal frågor. Lärarfrågorna ökar fram till och med fjärde modulen för att sedan 
stabiliseras på ett högre antal frågor än eleverna. Till skillnad från figur 4 som visar 
förståelsefrågor på de teoretiska momenten så uppvisar förståelsefrågor på praktiska moment 
snarare en korrelation mellan lärare och elever än en motsatt proportionalitet. 
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      Figur 7. Lärares och elevers förståelsefrågor på de praktiska momenten 

 
 
Övriga frågor, från både teoretiska och praktiska moment, redovisas i diagram 8. Lärarna 
ställer mest övriga frågor i början, men eleverna ställer fler övriga frågor i slutet av 
lektionerna än vad lärarna gör. Skillnaden mellan lärare och elevers antal övriga frågor är 
initialt dubbelt så många. Den generella trenden för när lärare ställer övriga frågor är 
avtagande allt eftersom lektionen fortgår. För elever gäller det motsatta, bortsett från 
lektionsstarten ökar antalet ställda övriga frågor. Fram till och med fjärde momentet finns en 
korrelation mellan lärares och elevers antal övriga frågor, denna likhet bryts i modul fem då 
elever ställer fler övriga frågor. 
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      Figur 8. Övriga frågor på teoretiska och praktiska moment. 

 
 



 

 23 

Intervjuresultat 

 
Intervjuerna med de fem observerade lärarna genomfördes utan några problem, alla ställde 
upp och svarade på frågorna. I och med att intervjufrågorna är öppna hade de intervjuade 
möjlighet att tolka frågorna och svara utifrån sina egna perspektiv. Svaren blev på så vis 
skiftande mellan de intervjuade och det var svårt att sammanställa till en enhetlig analys. 
Vissa lärare ansåg att frågorna var svåra att svara på eftersom de var så engagerade i sin egen 
undervisning att de inte direkt tänkte på hur de agerade. Men alla lärare svarade utförligt och 
ingående på frågorna. Till varje fråga har olika teman observerats och redovisas nedan. Varje 
tema är en sammanställning utifrån vad som framkom under de fem intervjuerna. 
 

Fråga 1; ”Hur gör du för att skapa en dialog med eleverna?” 

 
I intervjuerna kunde tre teman urskiljas vid för första frågan. Det första temat handlade om 
det första mötet med eleverna. Många av lärarna ansåg att vid kursstart är det viktigt att få en 
bra kontakt med eleverna, att få eleverna att känna sig delaktiga i undervisningen och få 
eleverna att förstå att inga frågor är för dumma att ställa. Lärarna konstaterade att mellan 
olika klasser kan det skilja mycket i hur lätt det är att få kontakt med eleverna. I vissa fall var 
det viktigt att få en social kontakt för att sedan skapa en dialog på lektionerna. Några av 
lärarna gjorde bedömningen att elever frågar mer idag än vad de gjorde förr och att dagens 
elever är mer utåtriktade. 
 
Andra temat bygger på det första temat och det handlade om att skapa en bra 
klassrumsatmosfär. Med en bra klassrumsatmosfär menade lärarna att eleverna ska våga 
ställa ”dumma” frågor, att det ska vara ”högt i tak” och att eleverna ska veta att lärarna inte 
bara ställer frågor för att kontrollera och betygsätta elevernas kunskaper. Lärarna försökte 
också uppmuntra eleverna till att ställa många frågor för att skapa dialog och en bra 
inlärningssituation i klassrummet. 
 
Tema tre kommer av att kemi är ett ämne med ett eget begreppsspråk. Detta språk är en 
förutsättning för att eleverna ska kunna förstå och diskutera kemi. Begreppsspråket är inte lätt 
att lära sig och för att lära sig använda språket krävs en dialog. Enligt vissa lärare är det en 
förutsättning att man har en social kontakt innan eleverna vågar använda ett 
naturvetenskapligt språk. Lärarna menar att kemi är ett ämne med många vetenskapliga 
termer och att de elever som inte lär sig dessa termer blir exkluderade ur dialogen och risken 
är därmed att de tappar en stor del av förståelsen inom kemin. 
 

Fråga 2; ”Vad tror du det är för skillnad mellan elevers frågor på laboration, 
genomgång och under individuellt arbete?” 

 
Den andra frågan genererade också tre teman. Första temat behandlade skillnaden i 
frågeanvändningen mellan de olika lektionsformerna. Det framkom att majoriteten av lärarna 
bedömde att eleverna frågade mest under laboration och då i synnerhet praktiska frågor, de 
gjorde också bedömningen att frågorna var spontana och enkla. Under eget arbete ansåg 
också majoriteten av lärarna att eleverna ofta ställde frågor, och de var mer eller mindre 
genomtänkta förståelsefrågor om teorin. Under genomgång var förhållandet det motsatta, de 
få frågorna som ställdes kom oftast från några få elever. Dock ansåg lärarna att frågorna var 
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mer genomtänkta och komplexa under genomgångar. Denna åsikt delades dock inte av alla 
lärare utan vissa ansåg att det var tvärt om. Under laboration och eget arbete är frågorna mer 
komplexa enligt vissa lärare, eftersom de då först diskuterat med sina kamrater innan 
eleverna frågar sin lärare, och att under genomgång var elevernas frågor mer spontana och 
enkla. 
 
Med flera av lärarna diskuterades även om varför vissa elever är tysta och nästan aldrig frågar 
någonting vilket är det andra temat på den andra frågan. Det som orsakar tysta elever är 
osäkerhet hos eleverna. Det krävs självförtroende att våga ställa frågor till läraren inför en hel 
klass eftersom att eleven visar för klasskamraterna att denne har brister i sina kunskaper. 
Elever med dåligt självförtroende, svaga kemikunskaper och/eller för höga krav på sig själv 
är de som blir tysta enligt lärarna. Dessa elever brukar istället fråga efter lektionen. Det rådde 
en delad mening i hur man ska behandla de elever som är tysta, antingen fortsätter läraren 
själv att fråga eleven många frågor för att få denne delaktig i undervisningen eller så undviker 
läraren att utsätta elever för frågor för att elever ska slippa pressande situationer. 
 
Lärarna tycker sig se en skillnad i mängden frågor de får från elever beroende på när på 
terminen de befinner sig, detta var det tredje temat som visade sig under intervjuerna. Inför 
prov och andra redovisningar ökade elevernas frågefrekvens markant samt att komplexiteten i 
frågorna ökade. Detta gäller i synnerhet i slutet av terminerna då kursproven infinner sig 
eftersom då måste eleven behärska hela kursens innehåll. Lärarna menar att kursproven har 
stor betydelse på elevernas betyg, detta medför ett ökat engagemang för att ställa frågor som 
leder till ökad förståelse om ämnet.  
 

Fråga 3; ”Hur tror du utformningen och användning av frågor påverkar 
undervisningen?” 

 
Vid den tredje och sista frågan uppfattades även där tre olika teman. Det första temat är att 
frågor styr undervisningen. Det är främst lärarens frågor som styr undervisningen men även 
elevernas frågor kan leda undervisningen i olika riktningar som läraren inte har räknat med. 
Läraren kan använda frågor till att få någon elev att vakna till och bli mer fokuserad. Frågor 
är bra även vid genomgång eftersom det väcker intresse hos eleverna på ämnet. Vad som 
också togs upp under intervjun var att det är viktigt att frågor inte bara används för att 
kontrollera elevernas faktakunskaper utan även försöka undersöka elevernas förståelse. 
Lärarna är medvetna om att det är lätt att samma elever svarar på en majoritet av frågorna och 
att det är svårt att ge lika mycket tid till varje elev. Intervjuerna visade att lärarens frågor till 
eleverna hjälper läraren att hålla rätt nivå på lektionen. När svar ges på elevernas frågor bör 
de inte vara enkla och rakt på sak utan istället vägledande så att eleven själv kan komma på 
svaret. Detta är av stor vikt för inlärningen men kräver gott om tid. Stora elevgrupper gör att 
lärarens svar på elevernas frågor tvingas till att bli kortare och mindre uppföljning kan göras 
på elevernas förståelse och intresse. 
 
Det andra temat handlar om dialogens kontra monologens fördelar och nackdelar. De flesta 
lärarna använder inte enbart dialog i sin undervisning utan även monolog används i 
undervisningen. Syftet med att använda monolog är enligt lärarna främst att hinna med 
kursinnehållet. Lektionsinnehållet styr också om det är lämpligt att hålla dialog eller 
monolog. En annan fördel med monolog som lärarna tog upp var att man lättare kan följa sina 
förberedelser utan att bli avbruten av eleverna. Dialogen kräver mer av läraren i form av 
ämneskunskaper men även i social kompetens. Men samtidigt så är dialogen en bättre 
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undervisningsform i och med att den skapar kunskaper som elever har lättare att minnas 
längre. Risken med en dialog som lärarna ser det, är att dialogen främst sker med de elever 
som är utåtriktade och det finns en fara i att tempot anpassas främst till den utåtriktade 
gruppen, de bildar en så kallad styrgrupp. Dialogen ger dessutom en bättre stämning i 
klassrummet mellan lärare och elever. 
 
Sista temat för fråga tre behandlar hur lärande och inlärning kan göras mera lustfyllt. Alla 
lärare anser att dialog är mycket roligare än monolog, och detta gäller både för lärare och för 
elever. Det är mycket viktigt att blanda olika undervisningsformer och metoder för att 
undvika tristess både hos elever och hos lärare. Undervisningen blir roligare om eleverna ger 
spontan respons, frågar och undrar mycket ansåg flera lärare. Många frågor genererar roligare 
undervisning och högre aktivitet hos eleverna. Laborationer, som anses roligt hos eleverna, 
frambringar fler frågor än teoretiska lektioner eftersom det kräver en större aktivitet och är 
ofta problemlösande undervisning. Samtidigt anses kemi vara ett svårt skolämne för många 
elever, anser lärarna och det gör så att det uppfattas som tråkigt. En metod för att göra kemin 
intressantare är att ta exempel ur vardagen för att förklara kemiska processer. 
 
Under intervjuerna framkom också åsikter från enskilda lärare som inte faller inom någon av 
de ovan nämnda temakategorierna men de är ändå viktiga för helhetssyn av lärarnas 
kommunikation i klassrummet. En av lärarna hävdade att ju fler frågor man ställer desto fler 
frågor får man tillbaka. Det gäller också för eleverna att våga fråga annars får de inget veta. 
Frågor gör att elever tvingas att delta i lektionen och tvingas till att tänka efter i mycket större 
utsträckning än annars. En annan diskussion som uppkom under en intervju var huruvida en 
lärares didaktik utformas beroende av vilken ämneskombination denne har, t.ex. biologi eller 
mattematik som andraämne till kemi.  
 
 

Enkätresultat 

 
Enkätsvaren från de 73 eleverna visade att inom respektive klass var åsikterna mycket 
homogena. Däremot visade svaren att det var stora skillnader på åsikterna från eleverna 
mellan de olika observerade lärarna. Enkätsvaren visade inte på någon större skillnad på 
åsikterna från eleverna oavsett om det var genomgång, laborationer eller individuellt arbete.  
 
Resultaten för frågan om elevernas lärare försöker hålla en diskussion i klassrummet visar att 
de flesta av eleverna anser att lärarna försöker hålla en diskussion i klassrummet oavsett om 
det är under teori, praktik eller eget arbete, se figur 9. Vid genomgång anser fler elever att 
lärarna håller en diskussion jämfört med vad som sker under laborationer och individuellt 
arbete. Det här var den enda fråga där skillnaden på de positiva svaren var stor beroende på 
om det var genomgång eller laboration respektive individuellt arbete. Det var fler som ansåg 
att läraren ofta håller en diskussion på genomgång än vid laboration och enskilt arbete å 
andra sidan var det färre som ansåg att läraren ibland försöker hålla en diskussion vid 
genomgång än på laboration och enskilt arbete. För de som anser att läraren inte försöker 
hålla en diskussion under lektionerna spelar det ingen större roll om det är en genomgång, 
laboration eller individuellt arbete.  
 
 



 

 26 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ja, ofta ja, ibland nej, sällan nej, nästan aldrig

På genomgång

På labborationer

Under individuellt arbete

 
              Figur 9. Anser du att din kemilärare försöker hålla en diskussion med klassen under  
              lektionerna?  
 
Vid frågan om eleverna brukar ställa frågor till läraren när de inte förstår gör de flesta 
eleverna det, se figur 10. Enkätsvaren visar att det är flest frågor till läraren under 
laborationer när eleverna inte förstår. Oavsett vad det är för slags lektion så frågar många 
elever när de inte förstår. Det är få elever som uppger att de inte frågar läraren när de inte 
förstår. Svaren visar också att av de elever som inte frågar när de inte förstår är det flest 
elever under genomgångar som sällan inte frågar. 
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              Figur 10. Brukar du ställa frågor till läraren när du inte förstår?  
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Enkäten visar i fråga tre att de flesta av eleverna förstår lärarnas frågor vid de olika 
lektionstillfällena, se figur 11. De flesta eleverna som ofta förstår lärarens frågor gör det 
under genomgång men det är även under genomgång som de flesta eleverna inte förstår 
lärarens frågor. Värdena för om eleverna förstår lärarens frågor under laborationer och 
individuellt arbete följer varandra mer eller mindre exakt. Svaren för om eleverna förstår 
lärarens frågor under genomgång avviker marginellt från de övriga två. Det är något färre 
elever som ibland förstår lärarens frågor under genomgång än vid laborationer eller 
individuellt arbete. 
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              Figur 11. Brukar du förstå lärarens frågor?  
 
 
Det förekommer att elever försöker undvika att lärare ställer frågor till dem vid samtliga 
lektionstillfällen, se figur 12. Flest elever försöker undvika lärarens frågor under 
genomgångar. Resultaten visar också att det är ungefär lika många som ofta försöker undvika 
lärarens frågor som de som nästan aldrig försöker undvika frågor. De flesta eleverna svarade 
att de sällan försöker undvika lärarens frågor. Det var även under laborationer och 
individuellt arbete som eleverna sällan försökte undvika lärarens frågor mer ofta än under 
genomgångar. 
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              Figur 12. Försöker du undvika att läraren ställer frågor till dig?  
 
 
Den sista frågan på enkäten handlade om hur eleverna upplevde kommunikationen i 
klassrummet. De flesta av eleverna (ca 75 %) ansåg att kommunikationen i klassrummet 
fungerade bra eller ganska bra, se figur 5. I den här frågan var eleverna väldigt överens, och 
det är svårt att urskilja några olikheter vid de olika lektionsmomenten.  
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              Figur 13. Hur tycker du kommunikationen i klassrummet fungerar mellan lärare och elev?  
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Diskussion 
 
När vi började detta arbete insåg vi inte vilka omfattande resultat studien skulle leda till. I 
resultatet har vi endast redovisat ett urval av all insamlad data och i diskussionen kommer vi 
att fokusera på några delar av dessa som vi anser vara viktiga att analysera. Vi har valt att 
presentera resultatet som en generell kemilektion. Varje resultatdel utgör en pusselbit av 
helhetsmodellen och tillsammans ger de en konkretare bild över hur frågor används av lärare 
och elever. I och med att resultaten presenterats separerat i delar medför detta att 
diskussionen blir svår att strukturera om man inte återgår till helhetsbilden som utgångspunkt 
för diskussion. När resultaten diskuteras separat är det ofrånkomligt att de överlappar 
varandra eftersom de är delmängder av det totala resultatet.  
Syftet med denna rapport är att studera hur frågor används under kemilektioner av både lärare 
och elever. Genom att använda flera olika metoder har ett beskrivande resultat presenterats 
över hur frågor används på kemilektioner. Genom att analysera resultaten har flera viktiga 
slutsatser kunnat dras. Resultaten visar att både lärare och elever ställer många frågor under 
kemilektioner, över en fråga per minut. Vi har sett att lärare och elever ställer ungefär lika 
många frågor, till skillnad mot tidigare studier där läraren ställer många fler frågor än 
eleverna (Bellack m.fl., 1966; Bleicher m.fl., 2003). Vid en jämförelse mellan de observerade 
lärarna kan slutsatsen dras att lärarna har stor betydelse för hur många frågor som ställs under 
en lektion. Under intervjuer med lärarna framkom att de tycker det är viktigt med dialog och 
att de uppmuntrar frågor från eleverna. Eleverna å sin sida är också nöjda med hur lärarna 
försöker skapa dialog i klassrummet. Resultaten diskuteras mer utförligt under de kommande 
rubrikerna, därefter diskuteras studiens metoder och felkällor. Diskussionen avslutas med en 
sammanfattning och därefter följer några konkreta tips och råd till blivande lärare. 
 
 

Hur ser fördelningen av frågor ut under en kemilektion? 

 
Att lärare och elever ställer många frågor till varandra kan tyda på att undervisningen präglas 
av det sociokulturella tänkandet. Enligt detta synsätt sker lärandet via kommunikation och 
samspel med andra individer. En annan avgörande faktor för hur väl inlärning sker är hur väl 
skolan lyckas skapa miljöer där eleverna känner sig accepterade (Dysthe, 2003). 
 

Mängd och fördelning av frågor 

 
Denna studie har visat att lärare och elever ställer många frågor till varandra. Under 
intervjuerna med lärarna framkom att de ansåg att dialog med eleverna var mycket viktigt. 
Enkäterna visade att kommunikationen i klassrummet var bra enligt eleverna. Det 
framkommer med andra ord från flera olika metoder att kommunikationen är bra i 
klassrummet. Ser man till kemi som ämne så innehåller det både teoretiska och praktiska 
moment. De praktiska momenten karaktäriseras av en problemlösande inlärning, vilket leder 
till att både förkunskap och information kan vara begränsade för eleverna. Detta får till följd 
att eleverna ställer många frågor i början av momentet innan de har kommit igång med själva 
uppgiften. En praktisk uppgift är också svår att dölja att man inte har förstått och eleverna blir 
därmed tvingade att fråga för att lösa uppgiften, vilket visade sig i figur 6. Teoretiska 
uppgifter kan eleverna lättare dölja om de inte klarar av att lösa dem. Det är först senare vid 
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provtillfällen som bristerna visar sig. Det kombinerade resultatet av figurerna 6 och 7 visar att 
elever i början av de laborativa övningarna inte reflekterar djupare på syftet med övningen 
utan endast på genomförandet. Först efter att eleverna förstått hur de ska genomföra 
laborationen börjar de ställa frågor kring förståelse om vad de gör. Denna slutsats 
överensstämmer med Bergs (2005) resultat om universitetsstudenters laborationsarbete. De 
praktiska utförandefrågorna från eleverna är många i början av lektionerna för att sedan 
minska mot slutet medan förståelsefrågorna är väldigt få i början och ökar mot slutet. 
Situationen för lärarna under de praktiska momenten är att de har många utförandefrågor från 
eleverna i början och därför inte ställer många frågor själva. När eleverna har kommit igång 
med laborerandet och ställer mer förståelsefrågor har även läraren möjlighet att ställa 
förståelsefrågor. För eleverna kan förståelsefrågorna vara en koll på att de har förstått vad 
laborationen går ut på vilket också läraren gör när denne frågar eleverna. Att det är många 
frågor under de observerade lektionerna kan bero på att atmosfären i klassrummet är 
förtroendeingivande från lärare och klasskamrater sinsemellan. Elevgruppens dynamik kan 
också spela roll för hur många frågor som ställs i ett klassrum. 
 
Hur kommer det sig att lärare och elever ställer så många frågor till varandra under 
kemilektioner? Alla lärare har en unik stil i och med att ålder, kön, erfarenhet, ramfaktorer 
och utbildning skiljer sig åt. Allt detta påverkar vilken didaktik lärarna använder sig av i sin 
undervisning. Oavsett vilken klass och lektionsinnehåll läraren har, är det större skillnad på 
hur läraren använder frågor mellan olika lärare än mellan en enskild lärares lektioner, vilket 
visar sig i figur 1. Även om alla lärare har en unik stil så kan man se vissa generella drag som 
att lärare ställer många frågor i början av lektionerna och mindre i slutet. Anledningen till att 
läraren ställer många frågor på de teoretiska momenten i början av lektionen kan vara att de 
vill väcka intresse för lektionsämnet hos eleverna och gör det i form av frågor. Det kan också 
förklaras av att läraren har planerat lektionerna i förväg och har större kunskap än eleverna. 
Inledningsvis vill läraren också troligen undersöka elevernas kunskaper för att kunna sätta 
nivån på lektionen samt att repetera vad som sades föregående lektion. Eleverna i sin tur har 
ofta ännu inte formulerat några frågeställningar i början av lektionen, eftersom det läraren 
presenterar kan vara nytt för dem. Mot slutet av lektionen kan eleverna jobba mer 
självständigt och det är en trolig anledning till varför antalet lärarfrågor minskar. För eleverna 
går däremot antalet frågor på de teoretiska momenten upp mot slutet av lektionen. Det kan 
bero på att de jobbar mer självständigt och vill ha hjälp med att lösa uppgifter.  
 

Enkla och komplexa frågor 

 
Sokrates byggde sin undervisning enbart på vägledande frågor till sina elever utan att ge dem 
ett svar. Denna undervisningsmetod ställer höga krav på elevernas motivation samt förmåga 
att själva komma fram till svaren. Det är tveksamt om Sokrates metod skulle vara applicerbar 
på dagens elever då metoden kräver ett stort tålamod och vana att tänka självständigt. Enligt 
våra observationer är få av lärarnas frågor komplexa men även eleverna ställer få komplexa 
frågor. Att lärare ställer dubbelt så många komplexa frågor som elever kan förklaras med att 
läraren har en större kunskapsbas än eleverna, och försöker med hjälp av sina frågor få 
eleverna att utveckla sin förståelse. Läraren ställer dock endast hälften så många komplexa 
frågor på praktiska moment som på teoretiska, en möjlig förklaring till detta är att på de 
praktiska momenten ställer eleverna fler frågor som upptar lärarens tid. Resultaten i figur 4 
visar att lärares komplexa frågor minskar under en lektion medan elevernas ökar. Under de 
teoretiska momenten har läraren generellt sett ställt betydligt fler frågor i början av 
lektionerna oavsett frågetyp än eleverna. Resultatet visar att allt eftersom lektioner pågår 
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ställer elever fler frågor av både enkel och komplex typ, det kan förklaras med att eleverna 
har fått upp intresset för ämnet och vill utöka sin förståelse. Att lärarnas enkla och komplexa 
frågor minskar mot slutet av lektionerna kan bero på att eleverna har fått större frihet att styra 
lektionen och lärarna tar sig mer tid att svara på elevernas frågor. Anledningen till att det är 
många fler enkla frågor under alla typer av lektioner är troligen att lärare känner kravet att 
hinna med kursens innehåll. Sokrates fokuserade på kvaliteten i undervisningen men 
begränsade sig till ett mycket litet ämnesområde. Dagens skola däremot har ett mycket 
bredare ämnesområde och har inte möjlighet att fördjupa sig i allt, därav följer att kvantitet 
måste sättas före kvalitet. En möjlig anledning till vad som avgör vilken typ av frågor som 
kan ställas i ett klassrum är elevgruppens kunskapsnivå. I en grupp där många elever är svaga 
är det svårt för läraren att ställa många komplicerade frågor eftersom det exkluderar dessa 
elever. Om elevgruppen och tiden tillåter är det önskvärt att ställa komplicerade frågor då det 
leder till att eleverna måste anstränga sig mer för att komma på svaret. Precis som när en 
löpare vill förbättra sina prestationer måste denne träna på gränsen av sin förmåga för att 
uppnå ett önskvärt resultat. 
 

Skillnader mellan teori och praktiklektioner 

 
Kemi innehåller både teoretiska och praktiska moment, vilket gör att lektioner har olika 
karaktär och kan på så sätt generera skillnader i mängd av olika typer av frågor. Resultaten 
uppvisar både likheter och skillnader mellan de teoretiska och praktiska momenten. Den 
största likheten mellan de båda momenten är att antalet frågor som ställs per minut är lika 
stort, oavsett om det är teori eller praktik, vilket visade sig i tabell 3. Figur 3 förstärker bilden 
av likheten i distributionen av frågor då de är i stort sett identiska mellan teori och praktik. 
Den stora skillnaden ligger i vilken typ av frågor som ställs av vem och när. En av 
skillnaderna är att antal frågor per minut från lärare respektive elever är varandras motsatser, 
dvs. lärarna ställer fler frågor under de teoretiska momenten och eleverna under de praktiska 
momenten. En förklaring till detta kan vara att under teorin är det läraren som är den aktiva 
och har en struktur för hur denne vill att lektionen ska genomföras. Läraren har visserligen 
också en planering bakom de praktiska momenten men har mindre möjlighet att påverka dess 
genomförande i praktiken eftersom eleverna är de som är de primära aktörerna. Med primär 
aktör avses den som bestämmer när och hur lektionernas uppgifter genomförs. Lärarens 
uppgift under praktiken är att finnas till hands och guida eleverna till egna erfarenheter, 
utifrån vilka de kan dra slutsatser och få ökad kunskap i kemi, detta ansåg Dewey (1980) vara 
den mest effektiva formen av inlärning. Under de teoretiska momenten har läraren generellt 
sett betydligt fler frågor, både enkla och komplexa, än eleverna vilket beror på att läraren vill 
väcka elevernas engagemang och intresse. En annan anledning till varför läraren ställer 
många frågor under de teoretiska momenten kan vara, som tidigare diskuterats, för att 
kontrollera vilka förkunskaper eleverna har. Undervisningen kan därmed lättare anpassas till 
elevernas nivå. På de praktiska momenten ställer eleverna fler frågor än vad lärarna gör, 
eftersom de praktiska momenten kräver specifika förkunskaper som eleverna inte har. 
Resultaten visar att det är fler förståelsefrågor under de teoretiska momenten men under de 
praktiska momenten utgör utförandefrågor en majoritet. Detta resultat överrensstämmer med 
vad Gissleberg (1991) kommit fram till.  
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Samband mellan lärares och elevers frågor 

 
Vi har ovan diskuterat att lärare och elever ställer många frågor till varandra. I klassrummet 
sker en dialog mellan lärare och elever, där båda parter begränsar varandras talutrymme. Men 
hur påverkar lärare och elever varandra med sina frågor? 
 

Triadisk dialog 

 
En av de dominerande samtalsstrukturerna under lektionstid har beskrivits som triadisk 
dialog av Bleicher (Bleicher m.fl., 2003) där läraren är den som kontrollerar talutrymmet i ett 
klassrum. Flera studier har visat att denna struktur har varit gällande över lång tid och i olika 
kulturer (jmf Bellack m.fl.., 1966; Bleicher m.fl.., 2003; Gustafsson, 1977). Ur resultatet i 
denna studie kan slutsatsen dras att den triadiska dialogen visserligen förekommer under de 
observerade kemilektionerna, men samtidigt har också eleverna ungefär lika stort inflytande 
över dialogen som läraren. Detta gäller i synnerhet under de praktiska momenten. I början på 
de observerade lektionerna är den triadiska dialogen som mest tydlig, då lärarna styr 
talutrymmet med sina frågor. Under tiden lektionerna fortskrider förändras samtalsstrukturen 
så att en triadisk dialog inte längre kan urskiljas, eftersom talutrymmet domineras av 
elevernas frågor. Den triadiska dialogen har formen av en lärarfråga (initiering), ett elevsvar 
(respons) och en uppföljning av läraren (utvärdering). Elevfrågor följer samma mönster som 
lärarfrågor, de initieras av att en elev ställer en fråga som besvaras av läraren och därefter 
följer en utvärdering. Eleven ställer en fråga med syfte att förstå en del av ämnet den inte har 
kunskap i. Lärarens svar kan vara av olika karaktär (se nedan). Elevernas utvärdering av 
svaret är däremot en form av inlärning och behöver inte vara en verbal uppföljning till 
läraren. Då eleven fått ett svar på sin fråga och erhållit kunskap i ämnet har denne inhämtat 
kunskap, dvs. inlärning har skett. 
 

Ger lärarfrågor fler elevfrågor? 

 
Ger fler lärarfrågor fler elevfrågor? Det är ett ständigt problem för lärare hur de ska väcka 
elevernas intresse och öka motivationen. Kan ett ökat antal frågor från lärare vara ett sätt att 
lösa dessa problem? Tidigare har läraren varit den som styrt lektionen och ansvarat för 
elevernas inlärning. Idag har eleverna ett större inflytande och ansvar för sin egen motivation 
och inlärning. Denna studie har undersökt antalet frågor som ställs under kemilektioner och 
jämfört fem olika lärare. Det resultaten visar i tabell 8 och figur 1 är att när lärarnas frågor 
ökar, kan en generell ökning av elevfrågorna också observeras. Kan slutsatser dras utifrån 
varför elevfrågorna ökar när lärarfrågorna ökar? Intresse och engagemang är nära 
sammankopplade genom att den ena resulterar ofta den andra. Men man kan anta att många 
elever oftast bara är engagerade i det som intresserar dem. En oengagerad elev som inte har 
något intresse av ämnet ställer troligen inga frågor, eftersom eleverna ställer många frågor 
under kemilektionerna kan det tyda på att de har ett intresse i ämnet. I och med att elevernas 
frågor ökar när lärarnas frågor ökar kan det tyda på att lärarna har lyckats med att intressera 
eleverna eller åtminstone öka engagemanget.  
 
Lärarna har för avsikt att skapa en dialog med eleverna, detta framkom i alla intervjuer. Vi 
har sett att frågor kan vara ett verktyg för att initiera en dialog, men läraren kan även använda 
frågor i andra syften. Frågor kan användas av läraren för att, kontrollera, involvera och styra 
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lektioner. Tidigare studier har visat att frågor används till att kontrollera elevers kunskap och 
styra lektioner (Granström & Einarsson, 1995). Kontrollerande frågor kan ha två avsikter, 
dels att göra en bedömning av en enskild elev eller att kontrollera elevgruppens kunskaper. 
Bedömningen av enskilda elevers kunskaper kan användas som underlag för betygsättning, 
kontrollen av elevgruppen sker för att anpassa lektionerna till elevgruppen. Läraren använder 
styrande frågor till att leda in eleverna på de delar av undervisningsämnet som denne planerat 
för. Riskerna för läraren när denne tillåter stora friheter för eleverna är dels att tid tas från 
ordinarie undervisning (Bleicher m.fl. 2003), vilket kan medföra att inte kursplanens mål inte 
uppnås. Intervjuresultaten visade att frågor också används till att involvera elever. Genom att 
ställa en involverande fråga avser läraren att motivera och engagera eleverna. Även om 
läraren har ett syfte med en fråga kan den också brukas till något av de andra 
användningsområdena.  
 

Obesvarade frågor 

 
Denna studie har visat att de obesvarade frågorna endast utgör 4,7 % av det totala antalet 
frågor. Att så få frågor blir obesvarade tyder på att kommunikationen mellan lärare och elever 
är god, vilket också framkom ur elevernas enkätsvar. De frågor som förblir obesvarade av 
lärarna kan orsakas av att de antingen inte har hört frågan eller så är de upptagna med en 
annan elev. Då eleverna inte svarar på lärarens fråga kan man spekulera i vad det beror på. 
De främsta orsakerna till varför eleverna inte svarar på lärarens fråga kan bero på att; de inte 
tror sig kunna svaret, de vågar inte svara eller att de inte har lust att besvara frågan. För lärare 
kan det vara svårt att veta vilken av orsakerna som gör att eleverna väljer att inte svara. 
Oavsett orsak kan läraren välja att fråga fler frågor eller färre. Ställer läraren fler frågor kan 
det leda till att eleverna börjar svara mer men det kan också leda till att eleverna känner sig 
besvärade och påträngda av läraren. Ställer däremot läraren färre frågor till dessa elever 
kommer det troligen inte att bli någon förändring. En slutsats som kan dras av detta är att det 
är svårt att ställa frågor på rätt nivå så att alla elever kan svara och att ingen känner sig 
utanför. Men, för att få eleverna mer delaktiga i undervisningen, finns det någon annan metod 
än frågor? 
 
 

Lärares svar och styrning av elevers svar 

 
Under denna rubrik diskuteras hur lärare kan besvara elevernas frågor samt vilka metoder 
lärare kan tilldela eleverna frågor. Allt eftersom denna studie utvecklats har resultatet gett 
upphov till nya tankar och idéer. Diskussionen som följer nedan är en produkt av dessa tankar 
och idéer och har därför endast en svag anknytning till resultaten. Vi anser dock att de är för 
intressanta för att utelämnas. Att antalet elevfrågor är högt under kemilektioner kan visa på 
att eleverna är intresserade och vill veta mer om ämnet. Genom att läraren tar tillvara på 
elevernas frågor och utvecklar dessa vidare ökar elevernas delaktighet på lektioner. Detta kan 
leda till att motivationen till att lära sig mer ökar, vilket i sin tur kan leda till ett ökat antal nya 
frågor. Som lärare kan man svara på elevers frågor på mängd olika sätt. Detta förutsätter att 
läraren förstår vad eleven inte vet i annat fall måste läraren börja med att ta reda på vad 
eleven vet innan eleven kan hjälpas, vilket också är Kirkegaards (Lindström & Pennlert, 
2004) åsikt om hur man hjälper en människa. När läraren vet vad eleven har frågat efter kan 
läraren välja hur denne ska svara på frågan. Det finns två faktorer som avgör hur ett svar 
kommer att utformas. Det första är hur utförligt svaret ska vara, allt ifrån ett kort svar på ett 
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ord till en lång utläggning. Det andra är hur relevant svaret är, från något som är ett direkt 
svar till ett svar som vägleder utan att ge eleven det exakta svaret. Utifrån intervjuresultatet 
har en egen modell konstrueras. Under intervjuerna framkom av lärarna olika metoder för att 
svara på elevernas frågor. Vi presenterar här ett förslag på hur lärarens svar kan organiseras i 
fyra olika kategorier; Enkelt, Uppmaning, Utläggning, och Vägledning.  
 
 
 

Enkelt  Utläggning  

Uppmaning Vägledning 

 
 
 
Figur 14. Modell över lärares svarskategorier 
 
 
Ett enkelt svar är kort och tydligt. Den består av en kort mening eller ett ord. Om läraren 
använder enkla svar hinner denne med att svara på många elevers frågor men tillför troligen 
inte eleverna någon djupare förståelse.  
 
En utläggning är utförlig och tydligt. I en utläggning gör läraren en omfattande beskrivning 
av svaret utifrån elevens fråga. Den tillför eleverna mycket mer förståelse än vad eleven 
frågar efter men läraren hinner kanske inte med att svara alla elever. En utläggning kan både 
skapa motivation om informationen var intressant för eleven eller skapa minskat engagemang 
om svaret innehåller för mycket ointressant information. 
 
En vägledning är utförlig och otydligt. Eleven får inte svaret av läraren men får däremot 
ledtrådar som en guide mot svaret. Genom att vägleda eleverna kan läraren ge eleverna 
verktyg att på egen hand finna svaret på frågan men samtidigt kan vägledningen också leda 
till förvirring hos eleverna. Att vägleda elever kan ta lång tid vilket resulterar i att få elever 
får hjälp. Vid en vägledning kan eleverna komma fram till fel svar då läraren inte gett det 
exakta svaret men samtidigt kan eleverna känna en större tillfredsställelse då de själva 
kommit fram till svaret. 
 
En uppmaning är kort och otydligt. Av en uppmaning får eleven endast veta var eller hur 
svaret kan finnas. Uppmaningar från läraren kan sporra eleven till att söka vidare men 
samtidigt kan en uppmaning skapa förvirring eller minskad motivation hos elever. 
Uppmaningar är korta och gör att läraren hinner med fler elever. Precis som för vägledning 
riskerar uppmaningar att leda till ett felaktigt svar men samtidigt större tillfredsställelse. En 
uppmaning kan även vara i form av en motfråga.  
 
Av intervjuerna framgick att lärarna utgår från klassrumssituationen för att utforma sina svar. 
Tiden var framförallt den faktor som avgjorde vilken av svarskategorierna som användes i 
störst utsträckning. På lektioner med många elever och ont om tid användes främst enkla och 
uppmanande svar, däremot i mindre grupper då det var gott om tid föredrogs främst 
utläggningar och vägledningar. Beroende på vilket svar eleverna får kan motivationen öka 
eller minska. Därför är det viktigt för lärare att vara medvetna om konsekvenserna av sina 
svarsformuleringar.  
 

Tydlighet 

Omfattning 
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Både lärares svar och frågor har konsekvenser för elevernas inlärning och vilka konsekvenser 
en lärarfråga har beror inte bara på frågan utan också på under vilka former eleven får svara 
på frågan. Eleverna ansåg sig ha en bra kommunikation med sin lärare samtidigt som lärarna 
ansåg det viktigt att hålla en dialog med eleverna. Att lärarna lyckas med att hålla dialog med 
sina elever visar sig i mängden frågor och att lärare och elever ställer ungefär lika många 
frågor på en lektion. Läraren har olika metoder att styra vem av eleverna som får svara på 
frågorna. Metoderna kan vara att antingen rikta frågor till någon specifik elev, att alla elever 
som vill svara räcker upp handen, att ha öppen dialog där alla har möjlighet att komma med 
kommentarer, frågor och svar när de vill, eller gruppdiskussion där eleverna sitter i små 
grupper och diskuterar lärarens fråga. Vid en gruppdiskussion kan läraren ställa komplexa 
frågor. Eleverna ges lång tid att fundera över problemet och möjlighet att komma på 
följdfrågor. De får även möjlighet att öva samarbete och demokrati vid gruppdiskussioner. 
Nackdelarna med gruppdiskussioner är att de är tidskrävande och det är svårt att avgöra hur 
mycket tid diskussionen kommer att ta av lektionen. 
 
En fördel med riktade frågor är att läraren har kontroll över vem som ska svara och när. En 
riktad fråga kräver att eleverna är aktiva på lektionerna och kan skapa en auktoritär lärare på 
gott och ont. Riktade frågor möjliggör en bedömning av samtliga elevers kunskaper eftersom 
alla elever kommer att få frågor. Nackdelarna med riktade frågor är att de kan skapa en 
otrygg situation för elever då de inte vet när de måste svara på en fråga. Vidare ges eleverna 
ingen tid på sig att tänka när de får en riktad fråga och det kan leda till att svaren blir enkla. 
Riktade frågor kan leda till att dialogen blir enkelriktad i och med att det bara är läraren som 
bestämmer vem som ska få svara på frågor. 
 
Att räcka upp handen har stora likheter med riktade frågor, den stora skillnaden är att 
eleverna har möjlighet att välja om de vill svara på en fråga eller inte. Fördelarna med att 
eleverna ska räcka upp handen när de ska svara är att läraren ser vilka elever som vill svara. 
Läraren kan också snabbt bedöma hela klassens kunskaper och eleverna lär sig att vänta på 
sin tur. En annan fördel är att eleverna får mer tid att fundera över svaret eftersom att läraren 
väntar tills fler har räckt upp handen innan en elev får svara. Nackdelarna är att eleverna 
sällan är vana med att räcka upp handen i gymnasiet, vilket leder till att vissa svarar rakt ut 
medan andra räcker upp handen och väntar på sin tur. 
 
Fördelarna med en öppen dialog är att det tar kortare tid att ställa en fråga och få ett svar än 
någon av de andra metoderna, vilket gör att läraren och eleverna kan ställa fler frågor under 
en lektion. En annan fördel kan vara att det blir en mer lättsam stämning i klassrummet då 
läraren får en mindre auktoritär ställning. Nackdelarna med en öppen dialog är att det blir 
orättvist eftersom det oftast kan vara samma starka elever som svarar. Läraren har dessutom 
ingen kontroll på vem som svarar eller när, vilket leder till att eleverna får mycket kort tid att 
tänka innan någon av eleverna kommer med ett svar. Genom att ha en öppen dialog ger 
läraren upp en del av kontrollen och låter eleverna ta mer plats i undervisningen, vilket är 
både en för- och nackdel. 
 
Lärare som är medvetna om metoderna för att fråga och svara kan nyttja dess fördelar och 
undvika nackdelarna. Varje elevgrupp är unik och som lärare måste man kunna variera sina 
metoder för att anpassa sig till elevgruppen. Med detta följer att det aldrig finns en bästa 
metod för lärare att ställa frågor och svara på elevfrågor, eftersom att klassrumssituationen är 
komplex och den ena situationen är inte den andra lik. Som lärare gäller det att både ha 
verktyg till alla dessa situationer och förståelse när man bäst använder dem. 
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Metod diskussion 

 
Modeller kan användas för att beskriva verkligheten, men en modell är aldrig en sann 
beskrivning över verkligheten utan är endast en förenkling. För att en modell ska kunna 
beskriva verklighetens alla detaljer måste modellen innehålla samma informationsmängd som 
verkligheten eller mer. Alla modeller gör en avvägning mellan mängden information som 
presenteras och hur översiktligt informationen kan presenteras. Denna studie använder sig en 
modell i form av ett viktat modulsystem för att presentera resultaten. Utan modulsystemet 
hade den insamlade informationen gett ett mycket svårtolkat och troligen missvisande 
resultat. Viktningen däremot, gav inte en lika stor förändring som om resultaten presentats 
utan att viktas, men de omvandlades ändå för att ge en mer rättvisande och tydlig bild över 
hur frågor använts under lektioner. Vi anser att studiens tillförlitlighet är hög även om 
modellen endast är en förenkling av vad som observerats. Att modellens reliabilitet är hög 
beror bland annat på att studien inte har något bakomliggande syfte till att nå ett specifikt 
resultat. En annan orsak till varför trovärdigheten ökar är att det inte förekom några 
förutfattade meningar innan modellens resultat beräknats. Dessutom var värdena till modellen 
var relativt enkla att beräkna. Visserligen har beräkningarna genomförts i många steg men 
beräkningarna innehåller inga steg som kräver några större kunskaper i matematik. I 
utarbetandet av modellen valdes antalet moduldelar till sex för att uppnå en god precision och 
detaljrikedom samtidigt som resultatet hade en överskådlig och lättolkad form. Om 
lektionerna delats upp i fler delar än sex hade resultatet blivit svårare att tolka då en generell 
trend blivit svårare att se och om färre delar använts hade viktiga detaljer i informationen 
kunnat gå förlorad.  
 
De åskådande observationerna genomfördes med till synes liten påverkan på 
observationsobjekten. Dock är det alltid en risk vid åskådande observationer att observatören 
kan ha påverkat resultatet genom sin närvaro. Vi anser att den minimala påverkan som 
observatören orsakat är försumbar. Då endast en observatör genomförde samtliga 24 
observationer ökar tillförlitligheten i att frågorna fördelats i korrekt kategorier.  
 
Intervjuerna genomfördes med öppna frågor till lärarna och eftersom frågorna var öppna fick 
lärarna prata utan större styrning, detta resulterade i att allt som sades inte är av relevans för 
studien och har därför inte pressenterats under något tema. Eftersom att intervjuerna både 
spelades in och löpande anteckningar gjordes ökar tillförlitligheten för att sammanställningen 
överensstämmer med lärarnas kommentarer. Varken intervjuerna eller enkäterna hade testats 
i någon pilotstudie, men har granskats av till studien oberoende personer innan de 
genomfördes. Risken finns alltid med en enkät undersökning att respondenterna misstolkar 
frågorna och det resulterar då i ett missvisande resultat. Eftersom enkäten endast innehöll ett 
litet antal frågor ökar troligheten att eleverna svarar uppriktigt på enkäten. Anledningen till 
varför intervjufrågorna skickades ut i förväg var att lärarna skulle få chansen att tänka 
igenom sina svar och därigenom kunna svara mer utförligt. Det finns dock en risk med att 
skicka ut frågorna i förväg och det är att lärarna pratar sinsemellan om frågorna, vilket kan 
leda till att de blir påverkade av varandra. Det visade sig dock innan intervjuerna att de flesta 
lärarna varken hade funderat igenom frågorna eller pratat med varandra utan kom med 
spontana svar under intervjuerna.  
 
Denna studie bygger på en stor mängd insamlad data vilket stärker dess tillförlitlighet. En 
möjlig felkälla är att jämn fördelning mellan teoretiska och praktiska moment för olika lärare 
inte uppnåddes. En annan möjlig felkälla är att eleverna som observerats läser i olika 
årskurser och har olika kursinnehåll, vilket kan medföra att mängden frågor som ställs 
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påverkas. En ytterligare felkälla är att klimatet inom klassen är olika mellan olika klasser. Då 
eleverna känner sig trygga vågar de troligen också ställa frågor i större utsträckning än om de 
känner sig otrygga.  
 
 

Avslutande diskussion 

 
I dagens gymnasieskola verkar öppen diskussion vara den dominerande metoden. Varför har 
denna metod blivit dominerande? Är det ett medvetet val från lärarens sida eller har eleverna 
skapat situationen? Klassrumssituationen verkar idag vara jämställd mellan lärare och elever. 
Det har skett en utveckling mot att eleverna har ett stort inflytande över undervisningen och 
att läraren inte längre innehar en lika stor auktoritär roll, vilket framkommer i 
utbildningsdepartementets skrift Lpf 94 om elevers ansvar och inflytande. På en typisk 
kemilektion idag ställer eleverna lika många frågor som lärarna, vilket tyder på att de 
sociokulturella teorierna om dialogbaserad inlärning har anammats i klassrummet. Vad kom 
först, hönan eller ägget? Initierades denna utveckling med att lärarna hade för avsikt att öka 
dialogen med eleverna och därigenom minskades deras auktoritära roll. Detta skulle ha 
resulterat i att eleverna gavs mer inflytande över undervisningen och hade möjlighet att ställa 
mer frågor. Alternativet är att utvecklingen startade med att eleverna började kräva mer 
inflytande och lärarnas auktoritet begränsades. Eleverna tog därmed ett större talutrymme i 
klassrummet och lärarna tvingades till att i större utsträckning använda sig av en öppen 
dialog, vilket ledde till att elevfrågorna ökade i antal. Den mest troliga orsaken till varför det 
är lika många frågor från lärare som elever är att utvecklingen mot den öppna dialogen i 
dagens skola kommer av bådas samverkande strävan. 
 
Sokrates ansåg att det bästa sättet för en lärare att lära ut något var att ställa frågor till sina 
elever. I motsats till Sokrates elever får eleverna i dagens skola svar på sina frågor, men är 
det alltid fördelaktigt att få svar på sina frågor? För eleven är det kanske bra att inte 
omedelbart få svar på sina frågor, eftersom de då inte ges någon möjlighet att själva lära sig 
tänka. Frågor underlättar för den som tänker, att organisera sina tankar och genom att 
strukturera en fråga möjliggör detta att komma fram till ett komplext och omfattande svar.  
Som lärare är det därför viktigt att kunna ställa relevanta frågor eftersom de utgör en av 
förutsättningarna för inlärning och är viktiga för motivationen.  
 
Men, är frågor det bästa sättet för elever att få ny kunskap? 
 
 

Råd till blivande lärare 

 
Här följer några råd som vi hoppas den blivande läraren kan dra nytta av.  
 
Ställ många frågor till eleverna – det gör dem mer involverade i undervisningen. 
Ta till vara elevernas frågor – eftersom när en elev ställer en fråga får du veta vad de inte 
vet.    
Reflektera över hur du ställer frågor – eftersom dina frågor påverkar eleverna på många sätt.  
Se till att eleverna läser laborationsinstruktionerna innan de börjar med laborationen – det 
underlättar deras förståelse av laborationen under tiden den utförs.  
Variera arbetssättet – för att göra undervisningen roligare både för dig och för eleverna. 
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Bilaga 1 

Teori genomgång 
 Praktik    Teori 

 Socialt    övrigt 
 
Laboration 
 Praktik    Teori 

 Socialt    övrigt 
 
Tecken förklaring:   Lärare (manlig/kvinnlig): 
L; läraren ställer fråga   Gruppstorlek: 
e; elev ställer fråga   Sammansättning (pojkar/flickor): 
Överstruket L; lärare ställer fråga men får inget svar Veckodag och tid på dygnet: 
Överstruket e; elev ställer fråga men får inget svar Skolform: 
L; riktade frågor till någon   Tid på lektion: 
    Årskurs: 
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Bilaga 2 

Teoretiskt moment 
Förståelsefrågor       Utförandefrågor  Övriga fråga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
Praktiskt moment 
Förståelsefrågor       Utförandefrågor  Övriga frågor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Teckenförklaring 
L = Läraren ställer en enkel fråga.   Lärare:   
E = Eleven ställer en enkel fråga.  Klass:  
(L) = Läraren ställer en komplex fråga.     
(E) = Eleven ställer en komplex fråga.   
L  = Lärarens fråga är obesvarad.      
E  = Elevens fråga är obesvarad.     
R = Läraren ställer en retorisk fråga.   
 
 
Övriga observationer: 
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Bilaga 3 

Frågor till intervju med kemilärare 
 
Under de lektioner jag har besökt dina lektioner har jag undersökt användandet av frågor, 
både från dig till eleverna och från eleverna till dig. Jag har räknat enkla frågor, komplexa 
frågor, retoriska frågor och obesvarade frågor. Jag har jämfört skillnader mellan laboration 
genomgång, och individuellt arbete. För att ge en tydligare bild av 
klassrumskommunikationen skulle jag vilja genomföra en intervju med dig. Frågorna jag är 
intresserad av är:  
 
 
 
1. Hur gör du för att skapa en dialog med eleverna?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Vad tror du det är för skillnad mellan elevers frågor på labboration, genomgång och under 
individuellt arbete?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Hur tror du frågors utformning och användning påverkar undervisningen?  
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Bilaga 4 

Enkät till elever i kemi: 
 
1. Anser du att din kemilärare försöker hålla en diskussion med klassen under lektionerna?  
  ja, ofta ja, ibland nej, sällan nej, nästan aldrig 
På genomgång ar [   ]  [   ] [   ] [   ] 
På labborationer [   ]  [   ] [   ] [   ] 
Under individuellt arbete [   ]  [   ] [   ] [   ] 
 
Kommentar: ……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………
  
 
2. Brukar du ställa frågor till läraren när du inte förstår?  
  ja, ofta ja, ibland nej, sällan nej, nästan aldrig 
På genomgång ar [   ]  [   ] [   ] [   ] 
På labborationer [   ]  [   ] [   ] [   ] 
Under individuellt arbete [   ]  [   ] [   ] [   ] 
  
Kommentar: ……………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3. Brukar du förstå lärarens frågor?  
  ja, ofta ja, ibland nej, sällan nej, nästan aldrig 
På genomgång ar [   ]  [   ] [   ] [   ] 
På labborationer [   ]  [   ] [   ] [   ] 
Under individuellt arbete [   ]  [   ] [   ] [   ] 
 
Kommentar: ……………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. Försöker du undvika att läraren ställer frågor till dig?  
  ja, ofta ja, ibland nej, sällan nej, nästan aldrig 
På genomgång ar [   ]  [   ] [   ] [   ] 
På labborationer [   ]  [   ] [   ] [   ] 
Under individuellt arbete [   ]  [   ] [   ] [   ] 
 
Kommentar: ……………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
5. Hur tycker du kommunikationen i klassrummet fungerar mellan lärare och elev?  
  bra ganska bra  ganska dåligt dåligt  
På genomgång ar [   ]  [   ] [   ] [   ] 
På labborationer [   ]  [   ] [   ] [   ] 
Under individuellt arbete [   ]  [   ] [   ] [   ] 
 
Kommentar: ……………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Övrigt…………………………………………..………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………....
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Bilaga 5 

modul teori moment 1 1 2 2 3 3 4 5 6                                 

modul praktik moment          1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6  

Praktikdel - Förståelse Minut:                                       

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  

Läraren ställer en fråga                                       1 1 1 1       1                           5 

Eleven ställer en fråga                   2 2 2   2    1              9 

Läraren ställer en Komplex fråga                                          0 

Eleven ställer en Komplex fråga                      1          1          2 

Lärarens fråga förblir obesvarad                                          0 

Elevens fråga förblir obesvarad                                             1                                   1 

                                          

Praktikdel - Utförande Minut:                                       

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  

Läraren ställer en fråga                         1       1             2       1                         5 

Eleven ställer en fråga           4  1 2 3 3 2 1 1      3  2    1 1          24 

Läraren ställer en Komplex fråga                                          0 

Eleven ställer en Komplex fråga                                          0 

Lärarens fråga förblir obesvarad                                          0 

Elevens fråga förblir obesvarad                             1 1                                                 2 

                                          

Praktikdel - Socialt Minut:                                       

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  

Läraren ställer en fråga                                                   1     2                       3 

Eleven ställer en fråga                           1               1 

Läraren ställer en Komplex fråga                                          0 

Eleven ställer en Komplex fråga                                          0 

Lärarens fråga förblir obesvarad                                          0 

Elevens fråga förblir obesvarad                                                                                 0 


