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Abstract 

The purpose of this study is to investigate some of the conditions for teaching 
based on questions asked by the students. Special attention is given to the 
possibilities inherent in students' questions and to the limitations in the classroom. 
Two classes in each of t he grades 3, 6 and 9 in six different schools were visited 
and the teaching was tape-recorded and observed. Complete descriptions of the 
lessons could be written down on the basis of these recordings and the observer's 
notes. 1024 questions that students asked were extracted and analysed on the basis 
of these descriptions. It appeared that boys asked almost twice as many questions 
as girls in almost all categories of questions with the exception of questions that 
the teacher invited the students to ask, orally or in writing, at the beginning of a 
new content area. Girls also asked comparatively more questions that opened the 
perspective by putting things into a wider context. 
In the visited classes 55 students were randomly selected for interviews. In the 
interviews the students were told to ask questions about six d ifferent objects. 
Altogether the students produced 1345 questions, girls slightly more than boys. 
The questions had to be systematized in or der to be described in a suitable way. 
From the systematizing activity both content-oriented themes and cognitive 
categories emerged. The content-oriented themes were different for different 
objects, but certain similarities were observed. The themes could be organized 
along two lines, one stretching from the history or origin through actual 
appearance to future use and the other from details through appearance to 
relations to the surroundings. The cognitive categories that were found remained 
the same for all objects. 
It is worth emphasizing that th e identification and description of the themes and 
categories of the content of the pupils' questions, within as well as outside the 
classroom, are to be seen as a main result of this study. 
Both concerning content-oriented themes and cognitive categories it was found 
that boys, working class students and students in grade 3 favoured the different 
categories in much the same way. The same applies to girls, upper middle class 
students and students in grade 6. 
In interviews teachers claimed that students were allowed to influence the 
teaching content by asking questions. Questions were said to be welcomed, 
noticed and answered. At the same time some of the teachers expressed strong 
ideas about what the students should know and what was expected of them. The 
analysis of the teachers' handling of the st udents' questions clearly demonstrated 
how teachers used certain strategies in order to adjust the questions to suit their 
purpose of stressing or repeating things that they considered to be important. All 
in the interest of being efficient and not wasting time. 

Key words: Students' questions, science teaching, classroom interact ion, teacher 
strategies, gender differences. 
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Förord 
Alldeles oavsett vad man tycker om doktorsavhandlingar så är färdig ställandet av 
en sådan att betrakta som en av livets milstolpar. För mig, likso m troligen för de 
flesta doktorander har arbetet känts som ett stort åtagande och som en stark press 
även om det också måste karakteriseras som både omväxlande, intressant och gi
vande. De krav som det inneburit ligger knappast andra bakom - dem skapar man 
nog i första hand själv. Det gör dem emellertid varken enklare att uppfylla eller 
mer uthärdliga. Det är därför med stor lättnad som jag nu sätter punkt för arbetet 
och jag vill därför tacka dem som på olika sätt bidragit till att detta kan ske. 
Först av alla vill jag tacka min handledare, professor Sigbrit Franke-Wikberg, som 
visat stort tålamod med min något saktfärdiga natur och mina ibland något "spreti-
ga" tankar. Utan att vara alltför pådrivande har hon genom sina råd och genom att 
varva uppmuntran, beröm och konstruktiv kritik lotsat mig fram i arbetet. Det har 
känts mycket tryggt att ha henne som handledare. Tack Sigbrit! 
Många andra personer vid institutionen har naturligtvis varit behjälpliga på olika 
sätt. En del helt omedvetet via olika seminariediskussioner eller andra tanke
utbyten som nödvändigtvis inte handlat om mitt arbete och andra genom mer di
rekt och påtaglig hjälp. Av de senare vill jag särskilt tacka Ulla Johansson och Erik 
Bobrink som läst och haft värdefulla synpunkter på mitt preliminära manus samt 
Else-Marie Staberg som både hjälpt till med observationer, granskat slutmanus 
och även i övrigt varit en värdefull diskussionspartner. 
Andra som förtjänar mycket tack är Inger Andersson, Ragnhild Nitzler och Anita 
Wester-Wedman som på olika sätt hjälpt till med kategoriseringen av frågorna 
samt Kerstin Salomonsson-de Vasconcellos som korrigerat min skånsk-engelska. 
Under den mest intensiva datainsamlingen delade jag arbetsrum med Boel 
Henckel som bidrog med många tankar och uppmuntrade med en sprittande entu
siasm. Tack Boel. 
Jag vill också nämna Sven Jansson som var den som introducerade mig i dokto
randstudierna och på institutionen. Tack Sven för att jag fick chansen. 
Ett stort tack går också till de lärare som deltog i projektet och som således släpp
te in en forskare för att granska undervisningen. Det var modigt gjort - det är inte 
många lärare som törs och jag vet inte om jag vågat göra det själv i min lärar
gärning. Ett varmt tack till er alla som jag av anonymitetsskäl ej nämner vid namn. 
Hustru Ewa har på många olika sätt deltagit i arbetet. Som entusiastisk och intres
serad lärare och skolledare har hon haft både ros och ris att komma med, som 
svensk- och engelsklärare har hon haft språkvårdande synpunkter och som maka 
har hon uppmuntrat, tröstat, lagat mat, pysslat om och stått ut. Tack Ewa! 
Slutligen vill jag också nämna mina föräldrar. I många pedagogiska arbeten fram
hålls hemmets betydelse för barnens studieframgång. I mitt fall har jag på många 
olika sätt alltid haft ett osvikligt stöd hemifrån. Tack Astrid och Sven! 
Allra sist vill jag framföra mitt tack till Humanistisk Samhällsvetenskapliga Forsk
ningsrådet för det anslag som möjliggjort detta arbete. 

Umeå november 1991. 

Kjell Gisselberg 
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Kapitel 1 

SKOLANS NATURORIENTERANDE ÄMNEN 

Samhällets övergripande skolpolitiska mål 

Innehållet i de naturvetenskapliga ämnena i grundskolan har genom de 
stora svenska skolreformerna under de senaste årtiondena kommit att för
ändras kraftigt. Naturligtvis har nytt stoff p g a vetenskapernas landvinning
ar förts in i kurserna men i första hand är det synen på vad som är önsk
värda eller nödvändiga kunskaper som har förändrats. 
Redan i 1946 års skolkommissions arbete sägs det att man i de ämnen 
som har i uppgift att förmedla barnens orientering i omvärlden inte kan ha 
samma krav på kunskapernas fasthet och reproducerbarhet som i ämnen 
som matematik, främmande språk och modersmålet. I propositionen 
angående riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling skriver man 
t o m : 

"En för stark belastning med minnesstoff kan bli direkt skadlig." 

(Prop. 1950:70, s 70) 

1957 års skolberedning, som hade i uppgift att utifrån erfarenheterna från 
försöksverksamheten ge förslag till en definitiv utformning av den obligato
riska skolan, lät utföra ett flertal vetenskapliga undersökningar för att ytter
ligare belysa vissa frågeställningar. Bland annat genomfördes s k 
kursplaneundersökningar i matematik och modersmålet samt i fysik och 
kemi (Dahllöf, 1960; Johansson, 1961). Dessa undersökningar visade att 
kraven från avnämare var större i matematik och modersmålet än de var i 
fysik och kemi. Detta torde ha varit en bidragande orsak till att de naturori-
enterande ämnena fick ett sänkt timtal på högstadiet jämfört med vad de 
haft i försöksverksamheten. 
I sin slutrapport betonar skolberedningen i avsnittet om skolans mål att 
uppgiften att meddela kunskaper och färdigheter måste underordnas upp
giften att utveckla elevernas personlighet. Skolans mål delas därigenom 
upp i övergripande mål och ämnesmål. Man framhåller också att för de 
övergripande målen är arbetsformer och undervisningsmetoder av största 
betydelse. 
Beträffande de naturvetenskapliga ämnena inordnas de nu under benäm
ningen "Orienteringsämnen" efter att tidigare ha betecknats som läroäm
nen. Biologi, fysik och kemi benämns med ett gemensamt namn "Naturori
enterande ämnen". I fråga om innehållet i orienteringsämnena säger man: 
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"Med hänsyn till den allmänna målsättning som gäller för den obligatoriska skolan 
och till följd av de åldersmässiga förutsättningarna hos eleverna i grundskolan an
ser skolberedningen det vara väsentligt att ma n nu mera konsekvent än tidigare in
riktar sig mot att i denna skola ge en allmänorientering. Man bör därvid mera 
inrikta sig m ot att ge insikt, förståelse och fördjupning inom valda områden, samt 
efterhand och i mån av möjligheter, sammanhang och överblick än på att presen
tera och memorerà ett omfattande och systematiskt uppordnat stoff. Benämningen 
orienteringsämnen täcker därför väl både målsättning och innehåll." 

(SOU, 1961:30, s 173) 

De kunskaper som skolan förmedlar bör enligt beredningen vara funktio
nella snarare än formella. Sådana kunskaper som förmår engagera indivi
den och på så sätt verka utvecklande för personligheten anses vara värde
fulla. Överhuvudtaget pekar man på den rika variation i både stoff och 
verksamheter som orienteringsämnena erbjuder och som ger stora möjlig
heter till utveckling av både intellekt, känslo- och viljeliv. Man varnar också 
för en direkt överflyttning av innehållet i tidigare skolformers undervisning 
till den nya skolan. 

"Skolberedningen finner det sålunda angeläget att undervisningsstoffet i oriente
ringsämnena, så som det framstår ur läroplaner, läroböcker och i undervisnings
praxis inom realskola, folkskola och försöksskola radikalt omprövas både till art 
och omfattning." 

(SOU, 1961:30, s 175) 

1962 infördes den nioåriga grundskolan enligt de riktlinjer och förslag som 
1957 års skolberedning avgivit. Skolöverstyrelsen utgav en läroplan för 
grundskolan, Lgr-62, baserad på beredningens arbete. 
1967 gjordes en översyn av Lgr-62 vilket resulterade i en ny läroplan, Lgr-
69. I denna markeras de minskade kraven på kunskaper i orienteringsäm
nena ytterligare genom att formuleringen "... skall ge eleverna kunskap om 
..." i Lgr62 ändrades till "... skall ge eleverna en orientering om...". Likaså 
har meningen "Det bör observaras att skolan just när den meddelar kun
skaper och färdigheter fullgör en stor del av sin fostrande uppgift." från 
Lgr-62 helt utelämnats i Lgr-69. 
Anvisningarna för innehållet i de naturorienterande ämnena är dessutom i 
Lgr-69 mindre specifika och lärare och elever har givits ökad frihet att inom 
ramen för huvudmomenten själva bestämma undervisningens innehåll. 
Trots de tydliga signalerna i Lgr-69 om en förändrad syn på undervisning
ens innehåll tycks det inte ha skett några stora förändringar i undervis
ningspraxis. Detta framgår med all önskvärd tydlighet i det fortsatta läro
plansarbetet - SIA-utredningen oc h arbetet med Lgr-80. Där poängteras 
åter nödvändigheten av att förändra undervisningens innehåll i de natur-
orienterande ämnena. I regeringens proposition 1978/79:180 om läroplan 
för grundskolan mm gör den dåvarande skolministern en klar markering 
genom att bl a skriva: 
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"Den inriktning jag angett bör b etyda en orientering bort från traditionellt upplagt 
stoff i främst fysik och ke mi. Åtskilliga läromedel har fortfarande kvar en besväran
de ämnescentrering, brist pä utblickar och hög abstraktionstäthet. De är utformade 
för specialistutbildningar, inte för att verka motiverande i en allmän medborgerlig 
utbildning." 

(Prop 1978/79:180, s 76) 

Att det i första hand är de vardagsnära realiteterna som skall behandlas i 
undervisningen poängteras kraftigt i läroplanen. 

"Mera traditionellt stoff kan behöva vika för att skolan tillräckligt skall kunna ankny
ta till den verklighet som dagligen omger eleverna." 

(Lgr80, s 31) 

Kraven på ett mera verklighetsanknutet, praktiskt-vardagsnära och mindre 
teoretiskt innehåll samt arbetssättets inriktning mot en högre grad av indi-
vidualisering visar att i Lgr-80 fullföljs utvecklingen mot en s k rationell läro
planskod (Lundgren, 1981). 
Parallellt med de minskade kunskapskraven inom de naturorienterande 
ämnena finns en klar tendens mot en ökad betoning av ett ökat elevinfly
tande över undervisningsinnehål let. Detta rimmar väl med en annan kom
ponent av det övergripande tankemönster som sammantaget utgör den 
rationella läroplanskoden, nämligen den kraftiga fokuseringen på indivi
den. Denna komponent har sina rötter i Dewey's progressivism, som på 
olika sätt har satt tydliga spår i de svenska skolreformerna. Lundgren 
betecknar progressivismen som något av en kopernikansk revolution inom 
läroplanstänkandet. Från att ha centrerats kring ämnenas struktur kom un
dervisningen nu att centreras kring individen och dennes behov. 
Realskolan kännetecknades av relativt studiemotiverade elever och homo
gena klasser. Genom att skolan ej var obligatorisk kunde ämnesstrukturer
na få vara styrande och kraven ställas p å de elever som ville gå där. 
Grundskolan, däremot, måste ta hand om alla barn vilket snarare kräver 
att undervisningen anpassas till eleverna. Detta poängteras också i social
demokraternas förslag till skolpolitiska handlingslinjer från 1980, där det 
bl a står: 

"En grundval för socialdemokratisk skolpolitik är att skolan är till för alla barn och 
att skolan måste anpassa sig till alla elevers behov och förutsättningar. Alla elever 
har rätt till en meningsfull och utvecklande skolgång. Många barn har en bakgrund 
som skiljer sig från den som skolarbetet traditionellt utg år från. Vi anser t ex att 
barn från ar betarhem har rätt att kräva att de erfarenheter och upplevelser dessa 
elever för m ed sig till skolan och de kunskapstraditioner arbetarklassen står för 
måste få sin rättmätiga plats i skolarbetet." 

(Sveriges socialdemokratiska arbetarparti, 1980, s 25) 
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De sammanhållna klasserna i grundskolan blir också mera heterogena 
med avseende på motivation och förmåga vilket utgör ytterligare en kom
plikation. Den individualiserade undervisningen inom klassens ram som fö
respråkas i Lgr-80 samt kravet på att undervisningen skall utgå från elever
nas egna erfarenheter och frågor kan ses som ett sätt att försöka lösa det
ta problem. 
Idéerna om ökat elevinflytande och elevansvar tycks ocks å på ett logiskt 
sätt följa ur skolans övergripande mål att förbereda eleverna för deras 
framtida roll som samhällsmedlemmar. Tage Erlander, ordförande i 1946 
års skolkommission, beskriver det på följande sätt i sina memoarer: 

"Skolan måste ge kunskap om samhället och få de unga att känna delaktighet i 
dess utformning. Det betydde också medansvar för hur gem ensamma angelägen
heter ordnades. Skolan fick inte isoleras från samhället. Den skulle nå alla på sam
ma sätt. Då kunde inte skolan samtidigt i sitt inre liv vara auktoritärt uppbyggd." 

(Erlander, 1973, s 237) 

Den tilltro till den enskilde individen och den misstro mot överhöghet och 
expertvälde som kan sägas ha följt på 1968 års studentrevolt kom att prä
gla hela 70-talet. Kraven på ök at inflytande för individen nådde även sko
lans område. Lärarens auktoritet ifrågasattes och hans/hennes roll förän
drades till inspiratör, rådgivare och materielförvaltare. Den i viss mån nya 
människosyn som detta innebar redovisas redan på de första sidorna i 
Lgr-80. 

Människan är aktiv, ska pande, kan och måste ta ansvar för att i samverkan m ed 
andra förstå och förbättra sina egna och sina medmänniskors livsvillkor. Skolans 
innehåll och arbetssätt måste vara så utformat att det befrämjar denna samhälls-
och människosyn." 

(Lgr-80, s 13) 

I detta synsätt ingick en stark tilltro till elevernas förmåga att välja innehåll 
och bidra till undervisningens framskridande, vilket även det markeras i lä
roplanens inledning. 

"Eleverna tillägnar sig kunskaper och färdigheter även utanför skolan. Redan då d e 
kommer till skolan har de kunskaper och erfarenheter men också vetgirighet och 
nyfikenhet." 

(Lgr-80, s 14) 

Det fastslås också tydligt att elevernas egen verklighetsbild skall utgöra 
utgångspunkten för arbetet och att man därifrån skall bygga vidare på de
ras nyfikenhet och deras egna frågor. 
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"Den enskilda skolan och arbetet i den enskilda klassen måste därför så långt som 
möjligt kunna anpassas efter de intressen eleverna har eller som läraren förmår ge 
dem..." 

Prop. 1978/79:180 (s 23) 

Det anses emellertid inte vara tillräckligt att först intressera eleverna för ett 
ämnesområde och därefter börja undervisningen med de elementära 
grunderna inom detta område. Det sägs i propositionen att man inte skall 
utgå från "den välstrukturerade kunskapsmassa" som finns samlad inom 
olika traditionella kunskapsområden, dvs ämnesstrukturerna får e j vara 
styrande för undervisningens innehåll. 
Genom formuleringar som de ovan citerade tycks både lärare och elever 
ges ett stort mått av frihet. Det betyder att undervisningen skulle kunna få 
olika innehåll inte bara i olika klasser utan även för elever i samma klass. 
Elevernas frihet att välja innehåll i undervisningen begränsas dock av and
ra formuleringar. Längre fram i läroplanen skrivs t ex: 

"Det är dess (skolans) uppgift att från denna utgångspunkt leda elevernas kun
skapssökande in på väsentliga områden ..." 

"I valet av innehåll finns därför alltid en spänning mellan elevernas omedelbart upp
levda behov och intressen och de kunskaper de behöver på sikt för att kunna fun
gera i samhället i övrigt. Det är skolans uppgift att söka brygga över denna 
motsättning och utnyttja drivkraften i elevernas spontant upplevda kunskapsbehov 
för orientering inom vidare områden." 

Lgr80, s 14 och 15 

Går man ytterligare längre fram i läroplanen så begränsas möjligheterna 
ännu kraftigare i och med att huvudmomenten i de olika ämnena anges. 
Den struktur som läroplanen uppvisar i detta avseende speglar tydligt sko
lans dilemma. Hur skall man kunna utveckla eleverna till fria och självstän
diga människor samtidigt som de flesta skall kvalificeras för osjälvständiga 
arbeten med precisa krav på bestämda kompetenser? 

Läroplanen i "teorin" - hur skall målen uppnås ? 

Möjligheterna att individualisera undervisningen inom klassens ram och att 
skapa utrymme för elevernas egna intressen och frågor knyts i läroplanens 
anvisningar hårt till undervisningsmetoderna. 

"Att iakttagelser, teori och tillämpning varvas kan ofta vara det värdefullaste arbets
sättet. Eleverna får då tillägna sig kunskaper genom att själva undersöka, ob
servera och erfara. De får lära sig att kritiskt sovra sina iakttagelser, disponera och 
ordna dem i större sammanhang. De får söka dra slutsatser ur dem och lära sig in
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se samband i samhälle och natur. De blir därigenom bekanta med hur teorier for
mas. 

Lgr-80, s 48 

Längre fram i kursplanernas avsnitt för de naturorienterande ämnena kan 
man under rubriken "Mål" läsa 

"I alla d e naturorienterande ämnena skall eleverna lära sig att använda ett experi
mentellt och undersökande arbetssätt." 

Lgr-80, s 115 

Detta arbetssätt tänks kunna ge eleverna möjlighe t att var för sig arbeta 
med egna frågeställningar och individualiseringstanken aktualiseras ånyo. 

"Individualisering måste så långt det är praktiskt möjligt få prägla arbetet. Det inne-
bär en anpassning av stoffet till olika elever, en intresseindividualisering. Det inne
bär också att olika elever får olika lång tid att lära sig något. Ett och samma 
arbetssätt passar inte alla elever. O ckså arbetssättet måste individualiseras inom 
de ramar som kravet på en allsidig träning ger." 

Lgr-80, s 49 

Kraven på ett elevaktivt arbetssätt med experiment och undersökningar 
har s töd även från andra håll. Utvecklingen inom den naturvetenskapliga 
forskningen medförde en förändrad syn på kunskapsutvecklingen inom 
ämnena, vilket i sin tur fick konsekvenser för kunskapsteorin och även för 
inlärningspsykologin. 
Före den moderna fysikens genombrott var ämneskunskaperna - fakta
kunskaperna - det viktiga, vilket hängde samman med den induktivistisk-
realistiska synen på naturvetenskapens uppgift. Enligt denna skulle fors
karna avslöja naturens hemligheter genom att göra objektiva observatio
ner och samla in fakta. På grun dval av dessa fakta byggdes sedan lagar 
och teorier upp, som när de en gång fastlagts ansågs giltiga för all framtid. 
Undervisningens uppgift var att förmedla kunskaper om dessa lagar och 
teorier till eleverna för att de skulle kunna fortsätta arbetet med att precise
ra och förfina dem samt gå vidare och göra nya observationer, finna nya 
lagar, osv. 
Relativitetsteorins och kvantfysikens framträdande i början av 1900-talet 
medförde att den induktivistisk-realistiska filosofin måste överges. Nya 
vetenskapsfilosofiska str ömningar hade redan börjat uppstå och de ut
vecklades så småningom til l den logiska positivismen. Enligt denna är det 
meningslöst att diskutera om begrepp som elektron, gravitationsfält o d är 
verkliga eller ej. Teoriernas predicerande förmåga blev den viktigaste 
bedömningsgrunden. Senare kom Popper att betyda mycket för utveck
lingen inom vetenskapsfilosofin. Enligt honom kan teorier aldrig verifieras 
utan endast falsifieras (Popper, 1963). Resultatet har blivit att ingen kun
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skap är säker och att ingen teori kan betraktas som en definitiv lösning på 
ett problem. 
För undervisningen i skolan innebar detta synsätt att begreppsstrukturerna 
kom att betraktas på ett helt nytt sätt, men framför allt betydde de att fär
digheter i att handskas med data och bygga upp och pröva teorier fick 
ökad betydelse. Det tog emellertid lång tid innan dessa idéer trängde in i 
skolans värld. Det var inte förrän i slutet av 50-talet som krav började stäl
las på att eleverna genom observationer och experiment och därur dragna 
slutsatser själva skulle kunna formulera naturvetenskapliga samband. I de 
nya kurser som byggdes upp efter dessa idéer (PSSC-fysiken, CHEM-stu-
dy, BSCS, The Nuffield Project, m fl) är avsikten att läraren inte i förväg 
skall gå genom en teori utan att eleverna själva aktivt skall delta i en 
återupptäckt av lagar och teorier. 
Bakgrunden till dessa kurser har beskrivits av olika forskare. Hurd(197l) 
menar att de i första hand tillkom för att tillgodose ett kraftigt ökat, både 
kvantitativt och kvalitativt, behov av naturvetenskapligt oc h tekniskt utbil
dad arbetskraft. Utformningen av kurserna med stark tonvikt på förståelse 
av grundläggande principer, på experimentell verksamhet o ch på elev
medverkan i uppläggningen hänförde han till inomvetenskapliga orsaker. 
Kunskapsutvecklingen sker så snabbt att utbildningen måste producera 
sådana personer som är kapabla att på egen hand utveckla och ompröva 
sina redan förvärvade kunskaper. Den tidigare, traditionella undervisning
en var starkt auktoritetsbunden och föga lämpad för en sådan uppgift. 
Man känner igen samma idéer som Erlander gav uttryck för (jfr citatet på 
sid 5). Här är det emellertid fråga om att tillfredsställa ett elitistiskt behov 
när det gäller forskningsverksamhet och utvecklingsarbete medan det hos 
Erlander mera handlade o m att skapa förutsättningar för ett engagemang 
hos människorna och på sikt ett jämlikt samhälle. 
Även kunskapsteorin och inlärningspsykologin influerades av det förändra
de vetenskapsfilosofiska synsättet och många forskare och pedagoger 
hävdade att det föreligger stora likheter mellan de sätt på vilka barn ut
vecklar sin uppfattning om omvärldens struktur, dess begrepp och dess 
lagar och de sätt på vilka en forskare arbetar för att utveckla strukturen 
inom sitt ämne. 

"Children, like scientists, are constantly engaged in abstracting knowledge from ex
perience. Through serious p lay, a research activity, children develop modes of 
thought to acquire new knowledge about the world around them." 

(Walters & Boldt, 1970) 

Samma tankegångar uttrycktes också av Bruner på följande sätt: 

"I shall operate on the assumption that discovery, whether by a schoolboy going it 
on his own or by a scientist cultivating the growing edge of his field, is in essence a 
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matter of rearranging or transforming evidence in such a way that one is enabled 
to go beyond the evidence so reassembled to additional new insights." 

(Bruner, 1967, s 354) 

Likheterna mellan hur barns kognitiva strukturer utvecklas och hur man 
vinner kunskap i en naturvetenskaplig fo rskningsprocess belyses genom 
jämförelser mellan Piaget's teorier och vissa vetenskapsteoretiska syn
punkter på hur forskning tillgår. En av uttolkarna av Piaget's teorier fram
håller rent av det nödvändiga i att elever ges möjlighet att arbeta fritt och 
självständigt undersökande. Hon skriver bl a: 

"You cannot further understanding in a child simply by talking to him. Good peda
gogy must involve presenting the child with situations in which he himself experi
ments in the broadest sense of that term - trying things out to see what happens, 
manipulate things, manipulate symbols, posing questions and seeking his own an
swers, reconciling what he finds at one time with wh at he finds at another, and 
comparing his findings with those of other children." 

(Duckworth, 1967, S 318) 

Vad Bruner kallar upptäckt (discovery) företer stora likheter med Piaget's 
ackomodationsprocess. Enligt Bruner är ny information inte alltid nödvän
dig för att en sådan upptäckt skall kunna gö ras (Bruner, 1967). I Kuhn's 
teori om vetenskapliga revolutioner beskrivs kunskapsutvecklingen inom 
ett ämne (bäst exemplifierat me d naturvetenskaper) på så sätt att en pe
riod av normalvetenskap avbryts av revolutionär vetenskap (Kuhn,1962). 
Efter en tid av oförklarade observationer och teoretisk osäkerhet kommer 
en (eller flera) forskare att lägga fram nya begrepp, nya modeller och teori
er som kan förklara de avvikande observationer som karakteriserade den 
revolutionära perioden. Ett paradigmskifte har genomförts och en ny pe
riod av normalvetenskap, nu med de nya teorierna inleds. Uppenbarligen 
föreligger paralleller mellan Kuhn's och Piaget's beskrivningar av kun
skapstillväxten. Kuhn har också nämnt att han varit inspirerad av Piaget's 
arbeten. 
Schwab anlägger ett liknande synsätt som Kuhn på den vetenskapliga 
forskningens framsteg (Schwab, 1966). Han använder beteckningarna 
"stable science" och "fluid science", vilka kan jämföras med Kuhn's nor
malvetenskap och revolutionär vetenskap. Båda definierar och använder 
sina begrepp på liknande sätt utom på ett par punkter. Schwab tycks reso
nera mera på individnivå medan Kuhn resonerar mera på gruppnivå. Enligt 
Schwab tycks "stable science" och "fluid science" kunna försiggå parallellt 
med varandra medan för Kuhn revolutionär vetenskap och normal
vetenskap är skilda åt i tiden. 
Schwab delar upp ämnesstrukturen i begreppsstruktur och syntaktisk 
struktur (Schwab, 1964). Den syntaktiska strukturen delas i sin tur upp i två 
delar. "Stable science syntax", som således utgörs av de undersöknings
metoder och verifieringskriterier som används då man forskar inom ramen 
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för en befintlig och allmänt accepterad begreppsstruktur, kan grovt sett sä
gas överensstämma med den naturvetenskapliga metod som ofta beskrivs 
i läroböcker. Denna metod kan kortfattat beskrivas med sekvensen "obser
vation - hypotes - experiment - slutsats". Schwab har kritiserat denna be
skrivning och gett den en utförligare och klarare utformning. Beträffande 
"fluid science syntax" menar Schwab att den karakteriseras av bl a kreativ 
fantasi och kreativ insikt för vilka inga generella och beskrivbara metoder 
existerar. 

"It is virtually impossible to provide a step-by-step description of the method of flu
id enquiry, forthere is practically no limit to the flexibility with which the fluid en
quirer may work" 

(Schwab, 1964, s 42). 

Liknande åsikter om nyskapande naturvetenskaplig forskning har även 
framförts av andra, t ex Holton & Roller. 

"... the working scientist is ever alert for th e slightest hint of new difficulties and of 
their resolution. He proceeds through his problem like an explorer through a jung
le, sensitive to every sign, with every faculty of his being. Indeed some of the most 
creative of theoretical scientists have stated that during the early stages of their 
work they do not even think in terms of conventional communicable symbols and 
words" 

(Holton & Roller, 1959). 

Från sådana tankegångar är det lätt att förstå Holton's uppdelning av 
naturvetenskaplig forskning i "private science" och "public science". Den
na uppdelning kan f ö sägas gå tillbaka till Reichenbachs (1938) distinktion 
mellan upptäcktsfasen och redovisningsfasen. "Private science" handlar 
om upptäcktsfasen och hör enligt Reichenbach till psykologins domän, 
medan "public science" handlar om redovisningsfasen och hör till episte-
mologins domän. En forskare kan i själva upptäcktsfasen arbeta som en 
konstnär, men när han skall redovisa sina resultat och lära ut sina teorier 
så måste han göra det i termer av fakta, siffror och logiska tankesek
venser. 
Ur vad som ovan sagts kan man utläsa olika motiv för kraven på ökad 
elevstyrning vad gäller undervisningens innehåll och uppläggning. 
Ett sådant motiv är demokratifostran. Eleverna skall lära sig att delta i en 
demokratisk process och ta ett alltmera ökat ansvar för verksamheten. 
Ett annat motiv är av mera inomvetenskaplig karaktär och rör det undersö
kande och experimentella arbetssätt som förväntas i samband med att ele
verna får ställa egna frågor. Detta arbetssätt som karakteriserar naturve
tenskaperna anses behöva inövas redan på ett tidigt stadium för att man 
skall kunna få fram forskare som kan driva utvecklingen framåt. 
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Vidare framförs inlärningspsykologiska argument. Inlärning anses ske bät
tre via ett mera elevaktivt arbetssätt, vilket förknippas med ett friare val av 
innehåll. 
Medinflytandet över innehållet förväntas också öka motivationen hos ele
verna - speciellt för dem som är mindre studieinriktade. Ett innehåll som 
starkare knyter an till elevernas dagliga verklighet på bekostnad av det tra
ditionella skolinnehållet skulle också minska skolans medelklassanpass
ning och förhoppningsvis stärka arbetarklasselevernas position. 

Läroplanen i praktiken - hur ser det ut i skolan? 

Som framgår av ovanstående kan det naturvetenskapliga arbetssättet be
skrivas på olika sätt beroende på om det handlar om själva upptäcktsfa-
sen, "context of discovery" eller om det rör redovisningsfasen, "context of 
justification". Vilket av dessa arbetssätt används då i de tidigare nämnda, 
modernare kursplanerna i naturvetenskapliga ämnen som utvecklades i 
USA i slutet av 50-talet och som även prövades i Sverige (se sid 8)? 
En bärande idé i dessa kursplaner var att de laborativa och experimentella 
inslagen skulle utgöra inledning till icke behandlade ämnesområden. Tidi
gare var det vanligt att laborationerna gick ut på att verifiera sådant s om 
redan var genomgånget eller att bestämma olika konstanter i en redan 
postulerad teori. Även dessa inledande experiment var emellertid hårt styr
da vilket bl a framkommer i en undersökning av Herron (1971). Utgående 
från Schwab utarbetade han en metod att klassificera elevers experime
ntella arbete i 4 nivåer: 

NivåO Problem och undersökningsmetod är givna. Tolkningen av 
resultaten är antingen given eller framgår klart ur frågor 
och/eller påståenden i elevernas handledningar. 

Nivå 1 Problem och metod är givna. Tolkningen av resultaten är öp
pen. 

Nivå 2 Endast problemet är givet. 

Nivå 3 Eleverna presenteras endast fö r fenomenet i sig självt. Inte 
ens problemet är givet. 

Av 52 handledningar inom PSSC-fysiken låg 39 på nivå 0,11 på nivå 1 och 
2 på nivå 2. Ingen kom således upp på nivå 3. Liknande resultat erhölls för 
BSCS-biologin. Det är att märka att nivå 0 tillkom efter det att analyserna 
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påbörjats. Man hade alltså inte väntat sig att verksamheten skulle vara så 
"på förhand given", som den visade sig vara. Man ser tydligt att den större 
delen av elevernas experimentella arbete gick ut på att verifiera sådant 
som redan var mer eller mindre känt. 
Då dessa amerikanska lärokurser i hög grad dominerat utvecklingen inom 
de naturvetenskapliga ämnena även här i Sverige finns det anledning att 
misstänka att en undersökning av svenska läromedel skulle ge liknande re
sultat. En studiehandbok kan exempelvis se ut på följande sätt: 

Rubrik: "VI PÅVISAR SOCKER I BRÖD." 

Experimentbeskrivning: 

Fråga: "Vilken färg blev det?" 

Slutsats: "Rödfärgningen visar att det finns i bröd. 

Sonidsson, 1977, s 20 

Det arbetssätt, som ovanstående exempel ger en antydan om, ligger troli
gen långt ifrån den grundsyn som dagens läroplan vill förmedia, i den 
tycks man i första hand inrikta sig mot elevernas utveckling vilket tyder på 
en betoning av den upptäckande fasen. Hans Hamber, undervisningsråd 
på SÖ, har i en intervju i tidningen Skolvärlden kommenterat resultaten av 
en lärarenkät ur vilken det framkom att 40% av undervisningstiden i de 
naturorienterande ämnena på högstadiet användes för experimentella in
slag. 

"Även om uppgiften är glädjande kan det finnas anledning till funderingar. Va d för 
slags laborationer? Sådana som befäster och bekräftar redan presenterade teorier? 
Sådana som är styrda av tryckta anvisningar me d mallar som hindrar elevernas 
kreativitet och slutledningsförmåga att utvecklas? Eller sådana som utgår från pro
blem eller hypoteser som eleven själv varit med om att formulera och som bygger 
på elevens intresse och nyfikenhet, kanske lust att upptäcka och undersöka?" 

(Skolvärlden, 1977) 

Länsskolnämndernas granskningar (SÖ, 1989) visar att undervisningen i 
stort sett ej förändrats utan fortfarande är hårt styrd, mest på mellan- och 
högstadiet. Laborationer förekommer sällan på mellanstadiet, något mera 
på högstadiet. Läromedlen och lärarens egen erfarenhet sägs vara styran
de för undervisningen. På lågstadiet skattar 75% av lärarna arbetet som 
elevaktivt. På mellanstadiet sägs ett elevaktivt arbetssätt förekomma mind-



13 

re ofta och på högstadiet är det få lektioner där elever själva ställer pro
blem och arbetar undersökande. 
Det finns många tänkbara förklaringar till varför undervisningen strukture
ras så kraftigt. Mot bakgrunden av de inlärningsmål läraren siktar på, kan 
han/hon uppfatta en så överstrukturerad uppläggning i en studiebok som 
den ovan antydda och så kraftigt styrande laborationsanvisningar so m i 
PSSC-fysiken såsom en nödvändighet. Det ligger också i lärarens profes
sionals att kunna förklara på ett så lättfattligt sått som möjligt. De flesta 
elever anser att en bra lärare är en person som kan förklara "så att man be
griper med en gång". En annan orsak som bidrar är att eleverna inte anses 
kunna identifiera variabler, utföra mätningar, bearbeta data och göra kor
rekta slutledningar - i synnerhet inte på den begränsade tid som står till 
buds för varje kursavsnitt. En så strukturerad och logisk uppläggning kan 
knappast åstadkommas utan ingående kunskaper inom ämnesområdet. 
Det är således inte särskilt förvånande att det experimentella arbetet tycks 
komma att präglas av "public science", d v s det sätt varpå naturveten
skapliga upptäckter verifieras och redovisas för andra. I vissa kursplaner 
och läromedel har detta arbetssätt beskrivits som "den vetenskapliga me
toden" dvs som det sätt på vilket vetenskapliga upptäckter görs. Vid en 
historisk tillbackablick på olika typer av kursplaner och en genomgång av 
deras vetenskapsteoretiska bakgrund konstaterar Smolicz & Nunan (1975) 
att: 

"The method of scientific justification became a scientific method of discovery" 
(s 123) 

Kritik av det arbetssätt som ser eleven som "den lille forskaren" o ch som 
bygger på ovanstående resonemang har framförts även i Sverige (Lybeck, 
1973). 
Om undervisningen skall bygga på elevernas egna frågor och dessutom 
ge samma resultat som en undervisning som följer en välstrukturerad läro
bok så verkar det ställa mycket stora krav på eleverna. En forskare som 
har kommit fram till ett resultat redovisar ju inte alla sidospår han följt eller 
alla tankegångar som inte lett någonstans. Han väljer ut relevanta delar av 
sin undersökning och konstruerar en logisk följd av experiment och reso
nemang som visar att resultaten är giltiga. På ett sätt är det ju faktiskt den
na efterhandskonstruktion som eleverna förväntas klara av utan att göra 
forskarens alla misstag eller att gå dennes omvägar. 
Detta kan vid första anblicken tyckas vara helt or imliga krav. Våra elever 
har emellertid vuxit upp i ett samhälle där den kunskapsstruktur som de 
förväntas (återupptäcka är bekant på ett sätt som den inte var under den 
epok då kunskapsstrukturen skapades. Man kan förvänta att eleverna har 
viss kännedom om närliggande ämnesområden, vilket borde kunna göra 
det lättare för dem att ställa givande och inträngande frågor. 
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Sammanfattning och övergripande syfte 

Att ge eleverna inflytande över undervisningsinnehållet genom att låta un
dervisningen styras av elevernas egna erfarenheter och frågor är tydligtvis 
inte helt oproblematiskt. 
I den senare delen av läroplanen ges relativt precisa anvisningar om vilket 
innehåll undervisningen skall ha. Att elevernas kunskapsintresse - som det 
kan manifesteras i deras frågor - skulle leda fram till motsvarande kunska
per som de som anges i läroplanen eller s om ges i läromedlen verkar ej 
troligt. Ur kunskapsteoretisk synpunkt verkar det också oklart i vilken ut
sträckning kunskap kan uppnås genom frågor som ställs av personer som 
ej är insatta i begreppsstrukturen inom det område som skall behandlas. 
Av tradition är det också så att skolan har fastlagt vad eleverna skall lära 
sig och utrymmet för elevinitiativ tycks ha varit mycket begränsat. Under
sökningar visar också på att trots att senare läroplaner betonat vikten av 
elevinflytande så har undervisningen i stort sett inte förändrats i detta avse
ende. Innehållet i undervisningen bestäms i stor utsträckning av traditioner 
och av läromedlen. 
Lärarnas obenägenhet att låta elevernas frågor påverka undervisningsin
nehållet kan bero på att det finns få förebilder och att de inte känner sig 
säkra på vilka kunskaper som elevfrågor kan generera. Eleverna tros ofta 
ej kapabla att ställa "de rätta frågorna" - d v s de som leder fram till en ac
ceptabel omfattning och nivå för deras kunskaper. Någon samlad kunskap 
om vilka frågor inom det naturvetenskapliga ämnesområdet som elever 
kan formulera och vill få svar på finns egentligen inte. 
Avsikten med detta arbete är att genom systematiska beskrivningar oc h 
analyser av elevers frågor i naturorienterande ämnen belysa några av vill
koren för en undervisning som bygger på elevfrågor. Intresset kommer 
därvid att fokuseras dels på sådana frågor som elever ställer i en undervis
ningssituation dels på frågor som de fritt får ställa kring några olika objekt. 
Beträffande frågorna i klassrummet är det viktigt att inte se dem isolerade 
och utryckta ur sitt sammanhang. Hela undervisningssituationen, lärarens 
målsättning och hans/hennes sätt att bemöta elevfrågorna utg ör en vä
sentlig bakgrund för att man skall kunna förstå och förklara varför eleverna 
ställer de typer av frågor som de gör och varför undervisningen i allmänhet 
ser ut som den gör. Detta övergripande syfte kommer senare att utvecklas 
och preciseras. 
Det förtjänar också att nämnas att utfallet av en undervisning som bygger 
på elevernas egna frågor innehåller många komponenter av vilka de inne-
hållsmässiga kunskaperna endast utg ör en. Undervisningen bidrar också 
till att utveckla elevernas självuppfattning och självkänsla, nyfikenhet, för
måga att formulera relevanta frågor i olika situationer, etc. I detta arbete 
behandlas huvudsakligen den innehållsliga komponenten i det att det är 
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elevernas frågor som studeras. För en värdering av arbetssättet krävs en 
sammanvägning och en bedömning av de olika komponenternas vikt. En 
sådan värdering ligger således utanför ramen för denna avhandling. 

Undersökningens strategi 

För undersökningen har en uppläggning valts som ansluter till s k teori-
inriktad utvärdering (Franke-Wikberg och Lundgren, 1980; Franke-Wik-
berg, 1983). Den teoriinriktade utvärderingens kunskapsintresse a tt inte 
bara beskriva utan att också söka förstå och förklara samt dess fokusering 
på förutsättningar, process och resultat passar väl i n på syftet med detta 
arbete. Det vetenskapliga kunskapsintresse som kännetecknar d en teori-
inriktade utvärderingen framhålls starkt av Lindensjö och Lundgren (1983) 
i deras analys av skilda utvärderingsansatser. 
Ett grundantagande inom teoriinriktad utvärdering är utbildningens kon
textberoende, dvs skola och utbildning måste ses i ett historiskt och sam
hälleligt perspektiv. Detta innebär att det vore av intresse att göra en histo-
risk-samhällelig analys av hur kraven på ett ökat elevinflytande över under
visningsinnehållet vuxit fram och manifesterats i anvisningar om att under
visningen skall utgå från elevernas egna frågor. På grund av det empiriska 
arbetets omfattning har det dock inte varit möjligt att inom ramen för detta 
arbete genomföra en sådan analys. 
Ur ovan nämnda grundantagande kan olika utgångspunkter för en teoriin
riktad utvärdering härledas. Vissa av dessa kommer att vara vägledande 
även i detta arbete. 
En sådan utgångspunkt är att utbildning innebär kunskapsöverföring i vid 
bemärkelse. Under lektionerna får eleverna naturligtvis kunskaper inom 
det område som studeras men de utvecklar samtidigt sina uppfattningar 
både om sig själva och andra, om skolan, om ämnet för studierna och om 
samhället i stort. Allt detta är att betrakta som utfall av undervisningen. Vis
sa av dessa uppfattningar är sannolikt av större betydelse för individens ut
veckling och framtida levnadsbana än de ämnesmässiga kunskaper som 
inhämtas. 
En annan utgångspunkt är att vissa strukturella begränsningar gäller för 
undervisningen. Vad som kan ske i klassrummet begränsas av tids- och 
rumsfaktorer, men även av antalet elever, tillgängliga läromedel och andra 
resurser, lärarens kapacitet i förhållande ti ll elevernas krav, etc. Utform
ningen av undervisningen beror naturligtvis också på lärarens uppfattning 
av underv isningens uppgi f t ,  elevernas förmåga, ämnets vik t ,  osv.  
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En tredje utgångspunkt är att utbildning betyder olika för olika grupper i 
samhället. Det måste ses som en självklarhet att olika könstillhörighet eller 
socialklasstillhörighet bidrar till att olika uppfattningar om samhälle o ch 
skola formas hos eleverna, exempelvis o m vad som är viktigt att uppnå, 
vad som är viktigt att intressera sig för och vad som är viktigt att kunna. 
I teoretiskt inriktad utvärdering görs även vissa grundläg gande antagan
den om utvärdering. Ett par utgångspunkter är viktiga att nämna. Den ena 
är att varje utvärderare/forskare ser verkligheten på sitt sätt - med sina 
"glasögon". Det innebär att beskrivningar och förklaringar ges med hjälp 
av vissa termer och begrepp, men inte med andra. Detta sätt a tt se på 
verkligheten behöver redovisas gen om en kontextualisering av undersök
ningsobjektet - man fastlägger en teoretisk referensram. 
En teoriinriktad utvärderare/forskare bö r också ha ett kunskapsintresse 
som präglas av en kritisk inställning. Förutom en beskrivning skall arbetet 
syfta till att förstå och förklara skeendet och ge generella kunskaper som 
går utöver det situationsspecifika. 
Detta kunskapsintresse har genererat tre för den teoriinriktade utvärdering
en klassiska frågor (se Franke-Wikberg, 1977) nämligen: 

1) Vad är det som sker i det som synes ske? 
2) Varför sker just detta? 
3) Hur kan något annat ske? 

De undersökningar som genomförs inom detta projekt syftar primärt på att 
söka belysa de två första av dessa frågor. Avsikten är att de svar som där
vid kommer fram skall kunna utgöra underlag för reflektioner kr ing den 
tredje frågan. 
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Kapitel 2. 

KONKRETISERING OCH KONTEXTUALISERING 
AV FORSKNINGSOMRÅDET 

Kognitiva aspekter 

Att bygga en naturorienterande undervisning på elevernas frågor kräver 
naturligtvis i första hand att eleverna ställer frågor - sådana frågor som kan 
rymmas inom ramen för dessa ämnen. Det är också viktigt att de frågor 
som ställs går att besvara på ett vettigt sätt o ch att de har en viss kvalitet, 
d v s att de kan bidra till elevernas förståelse av sammanhang eller 
helhetsuppfattning av ett större område. Frågornas kognitiva innehåll är 
således av betydelse för hur undervisningen kan utvecklas. 
Idéerna om att eleverna skall lära genom att själva ställa frågor och sedan 
besvara dem genom egna undersökningar eller experiment antyder att en 
annan typ av inlärning kan komma att ske och att andra resultat skall kun
na uppnås än genom en mera traditionell typ av undervisning. Redan när 
dessa tankar vann inträde i kursplanerna gjordes försök både att teoretiskt 
och genom experiment beskriva olika typer av inlärning. Taxonomier f ör 
beskrivning av olika kunskapsmål av vilka den mest kända är Biooms 
(1956), skapades. Klopfer (1974) beskriver en taxonomi speciellt avsedd 
för naturvetenskapliga ämnen. Den har två dimensioner - en för det 
ämnesmässiga innehållet oc h en för kognitiva processer. Genom att un
dersöka vilka typer av uppgifter en elev löser ansågs man kunna avgöra 
på vilken nivå en elev befinner sig. Svårighe terna var att kunna veta vilken 
typ av kunskap som ligger bakom ett korrekt svar på en viss uppgift. Om 
en elev exempelvis löser e n uppgift som klassificerats som "förståelse av 
principer" så kan ju eleven utan vidare ha lärt sig svaret utantill, dvs pres
tationen ligger på en faktakunskapsnivå. 
För att undvika svårigheterna att avgöra vilken typ av kunskap som ligger 
bakom ett visst svar kan man i stället inrikta sig mot undervisningssituatio
nen eller själva inlärandet. En beskrivning av tre undervisningsmodeller 
med olika inriktning ges av Schleffler (1965). Modellerna är hierarkiskt ord
nade och det kognitiva innehållet är avpassat för att ge möjlighet att be
skriva målsättningarna för de nyare kursplanerna i naturvetenskapliga äm
nen som utvecklades i USA under slutet av 50-talet och början av 60-talet. 
Det nya i dessa kursplaner var, som tidigare nämnts (se sid 8 och 11), att 
eleverna skulle få insikt i fundamentala naturvetenskapliga principer som 
byggdes upp genom experiment. 
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I "The impression model" tillägnar sig eleven grundläggande fakta och teo
rier som presenteras för honom. Det är viktigt att läraren optimerar urvalet 
och organisationen av det material som presenteras. Experiment används 
för att visa att det som presenteras är korrekt. 
"The insight model" beskriver en inlärningsprocess med bestämda krav på 
aktivitet. Kunskap ses som en vision eller en helhetsuppfattning som icke 
kan delas upp och presenteras i småbitar. Visionen definierar och 
organiserar olika erfarenheter och pekar ut deras betydelse. Det är denna 
meningsfulla insikt som utgör den avgörande skillnaden mellan att kunna 
reproducera inlärda fakta och att ha verkliga kunskaper. Att kunna det som 
uttrycks i ett påstående är mera än att ha hört påståendet, förstått dess in
nebörd och accepterat det. Det är att genom eget aktivt bearbetande kun
na garantera sanningshalten i påståendet. Ny information kan m a o över
föras genom påståenden, ny kunskap kan det icke. Det är det egna aktiva 
bearbetandet som är centralt i undervisingen. 
Den tredje modellen, "The rule model", är ännu mera utvecklad. För att 
kunna nå en meningsfull insikt och kunna garantera sanningshalten i ett 
påstående måste bedömningar göras efter vissa principer. För att få säker
het och självförtroende i sitt arbete med att nå meningsfulla kunskaper 
måste man således ha kännedom om dessa principer. Det är inte tillräck
ligt att kunna återge principerna utan man måste ha fått en meningsfull in
sikt även i dem. Detta kan uppnås genom träning. Det är att märka att mo
dellen inte förutsätter att dessa principer är givna, de kan mycket väl vara 
olika i olika epoker. 
Likaväl som att lärare kan ha olika inriktning i sin undervisning så antas 
elever kunna vara disponerade för olika sätt att lära eller kanske snarare 
för olika kognitivt innehåll. Det finns en rad undersökningar som går ut på 
att beskriva och kategorisera de strategier som olika personer använder 
sig av i en inlärningssituation. Vissa sådana bes krivningar anknyter starkt 
till de två första av de ovan nämnda beskrivningarna av olika under
visningsmetoder. Att den tredje modellen utelämnas kan bero på att den är 
speciellt knuten till naturvetenskapliga ämnen. 
Ett exempel på sådan forskning är en undersökning av Siegel och Siegel 
(1965) där elever karakteriserats som antingen "factually set learners" eller 
"conceptually set learners". En "factually set learner" definieras som dispo
nerad för att lära in faktainnehåll. En sådan person inlemmar faktainforma
tion i sin kognitiva struktur utan att relatera den till något sammanhang. 
För honom har fakta ett egenvärde. En "conceptually set learner" föredrar 
att lära in begrepp och principer. Han avfärdar faktainformation som inte 
är relaterad till andra fakta och/eller insatt i ett sammanhang. 

Ett annat exempel är en undersökning av studerandes studievanor och 
studiemönster som genomfördes av Marton et al (1977). De redovisar två 
olika inriktningar av uppmärksamheten i studierna nämligen ytinriktning 
och djupinriktning. Personer med ytinriktning är mera koncentrerade på 
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texten i sig än på textens innehåll. En djupinriktad person försöker förstå 
vad författaren vill säga med texten, han/hon är mera inriktad mot det som 
beskrivs i texten. Nära kopplat till ytinriktning är en atomistisk inriktning, 
d v s en inriktning mot detaljer. Till djupinriktningen hör oftast en holistisk 
syn som innebär att man gärna vill få en överblick och se det som stude
ras i ett sammanhang. Genom att utsätta studenter fö r test där frågorna 
ges den ena eller den andra inriktningen, kan deras sätt att studera påver
kas mot den valda inriktningen. 
Pask (1Ò76) gör en indelning av elever i holister och serialister. Holister 
verkar ägna sig åt djupinlärning och serialisterna är mera benägna att 
syssla med ytinlärning. 
En av de fundamentala idéerna i de nya naturvetenskapliga kurserna som 
tidigare nämnts var att eleverna genom experiment skulle få en djupare in
sikt i grundläggande principer. Experimenterandet skulle således påverka 
eleverna mot en djupinlärning. Schlefflers ovannämnda modell - 'The rule 
model" - tillkom som tidigare nämnts för att möjliggöra beskrivandet av 
målsättningen med de modernare kursplanerna. När de nya kurserna skul
le utvärderas var det inte längre frågan om att enbart se till resultaten av 
kunskapsprov. Nya metoder måste utvecklas för att man skulle kunna se i 
vilken utsträckning de nya målen uppfylldes. 
I det tidigare nämnda arbetet av Siegel och Siegel (1965) redovisas hur ett 
test byggs upp för att kunna mäta graden av djupinriktning. I varje uppgift 
beskrivs tre olika saker som man kan lära sig. Av alternativen är ett djupin-
riktat, ett ytinriktat och ett neutralt. Eleverna får t a ställning till vilket som 
intresserar dem mest respektive minst. G enom en enkel analys av svaret 
beräknas en poäng för uppgiften. Testet består av 31 sådana uppgifter och 
den sammanlagda poängsumman ger information om elevens grad av 
djupinriktning. 
Vid Educational Testing Service (ETS ) i USA utvecklade Heath en ny typ 
av test, s k Cognitive Preference Tests (CPT) och utnyttjade ett sådant för 
att undersöka om det förelåg skillnader i inriktning mellan elever som läst 
en PSSC-kurs i fysik och de som gått en traditionell kurs (Heath, 1964). 
Uppgifterna i testet bestod av ett inledande påstående eller diagram följt 
av fyra indicerade kommentarer, alla korrekta. Eleverna skulle välja ut den 
kommentar som tilltalade dem mest. En uppgift var tex 

Trycket i en gas är direkt proportionellt mot gasens absoluta temperatur. 

A) Påståendet, som det ges härovan, tar ej hänsyn till volymförändringar eller tillstånds
ändringar. 

B) Påståendet kallas Charles' eller Gay-Lussac's lag. 

C) Av påståendet följer att det finns en lägsta gräns för temperaturen. 

D) Denna princip har att göra med att överhettade bildäck kan explodera. 
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En person som väljer kommentar A antas ge uttryck för ett kritiskt och 
ifrågasättande förhållningssätt. Väljer man kommentar B är man intresse
rad av faktainlärning, C tyder på en vilja att förstå principer och D sägs in
dikera en önskan att kunna tillämpa sina kunskaper. Utöver yt- resp. djup
inriktningen har här tillkommit två andra aspekter nämligen den kritiska 
och ifrågasättande inriktningen samt den praktiska inriktningen. 
I den ovan nämnda undersökningen av Heath erhölls signifikanta skillna
der mellan de båda grupperna bl a i det att PSSC-elever visade större in
tresse för fundamentala principer och ifrågasättande medan icke PSSC-
elever i högre grad föredrog faktakunskaper och praktiska tillämpningar. 
Heaths undersökning kom att bli vägledande för flera andra forskare. Cog
nitive Preference Tests (CPT i fortsättningen) utvecklades i flera andra län
der. I många fall användes dessa test för att utvärdera nya kursplaner. 
Intresset var i hög grad knutet till att kunna påvisa att de nya kursplanerna 
gav annorlunda (och bättre) resultat än sina föregångare. 

Marks (1967) utvecklade ett CPT med kemiinnehåll för att jämföra elever 
som följt den s k CBA-kursen i kemi (Chemical Bond Approach project) 
med elever som följt den traditionella kursen för high school. Det visade 
sig bl a att signifikanta skillnader förelåg beträffande preferenser för fakta
inlärning (högst för traditionell kurs) samt för ifrågasättande (högst för 
CBA-kursen). 
Kritik av forskningen kring kognitiva preferenser har ej saknats. Brown 
(1975) gör en genomgång av en rad undersökningar och ställer sig skep
tisk till användandet av CPT. Hon anser att validitetsundersökningar sak
nas och att reliabiliteten är för låg. Höga test-retest korrelationer avfärdar 
hon med ett hypotetiskt men sannolikt exempel på tankegångar som leder 
fram till samma val vid olika tillfällen utan att därför på något sätt vara rela
terat till valen på andra frågor. Detta leder till låg "internal consistency" 
men hög test-retest reliabilitet. Hon menar också att likaväl som en elevs 
uttryckta preferens kan vara ett tecken på en kognitiv inriktning eller aktivi
tet så kan den tyda på ett intresse för ett visst innehåll eller en dragning till 
vissa språkliga karakteristika. 
Jungwirth har ifrågasatt resultaten från användandet av CPT utifrån två oli
ka perspektiv (Jungwirth, 1978,1980). Genom att utsätta elever för samma 
test två gånger med tre veckors mellanrum och vid båda tillfällena låta ele
verna göra både en ipsativ och en normativ bedömning av alternativen kan 
han visa på hur andelen elever med svårigheter att välja ut ett bästa alter
nativ påverkar test-retest korrelationen. Han har även låtit grupper av ele
ver svara på ett CPT och därefter med frågeformulär och intervjuer försökt 
få veta vilka rationaler som ligger bakom elevernas svar. Det visade sig att 
innehållet hade stor betydelse. Speciellt kunde a lltför välbekanta eller tri
viala påståenden dömas ut till förmån för mera obekanta eller aktuella. 
Trots de invändningar som finns mot denna forskning verkar det dock klart 
att det föreligger skilda sätt att närma sig inlärning eller att förhålla sig till 
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sin omvärld. Enligt flera av de forskare som utnyttjat CPT i sina undersök
ningar så går detta förhållningssätt att ändra. Ämmneskurser som PSSC, 
BSCS och CHEM-STUDY, där tonvikten ligger mycket på experiment och 
behandlingen av de experimentella resultaten för att kunna dra slutsatser 
och generalisera till lagar och principer, påverkar tydligt elevernas tänkan
de. Dessa elever uppvisar i sina preferenser en större dragning till princi
per och kritiskt tänkande. Man skall dock vara medveten om att de allra 
flesta undersökningarna har genomförts med elever på stadier som i Sveri
ge skulle motsvaras av de sista årskurserna på grundskolans högstadium 
eller gymnasiestadiet. 
Frågan om yt- eller djupin lärning kommer också till uttryck i en utbredd 
forskningsansats där man försöker beskriva elevers olika uppfattningar om 
centrala naturvetenskapliga begrepp. I Sverige representeras den ansat
sen av EKNA-gruppen i Göteborg. Arbeten har publicerats angående ele
vers uppfattningar om bl a ljus (Andersson, och Kärrqvist, 1985), elektrici
tet (Kärrqvist, 1985) och materia (Renström, 1988). I matematik har Lybeck 
(1981) undersökt elevers uppfattning om proportionalitetsbegreppet. Även 
i England och Australien är denna ty p av forskning relativt vanlig och ett 
flertal arbeten finns tillgängliga i litteraturen (se exempelvis: Osborne, 1980; 
Stead and Osborne 1981; Nussbaum, 1979; Klein, 1982; Erickson, 1979; 
Stavy, 1988). 
De kanske mest påtagliga resultaten från denna typ av forskning är att 
många elever tappar bort den kunskap som skolan försöker förmedla och 
återgår till sådana vardagsuppfattningar som de hade innan de utsattes för 
skolans undervisning. Ett exempel är att många elever uppfattar att vårt 
seende tillgår så att ögat sänder u t ljusstrålar som på något sätt talar om 
för oss hur omgivningen ser ut, när det i själva verket är så att ögat mottar 
ljus från omgivningen (Andersson och Kärrqvist, 1985). 
Dessa resultat kan tyda p å att vardagsuppfattningarna erhållits genom en 
form av djupinlärning, medan inlärningen i skolan har varit mera ytinriktad. 
Man kan tänka sig att skolkunskaperna skulle få en ökad karaktär av djup
inriktning om eleverna fick arbeta mera med egna frågeställningar. 

Strukturella aspekter 

Den typ av frågor som elever ställer och vill ha svar på är emellertid endast 
en av de faktorer som bestämmer hur en elevstyrd undervisning kan utfor
mas och i förlängningen därmed också vilket utfall en sådan undervisning 
kan få. Det finns en rad andra faktorer som också är avgörande för hur 
verksamheten i klassrummet utvecklas. 
Ytterst bestäms undervisningen av statliga beslut om utbildningens inrikt
ning och dimensionering. Dahllöf (1971) införde begreppet ramfaktorer för 



22 

sådana faktorer som lärare och elever inte kan påverka - till skillnad mot 
andra faktorer över vilka aktörerna har kontroll. Ordet "ram" antyder att det 
handlar om faktorer som bestämmer gränserna - gränserna för vad som är 
möjligt att genomföra i undervisningen. De opåverkbara ramarna utgö rs i 
Dahllöfs teori av de lokalmässiga och tidsmässiga gränser som regering 
och riksdag beslutat. 
Lundgren (1984) beskriver hur ramfaktormodellen utvecklats genom att 
den inpassats i ett struf<turalistiskt perspektiv. Rambeqreppet utvjdgas där
vid och betraktas som en Konkretisering av grundläggande strukturella vill
kor. Detta gör att man kan tala om tre olika typer av pedagogiska ramar. 
Förutom Dahllöfs ursprungliga definition av ramar -dvs fysiska och admi
nistrativa ramar som klasstorlek, lokaler, lärartäthet och timfördelning - till
kommer juridiskt fastlagda ramar samt läroplaner som reglerar vad som 
skall förmedlas. Via en rad referenser till olika forskningsprojekt (Gustafs
son, 1977; Lundgren, 1977; Johansson & Kilborn, 1975; m fl) visar Lund
gren hur analyser av klassrumsspråket ger information om hur ovannämn
da ramar styr undervisningen. 
I den fortsatta utvecklingen av ramfaktorteorin har begreppet "kod" utveck
lats. Lundgren (1980) studerade läroplansutvecklingen för att försöka finna 
de strukturerande principer som byggt upp olika texter för utbildning. Det 
lundgrenska begreppet "läroplanskod" har redan använts i detta arbete. 
Enligt Arfwedson (1977) har skolans mål och regelsystem sina rötter i två 
helt olika traditioner. Målsystemet härleds u r den officiella skolideologin 
som har en lång tradition av i huvudsak liberal och humanistisk karaktär. 
Regelsystemet härrö r ur den administrativa traditionen som har en mera 
maktpolitisk inriktning. Problemen i skolan kan i detta perspektiv ses som 
uppkommande genom en mer eller mindre oundviklig konflikt mellan 
målsystemet och det administrativa systemet. Delar av denna konflikt har f 
ö belysts i inledningen till detta arbete (se sid 6). Information, fortbildning 
eller andra, psykologiskt inriktade åtgärder blir därvid endast skenåtgärder 
som ej förmår förändra denna grundläggande motsättning. 
Detta strukturalistiska betraktelsesätt får lätt en deterministisk framtoning. 
Det måste därför framhållas att det ändå finns ett visst handlingsutrymme 
för läraren. Som hjälp för att beskriva detta handlingsutrymme inför 
Arfwedson (1979) begreppet 'lärarkod'. 

"Lä rar kod = De principer som styr lärarens tolkning av undervisningen och reglerar 
lärarens handlingar. I denna kod ingår då såväl faktiskt opererande, objektivt exi
sterande och verksamma principer som personliga tillägg till och förvandlingar av 
dessa ( t ex lärarens uppfattn ing om syftet me d undervisningen). De personliga 
'tilläggen* kan dock bara modifiera, inte strida mot, de objektiva principerna." 

(Arfwedson, 1979, s 42) 

Den individuella lärarkoden formas i och blir beroende av sitt kontext, i vil
ket bl a lärarens sociala situation ingår. En annan del av kontextet är den 
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skolkod som utbildas vid varje skoia. Den består av skrivna och oskrivna 
regler för skolans verksamhet och kan helt eller delvis vara identisk med 
en kollektiv lärarkod. Enligt Arfwedson (1979) kan denna skolkod bli myck
et viktig för de individuella lärarnas arbetstrivsel och anpassningen mellan 
skolkod och individuella lärarkoder kan bli stark. Om den blir tillräckligt 
stark är det möjligt att tänka sig att den blir lika styrande för undervisning
en som de olika typer av ramfaktorer som tidigare nämnts. 
På samma sätt som Arfwedson inför begreppet lärarkod kan ett motsva
rande begrepp för elever - elevkod - införas. Elevkoden utgörs då av de 
principer som styr elevens tolkning av undervisningen och reglerar elevens 
handlingar. På samma sätt som lärarkoden, formas elevkoden i och blir 
beroende av sitt kontext, i vilket bl a hem- och kamratmiljö ingår. De lärar
koder som eleven kommer i kontakt med utgör viktiga delar av elevens 
kontext och kommer således att påverka elevkoden. 
Enligt detta synsätt borde man ur undervisningens utformning mer eller 
mindre starkt kunna se inflytandet från sådana strukturella faktorer. 

Sociala och klassmässiga aspekter 

Som tidigare nämnts fanns bland motiven för att öka elevernas inflytande 
över undervisningsinnehållet klara antydningar om att medelklassdomi
nansen i skolarbetet skulle kunna brytas. Genom att undervisningen skulle 
ta sin utgångspunkt i elevernas egen verklighet o ch i deras egna frågor 
förväntas arbetarklasseleverna kunna föra in sina erfarenheter och få ut
rymme för sitt kunskapsintresse. Både elevernas kunskapsintresse som 
det kommer till uttryck i deras frågor och undervisningsprocessens utform
ning bör således studeras i ett klassperspektiv. 
Cognitive Preference Tests har inte bara använts för att utvärdera ol ika 
kursplaner utan även för att studera skillnader i kunskapsintresse mellan 
olika grupper av elever. Ett par exempel på sådana undersökningar får 
illustrera hur de genomförts och vilka resultat som erhållits. 

I en stor undersökning av elever som just genomgått sin O-level examen i 
kemi jämförde Kempa & Dubé (1973) bl a elever med olik a resultat i exa
mensprovet med avseende på kognitiva preferenser. De kunde genom fak
toranalys få fram två faktorer som tillsammans svarade för 85% av all vari
ans i examensprovet. Elevernas preferenser för faktainlärning och ifråga
sättande var starkt negativt korrelerade liksom deras preferenser för till-
lämpningar och principer. Påståendena i alternativen för faktainlärning var 
ofta ett upprepande i andra ord av den inledande meningen medan alter
nativen för kritiskt ifrågasättande utgjorde en inkörsport till nya och vidare 
frågeställningar. Utifrån detta konstruerades en "nyfikenhetsfaktor" som 
blev låg för elever med h ög preferens för faktakunskaper parad med låg 
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preferens för kritiskt ifrågasättande och hög för elever med låg preferens 
för fakta samt hög för kritiskt ifrågasättande. Den andra faktorn placerade 
eleverna på en skala från intresse för tillämpad naturvetenskap till intresse 
för "ren" naturvetenskap. Bland elever med hög nyfikenhet och intresse för 
"ren" naturvetenskap återfanns de högpresterande eleverna medan de ele
ver som uppvisade den motsatta faktorkonstellationen ofta var lågprester-
ande. 
Mackay (1975) har visat att inga signifikanta skillnader i kognitiva preferen
ser finns mellan elever av olika kön eller mellan elever med olika social 
bakgrund då allmän prestationsnivå och vissa personlighetsvariabler kon
trollerats. 
I Israel har ett flertal undersökningar av kognitiva preferenser genomförts. 
Tamir har utvecklat ett CPT med biologiinnehåll och ett med lantbruksinrik-
tat innehåll (Tamir 1976 och 1979). Signifikant a skillnader i preferenser fö
relåg mellan grupper med låg- respektive högpresterande elever. 
Det föreligger således skilda resultat vad gäller olikheter i kognitiva prefe
renser beroende på prestationsnivå. I de flesta fall tycks man ha funnit att 
högpresterande elever är mera inriktade mot principer och kritiskt ifråga
sättande. Högpresterande elever verkar därigenom vara mera skolanpas-
sade även i sitt kunskapsintresse, d v s på en djupare nivå än när de i me
ra disciplinärt avseende anpassar sig till lärarens krav. 
I en studie av Andersson (1979) görs försök att relatera 12-åringars sätt att 
tänka, eller snarare deras sätt att uppfatta sin omvärld till deras resultat på 
bl a spädbarnstest, 4-årsuppföljning oc h skolmognadsprov, men även till 
föräldrarnas uppfostringsmetoder och hemmiljön. Undersökningen utgörs 
av en longitudinell studie av ca 250 göteborgsbarn från spädbarnsåldern 
upptill 12-årsåldern. 
Barnens "tankestil" har undersökts genom att de har fått genomgå ett test, 
likhetsrelationer. Testet utgörs av tolv bilder av olika föremål. Barnen skall 
välja ut uppsättningar av två eller flera föremål som de anser vara lika i nå
got avseende och motivera varför. Varje barn får skriva ned så många så
dana uppsättningar som möjligt. Svaren bedöms och kategoriseras i sex 
olika grupper, egocentriska, tematiska, konkreta, funktionella och koncep-
tuella svar samt abstrakta svar med funktionell anknytning. I vissa av grup
perna finns även undergrupper. För varje barn noteras hur många svar 
som faller inom respektive kategori och varje barn tilldelas därigenom en 
egen profil. Genom en s k latent profilanalys delas barnen in i sex olika 
grupper med specifika särdrag, abstrakta, tematiska, konkret-abstrakta, 
lågpresterande, funktionella samt konkreta grupperna. Samband mellan 
kognitiv stil i tolvårsåldern och tidigare resultat på spädbarnstest, 4-
årsstudien och skolmognadsprov är svåra att upptäcka. Den s k lågpreste
rande gruppen har haft en tendens att prestera sämre vid de tidigare 
undersökningarna. (Beteckningen lågpresterande är vald utifrån att dessa 
barn har uppgivit ett klart mindre antal likheter än övriga.) 
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Tydliga skillnader i uppfostran och hemmiljö mellan de olika grupperna 
kan konstateras. Dock måste man vid tolkningen av dessa resultat vara 
försiktig då ju barnet självt med sina olika förmågor påverkar både uppfos
tran och situationen i hemmet. 
Undersökningen kan sägas ha en positivistisk inriktning. Avsikten är att för
klara barnens kogni tiva förmåga utifrån deras tidigare testresultat, deras 
hemmiljö och deras beteende i skolan och på fritiden. Det görs inget för
sök att sätta in resultaten i ett strukturellt sammanhang. De förklaringar 
som ges är individrelaterade och psykologiserande. Den teoretiska bak
grunden för den kognitiva förmågan tas från Piaget's stadieteori. En del av 
resultaten kan också sägas vara verifierande för denna. 
Sättet att uppfatta och beskriva sin omvärld och att se likheter mellan olika 
föremål avspeglar en typ av kognitiv stil som borde vara knuten till percep-
tionen på samma sätt som olika frågeställningar inför ett fenomen. 
Barnen i en av de profilgrupper som Andersson beskriver anger få likhets
relationer i testet. De som ges är ofta av låg kvalitet - abstrakta och funktio
nella likheter förekommer sällan. Gruppen omfattar ca hälften av alla stu
derade barn. Andersson föreslår flera orsaker till att dessa barn ger så få 
svar: oföretagsamhet, bristande intresse, oförmåga eller brist på fantasi. 
Resultatet indikerar att det för stora elevgrupper kan vara svårt att ställa 
frågor om olika företeelser, särskilt sådana frågor som avlägsnar sig alltför 
långt från företeelsens konkreta framträdande. 
En annan, relativt liten grupp, uppvisar en abstrakt kognitiv stil. Utmärkan
de för de eleverna är att de ger avsevärt fler abstrakta svar på likhetsrela
tioner än någon annan grupp. De ger även många funktionella svar. Grup
pen uppvisar en betydligt lägre skolmotivation än övriga grupper. Barnen i 
denna grupp tycker det är tråkigt i skolan, att de får lära sig många onödi
ga saker och de kritiserar undervisningen. Trots detta får de höga betyg 
och är inriktade mot att läsa vidare i andra skolor. Andersson menar att det 
är tänkbart att dessa barn är understimulerade och inte i tillräckligt hög 
grad får ge uttryck för sin mer abstrakta begåvning. Om Anderssons för
klaring är riktig borde detta vara en grupp som skulle tjäna på en undervis
ning där de fick söka svar på egna frågor. 
Olika elevers förmåga att anpassa sig ti ll olika typer av undervisning har 
diskuterats av Bernstein (1975). För att karakterisera olika typer av under
visning inför Bernstein begreppen klassifikation och inramning. Klassifika
tionen avgör hur skarpa gränserna är mellan olika ämnesinnehåll och in
ramningen bestämmer hur stor möjlighet lärare och elever har att påverka 
stoffvalet. En undervisning som bedrivs enligt en samlingskod karakterise
ras av stark klassifikation och inramning, dvs ämnesinnehållet är väl av
gränsat och elever och lärare har ringa möjlighet att påverka stoffvalet. I en 
undervisning enligt en integrerad kod är klassifikationen och inramningen 
svag vilket innebär att gränserna mellan olika innehåll är mindre skarpa 
och att elever och lärare har relativt goda möjligheter att själva påverka 
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stoffvalet. Undervisningen kommer därvid att karakteriseras av en osynlig 
p e d a g o g i k  d ä r  k r a v  o c h  r e g l e r  e j  ä r  s å  k l a r t  u t t a l a d e  m e n  ä n d å  f i n n s  s a s  
under ytan. I en undervisning som bedrivs enligt en samlad kod är peda
gogiken mera synlig, dvs krav och regler är klart uttalade. 
En genomgående tanke i Bernsteins arbeten är att medelklasselever har 
lättare att anpassa sig t ill den osynliga pedagogiken genom att de i sina 
hem har förvärvat motsvarande kod. Flera undersökningar har gjorts för 
att visa på och för att försöka förstå och förklara mekanismerna i detta 
sammanhang. 
Ett par undersökningar handlar om hur barn tolkar, organiserar och beskri
ver sin omvärld. Gemensamma principer för att tolka, organisera, beskriva 
och handla sammanfattas i olika koder eller "orientations to meaning". 
I en undersökning har åttaåringar utifrån bilder på personer i olika yrken 
fått dela in dessa i grupper efter egna principer och därefter fått ange vil
ken indelningsgrund de använt sig av (Dahlberg et al 1983). Tydliga skill
nader i indelningsgrunder var märkbara mellan medelklass barn och arbe
tarbarn. De förra tycktes ofta använda abstrakta eller kontextoberoende 
principer medan de senare i stor utsträckning använde konkreta, kontext
beroende, värderande eller implicita principer. Vidare var det många fler 
medelklassbarn som förmådde ange vilken princip försöksledaren använ
de i sin klassificering, vilken u tgick från en hierarkisk ordning i termer av 
makt och ekonomiska förhållanden. 
Holland (1983) har i en liknande undersökning i stället låtit barn göra grup
peringar av 24 färgfoton av mat. Avsikten var att få fram en spontan grup
pering av korten. Man ser i resultatet av undersökningen hur elever från ar
betarklassen uppfattar instruktionen bokstavligt och använder friheten till 
att klassificera efter privata och konkreta upplevelser. Medelklasseleverna 
tolkar däremot i högre utsträckning uppgiften som ett test där det gäller att 
lösa ett problem De har med andra ord upptäckt den "osynliga" delen av 
uppgiften nämligen att finna ett klassificeringsschema som tillfredsställer 
försöksledaren. 
Resultaten står i väl överensstämmelse med den ovannämnda under
sökningen av grupperingar av yrken. Exempelvis motiverar barn ur arbe
tarklassen oftare sina grupperingar med kontextberoende principer som 
"Det äter vi till frukost" eller "Min mormor gör det där åt mig när jag hälsar 
på henne", d v s de utgår från egna konkreta upplevelser. 
Dahlberg et al (1983) redovisar också en undersökning av hur elever upp
fattar teckningsämnet. Det visar sig att betydligt flera elever vars föräldrar 
har icke-manuella yrken i hög position anser att det bästa med teckning i 
skolan är att få rita fritt och att det sämsta är att få en uppgift av läraren. 
Dessa elever verkar också mera uppskatta att arbeta med färger och lära 
sig nya saker samt ogillar avbildning och oordning. Arbetarklasselever ger 
en relativt större andel svar som innebär att det bästa med teckning är att 
det ger avkoppling och omväxling samt att det är positivt att arbeta med 
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olika material och att avbilda. De ogillar att använda färger och att arbeta 
fritt. 
Ur ovannämnda undersökningar (Dahlberg et al, 1983 och Holland, 1983) 
framgår att barn ur olika klasser utnyttjar friheten i olika situationer på olika 
sätt. När det gällde att gruppera mat var instruktionen följande: 
"Tror du att du kan ordna de här i grupper? Du får göra det som du vill. 
Bara lägg tillsammans dem du tycker passar ihop. Du behöver inte ta med 
alla om du inte vill." 
I fråga om teckningsundervisningen som ofta kännetecknas av svag klas-
sifikation och inramning ser man ett liknande mönster. Medelklasseleverna 
utnyttjar den svaga inramningen till att utveckla sig själv genom att lära sig 
nya tekniker och att rita fritt medan arbetarklasseleverna uppfattar friheten 
som en möjlighet till avkoppling och vill helst ha i uppgift att göra avbild
ningar. 

Orsakerna till olikheterna mellan arbetarklass- och medelklasselevers sätt 
att strukturera och uppfatta sin omvärld måste sökas i uppfostran och 
hemmiljö. Den tidigare nämnda undersökningen av Andersson (1979) an
tyder vissa svar utan att den är influerad av Bernstein's tänkande. 
Wootton (1974) har i en undersökning av språket och språkanvändningen i 
olika hem visat att barn från arbetarklasshem och barn från medelklass
hem ställer varför-frågor till sina föräldrar i ungefär samma utsträckning. 
Medelklassbarnens varför-frågor uppkommer emellertid oftare i en dialog
situation och föranledes av något yttrande från föräldern medan arbetar
klassbarnens varför-frågor uppstår utan samband med någon förälders yt
trande. Wootton menar att anledningen till detta kan vara att medelklass
föräldrar oftare är inbegripna i samtal med sina barn. H an antyder också 
möjligheten av att arbetarklassföräldrar förutsätter att barnen och de själva 
har vissa gemensamma föreställningar och att deras sätt att prata med 
barnen styrs av detta. I vilket fall menar han att hans data styrker påståen
det att arbetarklassbarnens omvärldsuppfattning är mindre hårt knuten till 
föräldraföreställningar än medelklassbarnens. I detta sammanhang är det, 
menar Wootton, även viktigt att se på vilken uppfattning olika människor 
har om sin roll som förälder. Han hävdar att arbetarklassföräldrar anser att 
de har ansvaret för barnens materiella välfärd, att föräldrar skall ingripa när 
behovet påkallar det och att de skall se till att barnen uppfostras och upp
träder korrekt. För medelklassföräldrar tillkommer att de anser sig ha ett 
pedagogiskt ansvar att utvidga barnens medvetande p å så många sätt 
som möjligt samt att se till att barnen får en riktig uppfattning om omvärl
den. Ofta kan även arbetarklassföräldrar anse att barnens naturliga talang
er visar sig oberoende av omgivningen medan medelklassföräldrar menar 
att barnens utveckling kan stimuleras inom flera olika områden. 
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Könsaspekter 

Under en relativt lång period har man från samhällets sida velat öka rekry
teringen av flickor till naturvetenskapliga och framförallt tekniska utbild
ningar. Orsaken till detta torde ligga i den brist på kvalificerad arbetskraft 
inom dessa områden som håller på att uppstå. Det är naturligt att man 
kastar b lickarna på flickor som ju f n uppvisar ett lågt intresse för natur
vetenskap och teknik. Olika typer av rekryteringsprogram för flickor till de 
tekniska högskolorna har prövats, men andelen flickor på dessa utbild
ningar tycks ej öka. 
Forskningsinsatser har genomförts i hela västvärlden för att kartlägga or
sakerna till denna feminina ovillighet att syssla med naturvetenskap och 
teknik. 1981 avhölls de n första internationella GASAT-konferensen - Girls 
And Science And Technology - med 27 deltagare från 8 västländer. Sedan 
dess har ytterligare tre sådana konferenser ägt rum med ett alltmera ökat 
antal deltagare representerande ett ökande antal länder från hela världen. 
Försöken att förklara flickors låga intresse för fysik, kemi och teknik har 
rört sig över stora fält. De första ansatserna var av psykologiserande natur, 
där man sökte förklaringarna i individuella attityder och personlighetsdrag. 
Mycket arbete lades ned på att arbeta ut program för att ändra flickornas 
attityd mot dessa ämnen och kanske framför allt på att stärka deras 
självförtroende. Många flickor ansåg sig trots bra betyg i gymnasieskolan 
inte tillräckligt kompetenta för att klara av tekniskt inriktade studier. 
En annan förklaringsgrund låg mera på en historisk, traditionsinriktad nivå. 
Man menade att flickor av hävd inte ägnat sig åt naturvetenskaper, att na
turvetenskapens historia därigenom blivit maskulin, att det då inte heller 
finns några stora förebilder som är kvinnor (med det lysande undantaget 
Marie Curie), att språket i läroböcker är maskulint präglat vilket bl a också 
visar sig i att det i läroböcker finns få bilder på flickor som sysslar med tek
nik (se exempelvis Benckert & Staberg, 1988). Allt detta ger ensidiga sig
naler til l flickor som de på ett omedvetet sått införlivar med sina uppfatt
ningar och som ger utslag i deras föreställningar o m ett framtida yrke. 
Motarbetet har här inriktats mot att skapa förebilder bl a genom att anlita 
framstående kvinnliga tekniker från näringslivet till de ovan nämnda rek
ryteringskurserna samt att öka antalet bilder på flickor som sysslar med 
teknik i läromedlen. 

En tredje förklaringsgrund har gått ut på att visa hur pojkars lekar och lek
saker i yngre åldrar är mera tekniskt inriktade. Redan när barnen börjar 
skolan är flickorna således handikappade både när det gäller den tekniska 
vokabulären, den manuella skickligheten och den erfarenhetsgrund som 
hjälper till då man skall bilda de fysikaliska begrepp som undervisningen 
handlar om. Stage (1984) hävdar i en debattartikel att pojkarnas språkliga 
handikapp får mycket mera uppmärksamhet än flickornas tekniska handi
kapp. Pojkarna får också mycket hjälp genom att extra resurser sätts in, 
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medan flickornas tekniska handikapp inte på något sätt åtgärdas. I stället 
förstärks flickornas handikapp i undervisningen ge nom att pojkarna får 
mycket mera uppmärksamhet av läraren och "tar för sig" mycket mera ge
nom att t ex inte låta flickor arbeta med den experimentella utrustningen 
vid laborationer. Under senare år har ansträngningar gjo rts för att öka in
slaget av tekniska moment på låg- och mellanstadierna, men detta har inte 
medfört några större förändringar i undervisningen. 
Utgångspunkten för denna tredje typ av förklaringar är att samhället med 
dess traditioner och värderingar påverkar flickorna i en bestämd riktning. 
Det är således inte det biologiska utan det sociala könet som ligger bakom 
flickornas ointresse för naturvetenskaperna. I enlighet med dessa tankar 
har också GASAT-konferenserna ändrat namn så att förkortningen numera 
betyder Gender And Science And Technology. 
Dessa idéer har också medfört att ett annat sätt att angripa problemet vux
it fram. Genom att analysera flickors och pojkars allmänna inriktningar och 
intressen samt jämföra dem med vad som karakteriserar naturvetenska
perna försöker man se vad som verkar anpassande respektive missanpas
sande (se t ex Smail, 1987). Resultaten tyder på att flickor är mera intres
serade av mänskliga relationer samt att vårda och ta hand om medan poj
kar är mera objektinriktade. Det naturvetenskapliga arbetssättet är nästan 
definitionsmässigt sakligt, objektivt och neutralt. I den experimentella verk
samheten skall experimentatorns subjektiva värderingar och åsikter under
tryckas totalt så att endast den objektiva verkligheten kvarstår o ch feno
menen kan studeras utan några mänskliga, störande effekter. 
Det naturvetenskapliga arbetssättet är således på ett sätt artskilt från ett 
socialt inlärt, kvinnligt tänkande. Om det förhåller sig på detta sätt skulle 
det förklara varför flickor ofta tycker att fysik är tråkigt utan att de kan peka 
riktigt på vad det är som gör det så tråkigt. Sådana grundläggande skillna
der i tänkesätt mellan pojkar och flickor borde kunna avspegla sig i de frå
gor de ställer i anslutning till olika naturvetenskapliga företeelser. 

Forskning om barns frågande 

Av vad som ovan beskrivits framgår att både vuxna och barn har olika sätt 
att uppfatta sin omvärld och att detta förhållande avspeglar sig i deras be
teende i olika situationer. Man kan förvänta sig att dessa olika omvärlds
uppfattningar spelar in även när det gäller vilka frågor man vill ha svar på 
beträffande en viss företeelse. 
De flesta av de undersökningar som redovisats har givit information om 
vad elever presterar då de försätts i relativt hårt styrda situationer. Därige
nom blir resultaten inte särskilt relevanta för att belysa möjligheterna att 
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bygga en undervisning på elevernas egna frågor. När det gäller Cognitive 
Preference Tests kan man exempelvis ifrågasätta huruvida elever på egen 
hand hade kunnat komma på alternativ liknande dem som presenteras i 
testen. Dessa test har, som nämnts, även andra svagheter både beträffan
de reliabilitet och validitet, vilket bl a påpekats av Jungwirth (1978 och 
1980) samt Brown (1975). 
I samband med EKNA-projektets undersökningar om elevers föreställ
ningar om olika naturvetenskapliga begrepp har Kärrqvist (1985) studerat 
hur en enskild elev fungerar i en undervisning som utgår från elevens egna 
föreställningar. I experimentcentrerade dialoger utmanas dessa föreställ
ningar i syfte att åstadkomma en varaktig förändring till mera ändamålsen
liga begrepp. Enligt Kärrqvist visar studien att högstadieelever i <an formu
lera egna problem, kan resonera hypotetiskt-deduktivt och kan utveckla 
eget kunnande genom att hitta på egna experiment och testa egna idéer. 
Det är emellertid att märka att elevens aktivitet uppkommer i en dialogsitu
ation med en lärare/forskare. Eleven har accepterat situationen och har 
egentligen inget annat val än att arbeta med de frågeställningar som lära
ren/forskaren erbjuder. Ändå krävs det i vissa situationer upprepade stimu-
leringar för att eleven skall kunna gå vidare. Förutsättningarna i en normal 
undervisningssituation torde vara artskilda. 
Undersökningen ger svar på vad elever kan åstadkomma under mycket 
gynnsamma yttre betingelser och där ämnesinnehållet bestäms av forska
ren/läraren. Eleven får uppgifter som ä r ämnade att avslöja felaktiga före
ställningar. När sådana identifierats får eleven andra uppgifter varigenom 
han/hon försätts i en s k kognitiv konflikt som han/hon tvingas lösa genom 
att överge den felaktiga föreställningen. På ett sätt kan man påstå att det 
är en typ av "Sokratisk majeutik" som bedrivs, eller om man så vill, en raf
finerad variant av lotsning. 
Kärrqvists undersökn ing är intressant i och med att den ger information 
om vilka felaktiga föreställningar elever kan ha och hur man med en metod 
med s k kognitiv konflikt kan förändra den felaktiga föreställningen. Någon 
relevant information om hur en klassrumsundervisning skall kunna byggas 
på elevernas egna frågor ger den däremot knappast. 

När det gäller vilka frågor barn vill ha svar på finns det inte så mycket pu
blicerat. Hartmann har arbetat mycket med barns livsfrågor och han me
nar att barns frågor har både en riktning och ett sammanhang (Hart
mann, 1986). De frågor som han diskuterar är i första hand existentiella frå
gor som många gånger inte har ett bestämt svar. På så vis kan dessa frå
gor ur fostrande syfte vara utmärkta eftersom de kan ge upphov till mycket 
diskussion kring etiska frågor och frågor av religiös art. De frågor som 
ställs inom naturorienterande ämnen är av en annan karaktär. Där vill man 
att eleverna skall undersöka konkreta företeelser och sammanhang och nå 
fram till definitiva svar. 
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Utvecklingen i de svenska läroplanerna har som tidigare nämnts avspeglat 
utvecklingen utomlands, främst i engelskspråkiga länder. Banbrytande 
läromedelssystem har utvecklats i USA och i England. Ett gemensamt 
drag i de flesta av dessa är ett starkt förespråkande av att undervisningen 
skall utgå från barnens egna frågor. Förutom att öka intresset för och kun
skaperna inom det ämnesområde som studeras är avsikten även att öka 
elevernas förmåga att formulera frågor och att ställa problem. Genom att 
flera sådana läromedelssystem varit i bruk under en längre tid har utvärde
ringar hunnit genomföras. Många sådana utvärderingar är enbart jämförel
ser av resultaten av kunskapstest av elever som använt det nya läromedlet 
och sådana elever som använt gamla material. Sådana utvärderingar ger 
knappast någon information om det ena eller det andra läromedlets över
lägsenhet eftersom frågorna i allmänhet är utformade enligt det nya läro
medlets målsättning. 
En annorlunda utvärdering av ett engelskt läromedelssystem, Nuffield 
Foundation Primary Science Project, genomfördes av Crossland (1972). 
Han besökte ett stort antal skolor, diskuterade med ett hundratal huvudlä
rare och biträdande lärare samt samlade in information från ytterligare ett 
par hundra lärare via enkäter. 
I redovisningen av resultaten kan man få en viss uppfattning om elevernas 
frågor. Åsikterna bland lärarna varierade i många avseenden, men man var 
överens om att även om eleverna alltid frågade om olika saker så var det 
få som ställde problem som kunde undersökas eller frågor som kunde be
svaras genom experiment. Lärarna menade också att de frågor som ele
verna ställde nästan alltid var enkla enstegs-frågor som väcktes av deras 
nyfikenhet. Få elever visade någon förmåga att utveckla ett kedjeresone
mang, vilket kan behövas innan man kan ställa vetenskapligt användbara 
frågor. Det framgår också att de duktiga eleverna hade mest utbyte av un
dervisningen - de svaga behövde få instruktioner och hjälp att komma 
igång. Många svaga elever uppfattade verksamheten mera som tid för lek. 
Crosslands arbete inspirerade den australiensiske forskaren Symington 
(1977) till ett mera omfattande forskningsarbete kring barns frågor där han 
bl a granskade tre läromedelspaket, Nuffield Junior Science Course, Sci
ence 5/13 och Victoria Primary School Science. I samtliga förekom be
stämda anvisningar om att undervisningen skall utgå från elevernas egna 
frågor och en stark till tro till elevernas förmåga att ställa frågor. En av de 
saker som Symington intresserade sig för var huruvida de naturveten
skapliga problem eller frågeställningar som elever förmår uppfatta i var
dagssituationer är undersökningsbara. 
59 elever i åk 6 fick i individuella intervjusituationer se fotografier förestäl
lande en snigel som lämnar ett tydligt spår efter sig, en liten flicka som 
studsar med en boll, ett blad med vattendroppar på, ett barn som gungar 
samt ett glas vatten med kondensdroppar på utsidan. Eleverna uppmana
des att för varje bild föreslå så många saker som möjligt som de inte visste 
men som en vetenskapsman kunde tänkas veta. Varje ens kilt förslag räk
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nades som ett problem och kategoriserades i en av tre grupper. En grupp 
var problem som rör enstaka fakta t ex "Hur många nerver har bladet?". 
Den andra gruppen utgjordes av problem som handlar om naturveten
skapliga processer, t ex "Varför bildas vattendroppar på utsidan av gla
set?". Den tredje gruppen innehöll problem som bedömdes som icke-un-
dersökningsbara t ex "Varför har bladet den formen?". Av 473 ställda prob
lem fanns 87 i första gruppen, 122 i andra och 264 i tredje. Ca 55% av 
problemen bedömdes således som icke-undersökningsbara. 
För att se om man med olika åtgärder kunde påverka antalet ställda frågor 
fick eleverna i ett annat försök möjlighet till tio minuters ostrukturerat expe
rimenterande med ett fysikmaterial. Detta medförde ett ökat antal frågor el
ler problemställningar i de fall då materialet var relativt okänt för eleverna. 
Med kända material som exempelvis magneter uppstod inga skillnader. 
Med hänsyn till sina resultat menar Symington att en del lärare och 
läroplansförfattare har förbisett en del faktorer när det gäller utnyttjandet 
av barnens egna problemformuleringar i undervisningen och att fortsatt 
forskning är önskvärd. Därvid pekar han på nödvändigheten av att använ
da kvalitativa metoder för att komma åt elevernas sätt att uppfatta sin om
värld och ställa frågor i ansluting till den. 
Symingtons undersökning är praktiskt-metodiskt inriktad. Även om han kri
tiserar läroplansförfattarnas bristande förutseende så är hans syfte att ska
pa bättre förutsättningar för att lärare skall kunna genomföra en undervis
ning som tillvaratar och utvecklar elevernas påstådda nyfikenhet. Metoden 
som sådan ifrågasätts ej. Det finns inte något försök att analysera konsek
venserna varken vad gäller vilken typ av ämnesinnehåll undervisningen 
kommer att få eller vilka elever som kommer att gynnas av en sådan 
undervisning. 
I ett mera action-research inriktat projekt, LISP(P), Learning in Science 
Project (Primary) undersöks möjligheterna att på ett mera strukturerat sätt 
bygga undervisningen på elevers frågor. Projektet som genomfördes i Nya 
Zeeland har viss anknytning till Symingtons forskningsarbete. Den modell 
som tillämpades gick ut på att i ett första skede låta elever fritt få formulera 
frågor kring en företeelse, t ex användes i ett fall "frön". När alla frågor 
kring frön förtecknats fick elever enskilt eller i grupper välja en av frågorna 
och arbeta vidare med den. De skulle först ge förslag till möjliga svar på 
sin fråga, varefter de genom experiment, intervjuer, litteraturstudier eller på 
annat sätt skulle kontrollera o m deras förslag var riktiga. Sist skulle de re
dovisa sina resultat för kamraterna. 
Det framgår ganska tydligt att man försökte efterlikna ett s k naturveten
skapligt arbetssätt: först identifiera ett problem, sedan framlägga hypote
ser och försöka verifiera eller falsifiera dem samt slutligen redovisa resulta
ten. 
Det kunskapsmässiga innehållet anses mindre viktigt än arbetssättet. Pro
jektet har dokumentarats i ett flertal rapporter som beskriver verksamheten 
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och de tankar som ligger bakom (Symington et al, 1982; Biddulph & Os
borne, 1982; Osborne et al, 1982). Någon egentlig utvärdering av arbetet 
verkar emellertid ej ha gjorts varken vad gäller effekter i inlärnings
hänseende eller beträffande vilka elever som gynnas eller missgynnas. 
Ett annat sätt att låta eleverna influera undervisningen och dess innehåll är 
att uppmärksamma och utnyttja de kommentarer som elever kan göra i 
olika sammanhang. I ett danskt projekt, Projekt Skolesprog, försökte man 
finna vägar att utgå från elevernas erfarenheter i skolundervisningen. 
Projektet, som - vilket namnet anger - huvudsakligen var inriktat mot 
språkanvändningen, redovisas i en omfattande rapport (Projekt Skole
sprog, 1979). I den första fasen av projektet observerades och inspelades 
ett stort antal lektioner och för ett trettiotal av dessa gjordes utskrifter. Man 
konstaterade att de erfarenheter som eleverna spontant redogjorde för 
uppmärksammades och kommenterades av läraren, men de kom aldrig till 
användning för att föra lärarens framställning vidare. Läraren hade redan 
sin uppläggning klar och elevernas inlägg gavs aldrig annat än en anek
dotisk karaktär. Självfallet är det viktigt för barns personlighetsutveckling 
att deras berättelser uppmärksammas. Lärarens behandling av inläggen 
blir emellertid snarast ett bekräftande av att elevernas erfarenheter inte har 
något värde i skolsammanhang. 
I en andra fas av projektet försökte man planera och genomföra undervis
ning inom vissa arbetsområden eller teman där man siktade mot att inne
hållet skulle styras av eleverna. Detta lyckades inte särskilt bra. Lärarnas 
försök att locka fram elevernas erfarenheter och ge dem utrymme för de
ras intressen missuppfattades oftast av eleverna. Lärarnas erbjudanden 
tolkades snarast som uppmaningar att komma med förslag till korrekta 
svar eller lösningar. Projektgruppen tvingades bl a att konstatera att 

"Sådan som skolen er udformet i dag vil eleven ofte vaere bedst tjent med ikke att 
tage medansvar for undervisningens genomförelse." 

Projekt Skolesprog, 1979, s 68. 

Även i ett svenskt projekt, BIL-projektet, har Malmros (1979) försökt beskri
va och analysera lärares försök att bedriva en unden/isning som bygger på 
barnens egna initiativ, på konkreta erfarenheter och på samverkan. 
Av lärarnas olika beskrivningar framgår at t de ofta är missnöjda med ele
vernas förslag. I en klass fick eleverna själva "hitta på egna räknetal i stäl
let för att räkna ut tal som andra hittat på". Uppgifterna skulle handla om 
vikter och att väga. Ett par pojkar skrev ned p roblem som var av precis 
samma typ som i läroboken och ett par flickor formulerade en uppgift, 
som inte var en räkneuppgift, nämligen : "Vad väger min pappas bil?" 

Pojkarnas förslag gav således inget nytt utöver lärobokens uppgifter och 
flickornas kunde ej besvaras med beräkningar. Båda exemplen visar hur 
svårt det kan vara för elever att själva bestämma vad man vill arbeta med. 
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När elever erbjöds ställa frågor i anslutning till arbetsområdet "Rymden", 
visade det sig att frågorna pendlade från sådana där svaret återfinns i Gui-
ness' Book of Records och frågor av mera existensiell natur där inga 
egentliga svar kan ges. Flera lärare rapporterade att de funnit många barn 
som inte kunde säga något de vill veta eller som de var intresserade av. 
Malmros menar vidare att så länge barnens intresse stämmer med lära
rens tolkning av kursens krav så uppstår inga problem. Det är först när 
dessa intressen går isär som lärarna reagerar: 

"Barnen måste väl ändå få lära sig något" 
"Dom kan väl inte få komma med vilka initiativ som helst?" 

(Malmros, 1979, s 75) 

Sådana reaktioner tyder på att lärarna har en uppfattning att det måste fin
nas vissa ramar för undervisningen i detta avseende, men att de är osäkra 
på hur dessa ramar ser ut. 

Sammanfattning och precisering av syftet 

I en normal undervisningssituation i skolan ingår lärare och elever. Med 
användning av de begrepp som tidigare beskrivits skulle det som bestäm
mer undervisningen till stor del utgöras av lärarkoden och elevkoderna. 
För att belysa villkoren för en undervisning som bygger på elevernas egna 
frågor måste således relevanta delar av såväl lärarkoder som elevkoder 
undersökas och beskrivas. 
De delar av lärarkoden som blir mest intressanta att belysa rör innehållet i 
undervisningen och hur det skall bestämmas. Det senare bör avspeglas i 
det dagliga arbetet i skolan. Genom observationer av undervisningen inom 
ett arbetsområde kan man kartlägga om och i så fall hur eleverna - speci
ellt genom sina frågor - kan påverka undervisningens innehåll. Hur läraren 
tar emot och behandlar elevernas frågor blir av stort intresse när det gäller 
att kartlägga lärarkoden i ovannämnda avseende-
Tolkningen och analysen av skeendet underlättas o m man kan ställa det 
mot lärarens uttalade syn på undervisningen och dess mål. Intervjuer med 
de deltagande lärarna behöver då genomföras där frågor ställs om vad 
eleverna skall lära sig, om vem som skall avgöra detta samt om lärarens 
totala målsättning med undervisningen. 
Även elevkoden formas inom flera kontext varav skolan och skolunder
visningen utgör ett. Lärarkoden kommer således att få ett relativt stort infly
tande vid formandet av elevkoderna. I de delar av elevkoden som reglerar 
elevernas beteende under lektionerna kommer lärarkodens inflytande att 
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vara särskilt starkt. Härigenom kommer en undersökning som endast inrik
tas mot elevernas frågande under lektionerna inte att kunna påvisa några 
möjligheter till förändring. Elevernas potential i detta avseende kan inte an
tas kunna komma till uttryck härvidlag. Därför måste också de frågor som 
elever ställer i situationer då lärarkoden inte gäller undersökas. 
Andra kontext som har inflytande på elevkoden är elevens familjebakgrund 
och kamratumgänge. Social klasstillhörighet och kön kan, liksom elevens 
ålder förväntas ha betydelse. Information om dessa bakgrundskarakteristi-
ka behöver således inhämtas. 

Projektets övergripande syfte kan nu preciseras till 

att beskriva elevers frågor kring några naturvetenskapliga fenomen i en 
icke lektionsbunden situation samt beskriva eventuella skillnader 
mellan elever av olika kön, socialklasstillhörighet och ålder. 

att beskriva elevers frå gor under några lektioner i naturorienterande 
ämnen samt beskriva eventuella skillnader mellan elever av olika 
kön, socialklasstillhörighet och ålder. 

att beskriva h ur läraren behandlar elevernas frågor under lektionerna 
och relatera detta till lärarens syn på undervisningen och dess mål. 



36 



37 

DEL II 
UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING 

OCH GENOMFÖRANDE 
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Kapitel 3 

METODER 

Inledning. 

Syftet med arbetet gör att den empiriska undersökningen måste delas upp 
i två delar. Den ena delen rör de frågor som eleverna ställer i en undervis
ningssituation och lärarnas agerande i samband med dessa. Den andra 
delen inriktas mot de frågor eleverna ställer i en "icke-klassrumssituation" 
där de får redovisa sina frågor kring några företeelser med naturveten
skaplig anknytning. Arbetet bö r emellertid ses som en helhet varför redo
visningen av uppläggning och genomförande kommer att göras i ett sam
manhängande avsnitt. 

Klassrumsobservationer 
För att beskriva elevernas frågor och det sätt varpå läraren behandlar dem 
är metoden mer eller mindre given. Genom att observera lektioner och på 
något sätt registrera förloppet fås en beskrivning av undervisningen. Ur 
denna kan elevernas frågor identifieras och förtecknas. Det samlade mate-
rielet i form av samtliga elevfrågor kan sedan struktureras och de enskilda 
frågorna klassificeras. Beskrivningarna av undervisningsförloppet utgör 
också underlag för analyser av skeendet. 
Strukturen för de samlade elevfrågorna -dvs den uppsättning kategorier 
med vilka materielet kan beskrivas - kunde ej anticiperas utan fick växa 
fram ur empirin. Ej heller kunde något sägas på förhand om de sätt varpå 
lärarna bemötte elevernas frågor utan även här fick grundliga analyser gö
ras. Undersökningen måste därför betraktas som explorativ. För att kunna 
uppnå så noggranna och ingående beskrivningar som krävs för ovan
nämnda analyser genomfördes undersökningen som ett antal fallstudier. 
På grund av omfattningen av observations- och analysarbetet är antalet 
klasser som ingår i undersökningen relativt litet. Resultaten kan därför i po-
sitivistisk mening inte anses vara generella. I analyserna kan emellertid re
sultaten anknytas tili en teoretisk referensram och frigöras från det situ
ationsspecifika vilket ger möjligheter till generella resonemang. Frekvenser 
av observerade händelser ä r naturligtvis mer osäkra och får snarare ses 
som tendenser. 
Ur representativitetssynpunkt innebär observationsstudier vissa prob lem. 
Närvaron av en observatör och av inspelningsapparatur riskerar natur
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ligtvis alltid att störa och påverka händelseförloppet i klassrummet. Liksom 
i andra forskningsprojekt (Callewaert & Nilsson, 1980; Frykholm & Nitzler, 
1989) verkar dock detta ej ha utgjort något problem. I de observerade 
klasserna har både lärare och elever en viss vana vid att lärarkandidater 
och metodiklektorer besöker klasserna. Elevernas intresse för mikrofon 
och bandspelare ebbade också snabbt ut till förmån för det normala arbe
tet i klassen. Lärarna påstod att de glömde bort att de bar på en mikrofon 
och menade att undervisningen var representativ för klassens normala si
tuation. (Dock hände det vid ett tillfälle att en lärare stängde av mikrofonen 
då han ansåg att han behövde ge en elev en rejäl avhyvling.) 
Den information som ges om syftet med undersökningen kan givetvis på
verka lärares och elevers beteende i klassrummet och ett visst mått av för
siktighet vid tolkningen av data kanske är nödvändigt. I detta fall fick ele
verna veta att undersökningen inriktades mot innehållet i undervisningen 
och för lärarna förtydligades det till att det gällde de frågor elever ställer 
under lektionstid. Naturligtvis kan detta ha medfört att lärarna uppmärk
sammat elevfrågor i högre utsträckning än vanligt, men inget tyder på att 
några nya eller på något sätt speciella metoder att bemöta elevfrågor har 
förekommit. Lärarna ansåg i efterhand att elevernas frågor under dessa 
lektioner inte skilde sig från de frågor som ställdes i normala fall. 
De lärare och klasser som deltar i undersökningen utgör icke ett helt 
slumpmässigt urval. Som i alla observationsstudier ingår endast sådana lä
rare som accepterar att släppa in en forskare i klassrummet för att studera 
undervisningen. Alla lärare är knappast beredda att göra det. I en förbere
dande enkätstudie som beskrivs närmare nedan tillfrågades lärare om de 
var intresserade av att låta sina klasser ingå i en undersökning rörande ele
vers frågor i naturorienterande ämnen. Lärare som lämnat positiva svar 
kontaktades och tillfrågades även om deltagande i observationsstudien. 
Någon tackade nej med hänvisning till att inget lämpligt arbetsområde 
fanns kvar att behandla under terminen. Man kan utgå från att de lärare 
som omedelbart accepterade är trygga i sin lärarroll och att de uppfattar 
sitt sätt att arbeta som relevant och acceptabelt. I de diskussioner som för
des innan överenskommelsen - och som även framgår i lärarintervjuerna -
påstod de sig vara mycket positiva till att eleverna ställde frågor under lek
tionerna. De menade att de tog stor hänsyn till elevernas frågor och att ele
verna härigenom hade inflytande över undervisningen. 
För en explorativ studie behöver det inte betyda särskilt mycket om de del
tagande lärarna inte är helt representativa för populationen. De företeelser 
och mekanismer som studeras förekommer med all sannolikhet i de flesta 
klassrum även om det kan vara i större eller mindre omfattning. 
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Intervjustudien. 
Man kan anta att elevernas frågor under lektionerna anpassas till den pra
xis som utvecklats i klassen och som styrs av lärarens behandling av elev
frågor. Självfallet bedöms en elevs frågor också av övriga elever i klassen. 
Eleverna som kollektiv har en kontrollerande funktion vad gäller frågor 
som ställs under lektionstid. Det är ett rimligt antagande att de frågor som 
elever ställer under lektionerna inte alltid representerar de frågor de vill ha 
svar på utan snarare sådana frågor som är gångbara i klassen och för lära
ren och som betingas av den aktuella undervisningssituationen. 
För att förmå eleverna att formulera frågor som i någon mening är mer 
representativa för deras egna kunskapsbehov och intressen är det nöd
vändigt att frigöra dem från den styrning och kontroll som lektionsarbetet 
innebär. 
Om man väljer att låta eleverna skriva ned sina frågor kring några olika fö
reteelser så innebär det att man får en enkel datainsamling för relativt 
många försökspersoner som kan genomföras på kort tid. I en sådan situa
tion skulle dock skolinflytandet vara påtagligt. Om datainsamlingen dess
utom sker i klassrummet är risken stor att eleverna uppfattar det som en 
provsituation. De kan då mer eller min dre omedvetet påverkas av vad de 
tror att läraren har för förväntningar på deras frågor. 
Även andra nackdelar finns med skriftliga insamlingar. Många elever - sär
skilt på lägre stadier - kan ha så stora skrivsvårigheter att formulerandet 
och nedskrivandet av frågorna tar så lång tid att arbetet med att tänka ut 
vad man vill veta hämmas. 
Erfarenheterna från en förstudie - som redovisas utförligare nedan - där 
elever fått skriva ned sina frågor om Nyckelpigor visade också på andra 
nackdelar med att göra en skriftlig insamling. 

Förstudier. 

Lärarenkät. 
För att få en uppfattning om lärarnas syn på elevers frågande i skolan, i vil
ken omfattning lärare låter elevfrågor styra undervisningen samt hur ele
vers frågor normalt utnyttjas i undervisningen genomfördes en lärarenkät i 
vilken ett sjuttiotal lärare deltog. Lärarna ansåg a tt eleverna ganska ofta 
ställde frågor under lektionerna, oftare på låg- och mellanstadierna än på 
högstadiet. De uppgav också att de flesta frågorna ofta ställdes av en 
mindre grupp elever i klassen. I de flesta klasser fanns det vanligtvis också 
en grupp elever som enligt lärarna aldrig eller nästan aldrig ställde frågor. 
Övervägande antalet lärare, menade att de i sin undervisning hade kunnat 
utnyttja elevfrågor så att klassen eller delar av den hade arbetat med såda
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na frågor. Ca 27% av lärarna svarade ej på denna fråga medan 13% upp
gav att de inte hade kunnat utnyttja elevfrågor på detta sätt. Andelen posi
tiva svar var störst bland mellanstadielärarna. De exempel på sådana frå
gor som gavs av lärarna spände över de mest skilda områden och nivåer. 

"Vilken är världens minsta fågel?" 
"Vad är longitud och latitud?" 
"Vad finns bortom rymden?" 

"Varför känner vi inte att luft väger?" 

"Kan ett kärnkraftverk explodera som en atombomb?" 

I de fall lärarna inte kunnat utnyttja elevfrågorna i undervisningen på så vis 
som beskrivits ovan fick de markera vanliga orsaker till detta. 
Den oftast angivna anledningen är att tiden ej räckt till för sådant arbete 
med elevfrågor. Nästan 45% av lärarna uppger detta. Något förvånande är 
att denna anledning är störst i lågstadiet och minst i högstadiet. Möjligen 
skulle det kunna bero på att eleverna i högstadiet ställer frågor som närm
re knyter an till undervisningen och således är lättare att utnyttja. Det kan 
också tänkas att oä-undervisningen överhuvudtaget får lite utrymme i låg
stadiet jämfört med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. 
En annan anledning som är högfrekvent, är att lärare anser sig veta för lite 
inom de områden där eleverna ställer frågor. Här är andelen högstadielä
rare något mindre, vilket kanske inte är så märkligt med tanke på dessa lä
rares högre specialiseringsgrad. 
Ett annat resultat från enkätundersökningen är att eleverna oftare sägs ar
beta med frågor och uppgifter ju högre upp i stadierna de kommer. Frå
gorna och uppgifterna kommer också på högre stadier i ökande grad från 
läromedel och läromedelsanvisningar. 
I ungefär lika stor utsträckning formuleras frågor och uppgifter av läraren, 
men här är skillnaderna mellan stadierna små. 
För samtliga stadier gäller att eleverna betydligt mera sällan får formulera 
frågor och uppgifter. 
I arbetet med frågor och uppgifter uppges det vara vanligare i lågstadiet 
att man behöver tillgång till annan litteratur än läroboken. När eleverna 
kommer upp i högstadiet kan de oftare klara sig enbart med läroboken för 
att besvara frågor och lösa uppgifter. 

Resultaten av enkätstudien visade således att elever ställer frågor av skif
tande slag under lektionerna. Det borde således vara möjligt att registrera 
sådana frågor genom observationer av undervisning. Enkäten visade 
också på vissa skillnader mellan de olika skolstadierna. För att belysa des
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sa skillnader måste en undersökning av elevernas frågande inriktas mot 
samtliga stadier inom grundskolan. 
I enkäten ställdes också en fråga om läraren var villig att låta sin klass del
ta i en undersökning av elevers frågor. På så vis gavs också möjlighet att 
rekrytera klasser och elever för det fortsatta arbetet. 

Elevfrågor. 
Genom lärarenkäten erhölls en rad exempel på frågor som elever ställt till 
lärare, framför allt under lektionstid. Dessa frågor är naturligtvis inte repre
sentativa för elevernas egna kunskapsintressen. För att få exempel på frå
gor som elever formulerar när de fritt får ställa frågor kring en bestämd fö
reteelse genomfördes ytterligare en förstudie. 
146 elever ur 7 klasser ombads skriva ne d frågor om sådant de ville veta 
om nyckelpigor. De yngsta eleverna gick i åk 3 i grundskolan och de äld
sta i åk 1 i gymnasieskolan. 
Själva insamlingen av frågorna gav nyttiga erfarenheter. Det vår tydligt att 
en del elever inte tog uppgiften på allvar. Vissa frågor ställdes på skämt, 
var provokativa eller utgjordes av rena nonsensfrågor och kunde således 
inte användas för en seriös analys. Andra elever ställde kanske pliktskyldi-
gast en eller två frågor och använde sedan tiden till annat. Resultatet blir 
då inte riktigt representativt f ör vad som dessa elever egentligen skulle 
kunna prestera. 
Merparten av frågorna var emellertid analyserbara och den samlade 
mängden frågor gav inblick i hur en strukturering av ett sådant materiel 
kunde göras. Innehållsligt sett kunde frågorna delas upp på relativt många 
områden vilka dock kunde samlas i tre huvudgrupper (Gisselberg, 1983): 

Nvckelpigan i världen. Frågor om nyckelpigans härstamning, släktför
hållanden och namn. Var den förekommer geografiskt men även i vilken 
miljö och i vilket klimat. Frågor om nyckelpigans roll i ett ekologiskt sam
manhang, dvs relationer till växter och till andra djur samt vilken nytta 
och/eller skada den gör. 

Nyckelpigans anatomi. Frågor om utseende och byggnad, dvs form, färg, 
extremiteter, skelett och liknande. 

Nvckelpiaans livsprocesser. Hur en nyckelpiga uppehåller livet, dvs frå
gor om fortplantning, utveckling, andningssystem, blodomlopp och mat
smältning. 
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Nvckelpiaans beteende. Frågor om fysiska och psykiska förmågor, egen
skaper och karakteristiskt beteende. 

Vissa skillnader kunde konstateras mellan o lika åldrar och mellan pojkar 
och flickor. 
Sammantaget gav "nyckelpigeundersökningen" både information som på
verkade förfarandet v id datainsamlingen och resultat som visade på möj
ligheterna att strukturera elevfrågorna efter innehållsliga principer. 

Urval av klasser och elever. 

För att arbetet skulle kunna uppnå de uppställda syftena men ändå få en 
rimlig omfattning gjordes noggrannna överväganden om antalet klasser 
som skulle ingå i studien. För att få en variation i ålder ansågs att elever 
från samtliga stadier i grundskolan skulle delta. I lågstadiet valdes åk 3 ef
tersom övriga elever ansågs vara alltför unga. När detta fastlagts blev det 
naturligt att välja åk 6 och åk 9 från mellan- och högstadiet. I samtliga des
sa årskurser har eleverna ofta haft sina lärare under relativt lång tid och 
vant sig vid deras sätt att arbeta. 
Det beslöts att två klasser inom var och en av de utvalda årskurserna skul
le observeras under ett helt arbetsområde. Antalet lektioner i de olika klas
serna blev då visserligen beroende av omfattningen av arbetsområdet, 
men i stället kunde alla typer av lektioner under ett arbetsområde följas. 
Som tidigare nämnts gjordes urvalet av klasserna för observationsstudien 
bland lärarna som deltagit i lärarenkäten. De lärare som förklarat sig villiga 
att låta sina elever delta i projektet tillfrågades om de även ville låta en ob
servatör följa undervisningen för att kunna registrera elevers frågor under 
lektionerna. 
Avgörande för vilka klasser som kom att delta var - förutom att läraren ac
cepterade det - att det fanns ett arbetsområde med ett naturorienterande 
innehåll som skulle behandlas i klassen. 
Överenskommelse kunde träffas med sex lärare från olika skolor om att 
deras klasser skulle delta i projektet. Klasserna betecknas nedan med fikti
va skolnamn. Sommarskolan och Vinterskolan är lågstadieklasser (åk 3), 
Nordanvindskolan och Östanvindskolan är mellanstadieklasser (åk 6) och 
Solskolan och Månskolan är högstadieklasser (åk 9). 
För intervjustudien valdes 9 elever från var och en av de observerade klas
serna. Eftersom två klasser från vardera årskurserna 3, 6 och 9 ob
serverats blev det 18 elever från varje årskurs och sammanlagt 54 elever. 
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Nordanvindskolan och östanvindskolan är mellanstadieklasser (åk 6) och 
Solskolan och Månskolan är högstadieklasser (åk 9). 
För intervjustudien valdes 9 elever från var och en av de observerade klas
serna. Eftersom två klasser från vardera årskurserna 3, 6 och 9 ob
serverats blev det 18 elever från varje årskurs och sammanlagt 54 elever. 
För att få kön och socialklass jämnt fördelade g jordes ett stratifierat urval 
från de olika klasserna. 
Social klasstillhörighet kontrollerades genom att klassläraren tillfrågades 
om föräldrarnas yrken. Grupperingen av olika yrken på social klass ge
nomfördes enligt samma metod som använts av bl a Åsemar (1985). Meto
den bygger på ett arbete av Gesser (1977) där de i Svenskt Yrkeslexikon 
ingående yrkena reducerats till tre huvudgrupper, vilka här betecknas övre 
medelklass (ömk), lägre medelklass (Lmk) samt arbetarklass (Ak). 
Urvalet gjordes så slumpmässigt som möjligt (I vissa av skolklasserna 
fanns ej så många valmöjligheter då någon socialklass kunde vara under-
representerad). Vid elevintervjuerna kontrollerades senare föräldrarnas yr
ken varvid ett par korrigeringar fick göras. Av denna anledning gjordes yt
terligare en intervju så att det totala antalet intervjuade elever uppgick till 
55. Som framgår av nedanstående tabell blev fördelningen på de olika 
grupperna trots detta inte helt jämn, bl a är pojkar överrepresenterade i öv
re medelklass och flickor något överrepresenterade i lägre medelklass. 

I analyserna har korrigeringar gjorts för att kompensera fö r dessa skill
nader. I avsittet om datainsamling och databearbetning (sid. 47) beskrivs 
hur denna kompensation har utförts. 

Tabell 1. Elevernas fördelning på kön och socialklass i de del
tagande klasserna. 

Skola (Årskurs) 

Ömk 

Pojkar 

Lmk Ak Ömk 

Flickor 

Lmk Ak 

Totalt 

Vinterskolan (3) 4 3 2 4 4 0 17 

Sommarskolan (3) 4 7 1 3 3 2 20 

Nordanvindskolan (6) 2 2 7 4 10 2 27 

östanvindskolan (6) 4 4 2 1 2 4 17 

Månskolan (9) 4 0 2 2 3 6 17 

Solskolan (9) 5 7 2 3 3 2 22 

Totalt 23 23 16 17 25 16 120 
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Tabell 2 De intervjuade elevernas fördelning på kön, socialklass 
och årskurs. 

Årskurs 

Ömk 

Pojkar 

Lmk Ak Ömk 

Flickor 

Lmk Ak 

Totalt 

Åk3 4 31 3 4 3 2 19 

Åk6 4 2 3 2 4 3 18 

Åk9 4 2 2 2 4 4 18 

Totalt 12 7 8 8 11 9 55 

1 För en medelklasspojke i åk3 glömdes vid intervjun objekten spindelnätet och flygbe-
sprutningen bort varför antalet för dessa objekt endast är 2. 

Val av objekt. 

Valet av objekt gjordes utifrån en rad olika överväganden. I första hand var 
det naturligtvis viktigt att de var intresseväckande och kunde stimulera ele
vernas tankar och därigenom ge upphov till många frågor. Objekten borde 
samtidigt anknyta till sådana områden som skulle kunna behandlas i sko
lan. De skulle inspirera eleverna att ställa frågor inom de naturorienterande 
ämnena. För att elever från olika skolor inte skulle ha alltför olika ut
gångsläge var det dock önskvärt att objekten kom från områden som inte 
direkt behandlats i skolans undervisning. 

En viss innehållslig variation bland objekten var önskvärd för att de inte en
sidigt skulle appellera mer till vissa elever än till andra. En del elever kan 
exempelvis vara mycket intresserade av teknik, andra av natur. Av de ut
valda objekten har vissa anknytning till växt- eller djurriket, vissa till 
mineralriket och vissa anknyter mer till tekniken i vardagslivet. Några är 
vanligt förekommande och hämtade från elevernas vardagliga miljö me
dan andra är mindre vanliga för att kanske göra dem lite mera intresseväc
kande. 
Andra överväganden handlade om presentationssättet. Mest naturligt är 
kanske att presentera konkreta föremål som kan hanteras och undersökas 
direkt. Mycket av det som man arbetar med i skolan går emellertid inte att 
ta in i klassrummet utan måste representeras på olika sätt, antingen ge
nom bilder, texter eller muntligt framförande. Det kan då vara fördelaktigt 
att även i detta sammanhang presentera objekten på något olika sätt. 
Presentationssättet kan också ha betydelse både för elevernas engage
mang i uppgiften och för det tankemönster som objektet skapar. Generellt 
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sett kan man tänka sig att ett konkret föremål 'låser' elevernas tankar mer, 
medan en bild lämnar större spelrum för deras fantasi. Störst frihet i det 
avseendet borde en muntlig presentation ge. 
För att få en variation i presentationssättet bestämdes att två objekt skulle 
utgöras av konkreta föremål, två skulle utgöras av bilder och två skulle 
anges verbalt. De sex objekten som till slut valdes benämns i fortsättning
en Mineralprovet, Akrobaten, Flygbesprutningen, Spindelnätet, Broar och 
Kylskåp. De kommer att presenteras närmare i samband med redovisning
en av elevernas frågor. 

Genomförande 

Klassrumsobservationerna 

Innan den egentliga observationsstudien startade konstruerades och ut
prövades ett observationsschema. Tanken var att varje yttrande i klass
rummet skulle kunna kodas direkt i detta schema. Vid utprövningen fung
erade detta relativt väl, men de erfarenheter som gjordes vid användning
en i den första klassen gjorde att metoden omprövades. 
Då eleverna blev ivriga blev det alltför svårt att hinna med att både anteck
na vilken elev som frågade och frågans lydelse samt att kategorisera frå
gan. Kategoriseringen av en fråga kunde inte heller sparas och göras i ef
terhand då man för att göra kategoriseringen i vissa fall måste ta hänsyn 
till det sammanhang i vilket den ställdes. 
Därför gjordes i de övriga fem klasserna som observerades i stället ljudin
spelningar av lektionsförloppet. En mikrofon placerades i taket i klassrum
met och en sladdlös mikrofon, s k mygga, applicerades på läraren. Obser
vatören kunde då koncentrera sig på att anteckna vilka elever som fällde 
olika yttranden och själva kategoriserings- och analysarbetet fick vänta tills 
inspelningarna skrivits ut. Dessa utskrifter redigerades och kompletterades 
med lärarens tavelanteckningar, utdrag ur läromedel, elevprodukter, etc. 
På så vis erhölls för varje klass en intern arbetsrapport som beskrev under
visningen inom det aktuella arbetsområdet. 

Intervjuerna 
Syftet med denna del av undersökningen var att få en ingående bild av ele
vernas frågor i en situation som inte styrdes av skolans sätt att arbeta. Stor 
ansträngning lades därför ned på att skapa en situation som så lite som 
möjligt påminde om klassrummet. I de flesta skolorna fanns det möjlighet 
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att låna ett rum som inte utnyttjades för undervisning, där man kunde sitta 
lite bekvämare i en mer ombonad miljö. 
Genom att spela in intervjun på band kunde både elev och intervjuare slip
pa skriva ned något och intervjun ges formen av ett samtal. Nackdelen 
med detta förfarande är att antalet elever måste begränsas eftersom både 
själva intervjuerna och utskrivningen av bandinspelningar tar mycket tid. 
Då intervjun kunde ta mellan en halv och en timme var det naturligt att bju
da eleven på frukt och/eller läsk. Intervjun började med att eleven fick be
rätta lite om sitt liv utanför skolan, t ex om sina fritidsaktiviteter och/eller 
om sitt rum eller något husdjur. 
Intervjuaren berättade att intervjun gjordes för att ta reda på vad elever är 
intresserade av och vad de vill få veta om natur och teknik. Han beskrev 
också att intervjun skulle tillgå så att han presenterade sex olika saker och 
att det gällde för eleven att för varje sak ställa så många frågor som möjligt 
om sådant som han/hon ville veta. Det klargjordes också att frågorna inte 
skulle kunna besvaras eftersom en del kunde vara så svåra att intervjuaren 
helt enkelt inte klarade av att besvara dem och andra skulle kunna kräva 
alldeles för lång tid att reda ut. Sådana frågor som var avgörande för att 
eleven skulle ha uppfattat situationen korrekt besvarades naturligtvis. 
Varje objekt presenterades för eleverna på ungefär följande sätt: 
"Här är den första grejen som jag vill att du skall ställa frågor om. När du 
ser den kommer du säkert på saker som du skulle vilja veta - fråga då om 
det. Det behöver inte handla precis om det här utan det kan också vara 
sådant som du kommer att tänka på när du ser det." 
Eleverna fick gott om tid på sig att tänka och ett objekt lämnades inte för
rän eleven inte kunde komma på flera frågor kring det. 

Datainsamling och databearbetning. 

Lektionsfrågor. 
Det empiriska material som insamlats via klassrumsobservationer u tgörs 
ytterst av beskrivningar av 47 lektioner i sex olika klasser. Som ovan 
nämnts har observationerna i fem av klasserna genomförts genom 
bandinspelningar och till dessa kopplade anteckningar om vilka elever 
som yttrat olika saker. I en sjätte klass genomfördes observationerna med 
hjälp av observationsschema. 
Från lektionsbeskrivningarna och observationsprotokollen har samtliga 
elevfrågor antecknats tillsammans med frågeställarens namn, då detta gått 
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att fastställa. Resultatet har blivit en förteckning över 1024 frågor där 
frågeställaren har kunnat identifieras i 756 av fallen. 
Frågorna organiserades i en databas. I denna finns för varje fråga, förutom 
frågans formulering, även uppgifter om vilken skola den härrör från samt 
frågeställarens kön, socialklass och årskurs. Dessutom kunde varje fråga 
tilldelas en eller flera kategoribeteckningar. Genom att det efter varje 
kategoriseringsförsök gick att sortera materialet i olika kategorier och skri
va ut frågorna kategorivis underlättades den rent mekaniska hanteringen. 
Hur man väljer att strukturera och beskriva ett empiriskt material är natur
ligtvis i hög grad avhängigt i vilket syfte materialet har insamlats. Vilka ka
tegorier som skapas och kommer till användning är av fundamental bety
delse för vilka slutsatser som kan dras och vilka förklaringar som kan ges. 
De egenskaper hos frågorna som skall beaktas och användas för kategori
seringen var med denna undersöknings syfte inte från början givna. Kate
gorierna och beskrivningarna av dem måste arbetas fram utgående från 
det empiriska materialet. Dessa är att betrakta som ett av undersökning
ens huvud resultat. 
Elevfrågornas förd elning på de olika frågetyperna indikerar den riktning 
undervisningen skulle kunna ta om eleverna fick styra den efter sina intres
sen. Elevernas frå gor ställs emellertid i ett komplext sammanhang där 
många faktorer spelar in och påverkar både lärarens och elevernas age
rande. Lärarens sätt att behandla och utnyttja elevfrågor påverkar med 
stor sannolikhet elevernas fortsatta frågeverksamhet i skolan. De resultat 
som studien visar i detta avseende har framkommit genom analyser av lä
rarnas reaktioner på elevfrågor och genom jämförelser med vad lärarna 
har uttalat i de intervjuer som genomfördes i samband med observationer
na. De strategier som därvid kan skönjas visar hur läraren uppfattar situa
tionen och sina möjligheter att låta elevernas frågor styra undervisningen. 
Undervisningen i de olika klasserna var upplagd på olika sätt och hade oli
ka innehåll. Förutsättningarna för elevernas frågande varierade således 
från klass t ill klass. Skillnader i frågornas fördelning på olika kategorier 
mellan olika skolor kan därför inte rubriceras som åldersskillnader utan 
måste hänföras till skillnader i förutsättningar för de olika skolklasserna. 
Man kan säga att den 2x3x3 design (kön, socialklass oc h ålder) som an
vänts i undersökningen inte har kunnat användas fullt ut vad gäller lek
tionsfrågorna. 

Inom varje klass kan emellertid jämförelser göras mellan elever av olika 
kön och av olika social klasstillhörighet då dessa elever deltagit i samma 
undervisning. För varje frågekategori kan andelen frågor som ställts av 
pojkar resp. flickor beräknas. Likaså kan andelarna för elever ur övre me
delklass, medelklass och arbetarklass bestämmas. 
Vid beräkningarna av dessa andelar har ett viktningsförfarande tillämpats 
som tar hänsyn till att det finns olika antal elever i de olika elevgrupperna. 
För varje observerad klass finns en 2x3-design (kön och socialklass). I var 
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och en av de sex celler som detta medför finns ett visst antal elever. Anta
let frågor som eleverna i respektive cell ställt delas med antalet elever i cel
len. På så vis erhålls det genomsnittliga antalet frågor som en elev i cellen 
ställt - eller det antal frågor som en representativ elev ur cellen ställt. Vid 
beräkningen av t ex pojkarnas andel av frågorna inom en viss kategori 
summeras antalet frågor för genomsnittspojkarna ur de tre socialklasserna 
och divideras med summan av frågorna för samtliga sex genomsnittsele
ver (en pojke och en flicka ur respektive socialklass). För andra elevgrup
per genomförs beräkningarna på motsvarande sätt. 
Anledningen till att detta viktningsförfarande tillämpas är att antalet elever i 
de olika cellerna varierar (se tabellerna 1 och 2, sid. 44 och 45). För att be
skrivningen av frågornas fördelning på olika elevgrupper skall bli så rättvi
sande som möjligt behöver hänsyn tagas till att det finns olika antal elever i 
de olika grupperna. 

Frågor i intervjuer 
Samtliga inspelade elevintervjuer skrevs ut i sin helhet. Från utskrifterna 
extraherades de frågor eleverna ställt. För att få frågorna i direkt frågeform 
fick i vissa fall smärre omformuleringar göras. På samma sätt som för lek
tionsfrågorna organiserades dessa frågor, sammanlagt 1345 st, i en data
bas. Tillsammans med frågornas formuleringar angavs också vilket objekt 
den hänförde sig till samt frågeställarens kön, socialklass och årskurs. 
I de första försöken att analysera materialet var det naturligt att för varje 
objekt sortera ihop frågor som hade samma eller likartat innehåll. De klus-
ter av frågor som därvid uppstod kan sägas bygga upp en kunskapsstruk
tur för respektive objekt. De kunde sedan inordnas under större innehålls
liga teman, mellan fem och sju för de olika objekten. På grund av objek
tens olika karaktär kunde inte samma teman användas genomgående men 
vissa av dem återkommer för flera av objekten. 
Genom att analysera fördelningen av olika elevers frågor på de olika terna
na kan man även studera elevernas intresse för olika aspekter av kun
skapsstrukturen. 
Den innehållsliga analysen av materialet ger således information dels om 
objektens kunskapsstruktur, dels om olika elevers intresse för de olika 
aspekterna av dessa kunskapsstrukturer. 
I en annan kategorisering av de frågor eleverna ställt i intervjuerna knöts 
intresset till elevernas tänkande och deras kognitiva intresse. En sådan 
sortering kan ta sin utgångspunkt i kategoriseringsscheman av den typ 
som föreslagits bl a av Bloom (1956) eller Klopfer (1971). 
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På samma sätt som vid kategoriseringen av elevernas lektionsfrågor visa
de det sig svårt att använda redan existerande taxonomier. En möjlig or
sak till detta kan vara att dessa är avsedda att beskriva undervisningsmål 
eller att kategorisera lärares frågor till elever. För sådana frågor är svaren 
bekanta. Elevernas frågor - både de som ställs i undervisningen och de 
som ställs i intervjuerna - är äkta frågor, dvs frågeställaren vet inte svaret 
på dem. 
I arbetet med att strukturera materialet utkristalliserades kategorier liknan
de de som används i Bloom's taxonomi för det kognitiva området. Katego
rier av denna typ är generella och någon uppdelning av frågorna på olika 
objekt behövde inte göras. 
Genom att för varje kategori studera olika elevgruppers andelar av frågor
na får man information om skillnader i dessa gruppers kognitiva inriktning. 

För intervjufrågorna har vid beräkningarna av andelen frågor som ställts av 
olika elevgrupper ett motsvarande viktningsförfarande som för lektionsfrå
gorna använts. I detta fall har eleverna utsatts för samma behandling (in
tervju) varför det nu föreligger en 2x3x3-design med 18 celler. Principen 
för viktningen är densamma som vid viktningen av de frågor eleverna ställt 
under lektionerna. Antalet frågor som eleverna i en viss cell har ställt divi
deras med antalet elever i cellen så att ett medelvärde för en elev i cellen 
erhålls. Vid beräkningarna av andelen frågor som en viss elevgrupp har 
ställt utförs sedan beräkningarna som om det i varje cell funnits en elev 
som då anses ha ställt det genomsnittliga antal frågor som räknats fram 
enligt ovan. 
Resultatet av de båda analyserna utgörs i första hand av de uppsättningar 
teman och kategorier som skapats, i andra hand av hur elevernas frågor 
fördelats på de olika ternana och kategorierna. 

Validitet och reliabilitet. 
Både när det gäller elevernas frågor under lektionstid och de frågor elever
na ställer i anslutning till vissa bestämda företeelser kan undersökningen 
delas upp i två delar. Den ena delen handlar om att ge materialet en struk
tur och den andra om att placera varje enskild fråga i denna struktur. Efter 
detta kan jämförelser göras i vad mån olika elevkategorier skiljer sig åt be
träffande frågornas fördelning på strukturens olika delar. 
Frågan om att ge materialet en struktur kan sägas inrymma ett validitets-
problem medan det vid placeringen av enskilda frågor i strukturen förelig
ger ett reliabilitetsproblem. Beträffande materialets struktur är det snarast 
begreppsvaliditeten som kan diskuteras, Vad begreppsvaliditet betyder i 
samband med föreställningsanalyser har utförligt utretts av Frykholm och 
Nitzler (1989). Med liknande resonemang som deras skulle i det här fallet-
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begreppsvaliditeten handla om hur väl den skapade strukturen - i form av 
en uppsättning katagorier - sammanfattar eller beskriver det totala 
frågematerialet. 
I likhet med Frykholm och Nitzler menar jag att kategorierna - och med 
dem strukturen som sådan - byggts upp genom en växelverkan mellan 
empirin och en teoretisk referensram. Denna referensram innefattar be
grepp som är intressanta i ett inlärningsperspektiv - exempelvis konver
gent/divergent - och som kan anknytas till andra forskares begreppsappa
rat. Därigenom kan man påstå att en rimlig nivå vad gäller begreppsvalidi-
tet har uppnåtts. 
Säkerheten i allokeringen av enskilda frågor till de olika kategorierna kan 
snarast karakteriseras som en interbedömarreliabilitet. Som sådan är den 
empiriskt åtkomlig. Genom att låta två personer kategorisera ett slump
mässigt urval av frågor utgående från kategoribeskrivningarna har ett mått 
på interbedömarreliabiliteten erhållits. 
De båda bedömarnas kategoriseringar av uppgifterna står i god överens
stämmelse med de kategoriseringar som görs i avhandlingen. Den ena be
dömaren har i 84% av fallen kategoriserat frågorna på samma sätt som 
jag. För den andra bedömaren är motsvarande andel 81%. Överensstäm
melsen mellan de båda bedömarna är något lägre, 74%. 
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DEL III 
ELEVFRÅGOR I KLASSRUMMET. 
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Kapitel 4 

BESKRIVNING AV ELEVERNAS FRÅGOR. 

Som tidigare nämnts utgjordes resultatet av datainsamlingen i denna del 
av undersökningen av ett antal frågor uppdelade på de olika skolorna. Till 
varje fråga kopplades i de fall detta var möjligt frågeställarens identitet. 
I de första ansträngningarna att skapa en struktur i detta material gjordes 
försök att använda olika taxonomier. Speciellt intresse ägnades den taxo-
nomi som utarbetats av Klopfer (1971) och som särskilt inriktats mot inlär
ning inom de naturvetenskapliga ämnena (jfr sid 17). Tanken var att kunna 
visa om elevernas frågor var främst fakta-, förklarings- eller tillämpningsin-
riktade. Taxonomier av detta slag har kritiserats bl a för att det är svårt att 
avgöra om en fråga skall kunna kategoriseras som en förklaringsfråga om 
man inte vet hur undervisningen har gått till. Förklaringen kan ju ha lärts in 
som ett rent fakta utan att någon förståelse uppstått. Likartade problem 
uppstår när man skall försöka kategorisera elevers frågor. En fråga som 
verkar klart faktainriktad kan ställas för att eleven genom svaret på den rä
knar med att kunna förstå sammanhanget bättre, vilket alltså skulle innebä
ra att frågan egentligen är av förklaringskaraktär. På grund av dessa svå
righeter övergavs tankarna på att använda sådana taxonomier som ska
pats för att beskriva undervisningsmål eller frågor som lärare ställer i 
skriftliga prov. Även andra försök att pressa in frågorna i en på förhand be
stämd struktur misslyckades. Elevernas frågor var av så skiftande natur att 
det blev uppenbart att ett särskilt kategorisystem måste byggas upp. 
Frågorna var efter utskrift från början sorterade i kronologisk ordning. Ge
nom att sortera om dem så att frågor med likartad lydelse och likartat inne
håll fördes samman erhölls ett antal relativt homogena grupper av frågor. 
När frågornas karakteristika på så vis fick styra uppdelningen i grupper 
kom frågorna i de olika grupperna att vara knutna till speciella delar av ar
betet i klassen och till elevernas tankearbete med ämnesinnehållet. 
Arbetet med att placera in grupperna av frågor i en struktur vävdes på så 
vis samman med skapandet av en tankemodell för undervisningen och för 
elevernas inlärning. 

För att underlätta beskrivningen av de olika frågekategorierna och sätta in 
dem i ett sammanhang redovisas först denna modell (figur 1). 



55 

ELEV 
Ltorlum 

Arbetsområde 

TERRITORIUM o o 0 
O o 

Figur 1. Modell över elevernas inlärning. 

Det arbetsområde som undervisningen skall handla om och som eleverna 
skall arbeta med och skaffa sig kunskap om utgörs av ett utsnitt ur verklig
heten, som i figuren betecknas med termen territorium (Begreppet är häm
tat ur Lindström, 1974). Med detta begrepp menas all den samlade kun
skap som finns inom detta område. Elevens kunskaper kan sägas bestå av 
en i eleven inbyggd avbild av territoriet, som med nödvändighet blir relativt 
ofullständig. Denna bild skapar eleven genom att på olika sätt skaffa sig in
formation om territoriet. Informationen består i skolan till allra största delen 
av verbala utsagor eller informationsenheter som läraren eller någon elev 
yttrar eller som finns i läromedlen. Informationen kan också fås genom ex
perimentella undersökningar av territoriet, men i allmänhet tolkar och for
mulerar läraren även resultaten av dessa. 
Den information som eleverna får består således huvudsakligen av enstaka 
informationsenheter som täcker delar av territoriet. Dessa informations
enheter representaras i figuren av de små ringarna inom territoriet. Genom 
att bearbeta denna information kan eleverna få en mera sammanhängande 
uppfattning av territoriet och hur de enstaka informationsenheterna hänger 
samman med varandra. 

Elevens arbete med att skaffa information kan sägas ske genom en växel
verkan med territoriet. Denna växelverkan representeras av pilarna i figu
ren. 

De elevfrågor som är direkt relaterade till territoriet utgör den första huvud
kategorin. Den delas in i fyra underkategorier som kommer att beskrivas 
närmare nedan. 
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Den andra huvudkategorin utgörs av frågor som är relaterade till elevernas 
arbete med att inhämta relevant information, dvs till växelverkanspilarna i 
figuren. Denna kategori delas i sin tur in i tre underkategorier som också 
beskrivs närmare nedan. 
Den tredje huvudkategorin utgörs också den av frågor som är relaterade 
till territoriet. Det är frågor som läraren uppmanar eleverna att ställa före el
ler alldeles i början av arbetsområdet och som eleverna vill ha svar på eller 
som de vill arbeta med. De skiljer sig således på ett avgörande sätt från 
övriga innehållsrelaterade frågor genom att eleverna uppmanats att ställa 
dem till skillnad från de frågor som mera spontant ställs under undervis
ningens gång. De har därför förts till en särskild huvudkategori som be
nämns "Utgångsfrågor". 
Frågor som varken handlar om territoriet eller elevernas arbete med 
detsamma utgör den sista huvudkategorin. Dessa frågor är inte av direkt 
intresse för undersökningen men har ändå förts till en egen kategori som 
benämns "Ovidkommande frågor". 
Kategorischemat ser således ut på följande sätt: 

I Innehållsrelaterade frågor 
a) Upprepningar 
b) Förståelse 
c) Utvidgningar 
d) Innovationer 

II Arbets- eller metodrelaterade frågor 
a) Anvisningar 
b) Materielhjälp 
c) Regler 

III Utgångsfrågor 
IV Ovidkommande frågor 

Uppdelningen i underkategorier av de innehållsrelaterade frågorna kan 
enklast beskrivas i relation till territoriet och den information som eleverna 
får (se figur 2). 
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Ib: Förståelse 

O O  TERRITORIUM 
o ° o 

la: Upprepning Id.: Innovation 

Fig 2. Modell över kategoriernas relation till undervisnings
innehållets struktur. 

Den lättast igenkännbara av dessa underkategorier är den där frågorna ut
gör krav på att något skall upprepas eftersom frågeställaren ej har uppfat
tat vad som sagts eller gjorts. Dessa frågor eller snarare svaren på dem till
för således inte undervisningen något nytt innehåll. Man kan säga att frå
gorna täcker precis samma innehållsområde i territoriet som den icke 
uppfattade informationen gjorde. Denna kategori benämns "Upprep
ningar". 
Andra frågor som rör innehållet ligger väldigt nära det som behandlas och 
tillför knappast heller undervisningen något nytt. De täcker delvis samma 
innehålisområde som exempelvis en lärarutsaga och ställs kanske i första 
hand för att eleven skall få en ökad förståelse för det som behandlas. De 
kan sägas på något sätt vara konvergenta till sin natur och fokusera intres
set på den aktuella framställningen av innehållet. Denna kategori har fått 
beteckningen "Förståelsefrågor". Till denna kategori förs även frågor om 
ords eller begrepps betydelse. 
En del frågor anknyter till det som behandlas men utvidgar området till en 
del. Nya begrepp kan införas men de har en nära relation till det som just 
behandlas. Frågorna täcker således inte samma område som en given in
formationsenhet men ett relativt närliggande område. De kan också handla 
om hur en viss kunskap har vunnits. Kategorin benämns "Utvidgningar". 

De frågor som associerar mera fritt och avlägsnar sig längst från det aktu
ella innehållet har förts till en särskild kategori. Frågorna utvidgar innehållet 
och handlar om sådant som läraren troligen ej skulle ha tagit upp inom ra
men för det aktuella arbetsområdet. De ligger således inom territoriet men 
hamnar ganska långt ifrån den information som eleverna har erhållit. Vissa 
av frågorna skulle på sätt och vis kunna utgöra utgångspunkt för ett helt 
nytt arbetsområde. Denna kategori betecknas som "Innovationer". 
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Frågorna i den andra huvudkategorin som rör elevens växelverkan med 
stoffet har också delats in i underkategorier. Den första av dessa innehåller 
frågor som eleverna ställer för att få anvisningar för arbetets bedrivande. 
Frågorna handlar huvudsakligen om de aktiviteter eleven bedriver. De kan 
exempelvis handla om vad som skall tas med vid redovisingen av ett grup
parbete, hur redovisningen skall gå till, hur själva grupparbetet skall bedri
vas eller hur man beter sig vid ett laborationsexperiment. De kan också va
ra av kontrollkaraktär, dvs eleven frågar om det han/hon gjort är korrekt el
ler ej. Denna kategori har jag kallat "Anvisningar". 
En annan underkategori handlar mera om de materiella förutsättningarna 
för elevernas arbete. Dessa frågor innebär i allmänhet en begäran om hjälp 
med materiel av olika slag som eleverna behöver för sitt arbete, men kan 
också handla om var olika saker skall placeras i klassrummet. Dessa frå
gor ställs ofta i samband med grupparbeten då eleverna behöver hjälp att 
finna böcker eller annan litteratur, men frågorna kan också gälla papper, 
pennor, snören, tejp, laborationsutrustning, kopieringar, nycklar till skåp 
eller andra utrymmen, mm. 
Frågor av denna typ betecknas som "Materielhjälp". De ligger lite mera pe
rifert i förhållande till elevernas egentliga arbete med ämnesstoffet än frå
gorna i kategorin "Anvisningar". 

Ytterligare lite mera avlägsna är frågorna i den tredje kategorin, som kallas 
"Regler". Dessa frågor inriktas mot mera generella regler för verksamheten. 
De kan handla om vad man får respektive inte får göra, vilka elever som 
skall arbeta tillsammans, när olika saker skall göras, vilka delar av arbets
området olika grupper skall ägna sig åt, etc. Gränsen mellan denna kate
gori och kategorin "Bredvidfrågor" är svårbestämd. Den avgörande skill
naden ligger i den anknytning till skolverksamheten som frågorna i katego
rin "Regler" har. 
Själva allokeringen av frågorna till de olika kategorierna varierar i svårig
hetsgrad. Många gånger ser man direkt till vilken kategori en viss fråga 
skall föras, medan det ibland kan vara svårt även om man går tillbaka till 
lektionsutskriften för att bättre kunna bedöma bl a i vilket syfte frågan 
ställts. 
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Kapitel 5 

LEKTIONSBESKRIVNINGAR 

För att belysa villkoren för elevernas frågande i klassrummet redovisas lek
tionsobservationerna och lärarintervjuerna i anslutning till varandra och på 
ett relativt fylligt sätt. För varje klass presenteras arbetsområdets innehåll 
och fördelningen av detsamma på de olika lektionerna. Lärarens planering 
av och målsättning med arbetsområdet redovisas genom utdrag ur lärar
intervjuerna. Elevfrågornas fördelning på olika kategorier redovisas i tabel
ler och exempel på elevfrågor och hur de bemöts av läraren ges via utdrag 
ur bandinspelningarna. Ambitionen är att ge läsaren möjlighet att leva sig 
in i situationen och därigenom bättre kunna förstå undervisningens villkor. 

Sommarskolan (Åk3) 
Sommarskolan är en låg- och mellanstadieskola som ligger i utkanten av 
staden. Det är en gammal skola, men lågstadiedelen är nybyggd sedan 
några år och ändamålsenligt inredd med bl a ett mediatek. Upptagnings
området består huvudsakligen av villakvarter, men det finns också ett litet 
inslag av flerfamiljshus. 
Skolan är relativt liten, 1-2 paralleller vilket ger ett elevantal på ca 175. Den 
observerade klassen i åk 3 hade ingen parallellklass. I klassen fanns 22 
elever, men under det observerade arbetsområdet var två av flickorna från
varande större delen av tiden. De har därför strukits i analyserna. Av de 
närvarande eleverna var 12 pojkar och 8 flickor. Medelklasselever domine
rade stort. Det fanns endast tre arbetarklasselever i klassen. I vanliga fall 
satt eleverna i grupper om fyra. De hade då flyttat ihop sina bänkar så att 
de bildade kvadrater. 
Den kvinnliga läraren som undervisade i klassen var relativt ung, 25 - 30 år, 
och hade ingen ordinarie tjänst. 
Få elevfrågor observerades i klassen. Nästan hälften av eleverna ställde in
te några frågor. För de övriga eleverna fördelade frågorna sig relativt 
jämnt. Ingen elev dominerade i klassen. 

Arbetsområdet som följdes i denna klass hade namnet "Vår kropp", och 
omfattade 13 lektioner av vilka 7 har observerats. Uppläggningen framgår 
av sammanställningen i tabell 3. 

Under de observerade lektionerna förekom i stort sett endast klassunder
visning. Grupparbetslektionerna observerades ej då metoden med en ob
servatör inte visade sig lämplig i sådana sammanhang. (Detta var en av 
anledningarna till att ljudinspelningar av undervisningen fick införas.) 
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Tabell 3. Lektionernas innehåll och uppläggning för arbetsområdet 
"Vår kropp" i åk 3. 

LEKTION INNEHÂLL UPPLÄGGNING ANM. 

1 Kroppens delar, huden Klassundervisning 

2 Kroppens behov av mat, 
kostcirkeln 

Klassundervisning Ej observerad 

3 Tänderna 
Hur en människa blir till 

Klassundervisning 
Rim 

4 Matsmältningsapparaten Klassundervisning 
5 Skelettet Klassundervisning 

6 Musklerna Klassundervisning 

7 Andningen och blodomloppet Klassundervisning 

8 - 1 2  Fördjupningsuppgifter 
inom områdena: 

Kroppens behov 
Kroppens byggnad 
Vara människa 
Flicka och pojke 
Sinnen 

Grupparbete Ej observerade 

13 Redovisning av grupparbeten Klassundervisning 

Innehåll 

Av lärarintervjun som gjordes efter arbetsområdet framgår det att läraren 
hade lagt med mycket arbete på att förbereda och tänka igenom vad un
dervisningen skulle handla om. 

L1 : "Jag satte mig ner en eftermiddag och tänkte hur jag gjor
de förra året eftersom jag hade en trea då. Utifrån det tit
tade jag i dom papperen och kollade ungefär hur jag 
hade gjort. Sedan tänkte jag att jag skall ju börja ytterst 
och gå inåt. Då tittade jag i böcker, skrev upp dom olika 
rubriker som stod och försökte sortera det utifrån min idé 
då. När jag hade gjort det så gick jag och tittade efter 
böcker som handlar om just dom här oli ka momenten -
om jag kunde ta ut texter eller om jag hade någon film el
ler några fakta som stod i juniorlexikon och som var 
lättsamt att läsa. 

Det jag då ville ha var ju sà'nt som jag kan berätta för ele
verna, skriva på tavlan och sedan låta dom skriva av." 
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Undervisningens innehåll avgjordes således i hög grad redan vid den 
mycket noggranna planering som läraren gjorde. De texter och det materi
el som fanns tillgängligt blev bestämmande för vad som skulle tas upp 
inom arbetsområdet. 
Vid arbetsområdets början fick eleverna skriva ned frågor om vad de ville 
veta inom arbetsområdet "Vår kropp". Läraren läste upp dessa frågor i 
klassen utan några kommentarer. Frågorna behandlades sedan aldrig ex
plicit i arbetet och läraren refererade ej heller till dem. De kan inte sägas ha 
påverkat innehållet i undervisningen även om man i efterhand kunde kon
statera att flera av dem besvarats under arbetets gång. 
Under lektionerna med klassundervisning delade läraren ut arbetsmaterial 
och styrde verksamheten med anvisningar och kontrollfrågor. T ex kunde 
läraren rita en bild på tavlan och låta eleverna hjälpa till med att säga vad 
de olika delarna i bilden skulle heta. Därefter fick de rita och skriva av i sina 
anteckningsböcker. Vid andra tillfällen läste man först ett stycke i en bok 
och tittade på tillhörande bilder. Läraren delade sedan ut arbetsblad med 
uppgifter som antingen löstes gemensamt under lärarens ledning eller in
dividuellt för att sedan tas upp gemensamt. 
Läraren har också en bestämd uppfattning om att grupparbeten måste ges 
en fast struktur. Det framkommer när hon talar om hur några lärarkandida
ter lagt upp ett grupparbete. 

L1 : "Som vi la ' upp det när vi jobbade med lärarkandidaterna, 
pratade om Västerbotten, så vart det bara grupparbete. 
Jag tyckte personligen att det gav hemskt lite för elever
na. Det gick mycket tid och dom fick ut lite av det." 

I : "Var det därför att dom grupperna var... ?" 

L1 : "Ne], det var för att lärarkandidaterna inte hade lärt sig el
ler fått känslan att eleverna måste få uppgifter så att dom 
vet vad dom ska göra. Det blev för få uppgifter och det 
vart inte uppdelat ordentligt i grupperna sä att alla trodde 
att någon annan skulle göra det. Eleverna skulle ta ut fak
ta ur tidningarna och det visade sig att det står egentligen 
inga fakta om Västerbotten i tidningarna. Det gjorde att al
la lektioner dom satt och läste tidningar vart väldigt röriga 
så dom fick i princip inte ut något av det." 

I : "Dom klarar inte av att jobba på egen hand på det viset?" 

L1 : "Dom klarar av att jobba på egen hand men då ska dom 
veta vad dom ska göra klart och tydligt. Dom ska veta att 
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nu gör jag först det här och om jag blir klar med det då 
gör jag det här och sedan det här. Det får inte vara så att 
nu gör ni det här och sedan inte mer. 
Grupparbetet som jag tycker att vi hade med människo
kroppen, där vi först hade gått igenom allting tillsammans 
och dom sedan blev indelade i grupper och fick ta olika 
delar tillsammans så blev det ju en repetition samtidigt 
som dom hade alla uppgifterna tydliga och behövde bara 
dela upp dom inom gruppen." 

Grupparbetet styrdes både till form och innehåll helt efter de åsikter som 
läraren framförde i intervjun. Eleverna delades upp i grupper och varje 
grupp fick bestämda uppgifter att göra. Av intervjun framgår hur det gick 
till: 

I: "Hur la' du upp grupparbetet? Hur blev grupperna 
sammansatta?" 

L1 : "Jag plockade ihop dom som jag tyckte ska jobba ihop. " 

I: "Uppgifterna som dom fick att göra i det här gruppar
betet?" 

L1 : "Det var dom som du fick på bladet som hör till böckerna. 
Det hör till dom här små häftena som handlar om männis
kokroppen. Dom frågorna är precis gjorda för att man 
skall kunna läsa i texten och hitta svaren." 

Denna lärare hade således en klar systematik i allt som gjordes. Hon hade 
stora krav på att undervisningen skulle leda någonstans - krav i första 
hand på sig själv. Hon skulle gå igenom och strukturera för eleverna, hon 
skulle dela in eleverna i lämpliga grupper och hon skulle ge lämpliga upp
gifter och anvisa material så att elevernas grupparbete blev en grundlig re
petition av vad hon tidigare gått igenom och så att eleverna verkligen lärde 
sig något. 

Elevfrågor 

Med denna lärares grundinställning och med den mycket fasta styrning av 
innehållet som skedde under lektionerna med klassundervisning gavs det 
mycket litet utrymme för elevfrågor. Eleverna var i stort sett hela tiden akti
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va med det innehåll läraren bestämde och fick inte tid till egna funderingar. 
Det visade sig också att antalet elevfrågor var relativt litet. 
Under delar av lektionerna fick eleverna ibland lösa uppgifter på arbets-
blad som läraren delade ut. Många elever gick då fram till läraren eller på
kallade hennes uppmärksamhet och ställde frågor som med stor sannolik
het handlade om hur uppgifterna skulle lösas. Dessa frågor har inte kunnat 
registrerats. 
Undervisningen var också väl organiserad. Läraren hade tagit fram och de
lade ut allt materiel som eleverna kunde tänkas behöva. Därför förekom
mer inga frågor i kategori 3. Frågornas fördelning på de olika kategorierna 
framgår av tabell 4. 

Tabell 4. Antal frågor i de olika kategorierna samt exempel på fri
gör som ställts vid Sommarskolan 

KATEGORI ANTAL EXEMPEL 

la Upprepningar 3 Vad är 'arvsanlag'? 
Ib Förståelse 4 Vad är blindtarmen bra för? 
le Utvidgningar 6 Kan man inte få slut på allt svett? 
Id Innovationer 1 Varför har vi skydd i slöjden? 
Ila Anvisningar 4 Kan man skriva så här? 
IIb Materielhjälp 0 
lic Regler 0 
III Utgångsfrågor 40 Jag undrar hur armar och ben kan 
IV Ovidkommande 2 Hur stavas 'permanenta'? 

I intervjun diskuterades de frågor som eleverna fick ställa innan undervis
ningen inom arbetsområdet startade. Det framkom då att läraren tyckte 
bäst om de frågor för vilka det var lättast att slå upp fakta. Hon tyckte 
också om relativt öppna och vida frågor. En del elevfrågor anser hon 
också vara alldeles för komplicerade för att hon skall kunna besvara dem 
på ett för eleverna begripligt sätt. 

I : "Varför tycker du att just dom här frågorna är bra?" 

L1 : "Jag skulle tro att det är för att jag tycker att t ex den här 
första: 'Jag undrar hur man blir till?' innefattar så mycket. 
När man berättar om det sä får dom veta så mycket om så 
många saker. Det är därför jag tycker den är bra. " 
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I : "Och så lite om hur man växer och varför man är olika ?" 

L1 : "Det kommer ju in just det här om hur man blir till och det 
kommer in helhetsbegreppet tycker jag. Det gör ju det 
mesta. Sedan är det ju den här: 'Jag undrar hur man vä
xer och sedan i tjugoårsåldern stannar i växten. ' - en gan
ska logisk fråga från ett barn. Den är mera logisk än de 
här: 'Hur ser lungorna ut?' och 'Hur ser hjärtat ut'. " 

I: "Om du tänker på dom här frågorna så har man vissa kri
terier för att man plockar ut dem - logiska eller något så
dant. Vilka tycker du då det är lättast att man 
uppmärksammar i undervisningen?" 

L1 : "Det är dom som är lättast att slå upp fakta om. " 

"Vissa saker kan man ju inte själv ta reda på. Det finns inte 
fakta om det och man kan inte berätta det för dom. " 

I: "Som t ex den här: 'Hur kan hjärnan på så kort tid hinna t 
ex om jag trampar på en spik och det skall hinna gå upp 
till hjärnan och att jag skall hinna säga Aj?"' 

L1 : "Ja, det kan man ju försöka berätta så gott det går det här 
med nervtrådar och sådant, men det går ju aldrig att 
förklara varför det går så himla fort. Det här med impulser 
och så 'nt blir ju alldeles för avancerat. " 

Av de 11 frågor som faller i kategorierna Ib, le och Id, dvs innehållsliga frå
gor som ej enbart rör förtydliganden av vad som sagts eller gjorts, får de i 
kategori Ib ett mycket kortfattat svar. 
En fråga får inget svar alls, möjligen beroende på att läraren mera bedömt 
den som ett uttryck för förvåning. En annan fråga får heller ej något svar 
förutom att en annan elev kommenterar den. 
På en fråga som gällde vad det var som syntes på en bild av en tunga kun
de läraren ej ge något svar. 

På frågan: 

"Vad är blindtarmen bra för?" 
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hade läraren inte heller något färdigt svar utan fick nöja sig med att säga: 

"Det vet jag inte, men eftersom vi har en så måste den väl 
göra någon nytta." 

När en av eleverna ställer frågan: 

"Om det blir ett sår, hur blir det då?" 

får denna fråga däremot en relativt utförlig behandling genom att läraren 
repeterar en stor del av vad hon alldeles innan gått igenom om hudens 
uppbyggnad. 
I intervjun ger läraren uttryck för en misstro beträffande elevernas förmåga 
att i grupper arbeta självständigt och på egna initiativ. Med den ambition 
läraren har i fråga om elevernas ämnesmässiga inlärning är det svårt för 
henne att lämna över något ansvar för ämnesinnehållet till eleverna. 

När hon beskriver vilka typer av elevfrågor som hon tycker är bra markerar 
hon också att det är hon som skall stå för innehållet i undervisningen. Frå
gor som kan ges ett kort faktasvar anser hon vara bra - troligen därför att 
de inte behöver inkräkta på undervisningens huvudsakliga innehåll. Frågor 
som är mera öppna är också bra eftersom de ger möjlighet för henne att 
utveckla innehållet i enlighet med hennes åsikter. Komplicerade frågor an
ser hon däremot inte vara bra eftersom förklaringarna blir för avancerade -
man kan inte förklara på barnens nivå. 
De åsikter om elevernas frågor som hon för fram i intervjun stämmer väl 
överens med hur hon behandlar frågorna i klassrummet. De frågor som 
eleverna fick skriva i förväg tas ej explicit upp i undervisningen, frågor som 
eleverna ställer under lektionerna får inga eller högst summariska svar och 
om läraren inte kan besvara frågorna omedelbart eller bedömer att elever
na inte kommer att kunna förstå en förklaring så lämnas de utan åtgärd. 
Frågor som ger läraren möjlighet att repetera eller betona vissa saker i 
framställningen tas upp och behandlas. 
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Vinterskolan (Åk3) 

Vinterskolan är en ny och modern skola som ligger i ett relativt nybyggt 
område. Det är en ganska stor låg- och mellanstadieskola som har 2-4 pa
ralleller och ca 350 elever. Vid skolan finns också en särskoleenhet. Ca 
hälften av upptagningsområdet utgörs av villaområde och hälften av flerfa-
miljsbebyggelse. 
Läraren hade en fast tjänst i kommunen och ca 15 års undervis
ningserfarenhet. Hon hade arbetat flera år vid skolan. Lärarna i arbetsen
heten hade ett bra samarbete, bl a fick varje nybörjarklass en s k fadder
klass. 
I klassen gick 17 elever, 9 pojkar och 8 flickor. Medelklassen dominerar 
starkt även i denna skola. Det finns endast två arbetarklasselever. Eleverna 
arbetar normalt i 4 grupper. Varje grupp har flyttat ihop sina bänkar till ett 
gemensamt bord och placerat sig kring detta. I och med att eleverna inom 
det observerade arbetsområdet arbetade i grupp blev det relativt mycket 
frågor som ställdes under lektionerna. Antalet frågor som eleverna ställde 
varierade mycket. En duktig men blyg flicka frågade ingenting under arbe
tet och ytterligare två andra elever ställde inte heller några frågor. En aktiv 
och också duktig pojke hann med 37 frågor. Han var intensiv och starkt 
engagerad i undervisningen. Läraren fick ofta dämpa honom. Eleven som 
ställde näst mest frågor kom upp till 28. De flesta låg kring 10, ett par kring 
20. 
Arbetsområdet "Renjägartiden och odlartiden" som observerades i en åk 3 
vid denna skola omfattade 9 lektionstimmar. Uppläggningen framgår av ta
bell 5. Av lektionerna inom arbetsområdet kunde 7 observeras. Cirka hälf
ten av dessa utgjordes av klassundervisning och hälften av grupparbete. 

Innehåll 

Under den första lektionen introducerade läraren arbetsområdet och ele
verna fick läsa om det i sin OÄ-lärobok. 
Introduktionen fortsatte även under den andra lektionen men eleverna fick 
då också komma med förslag till vad de ville ta reda på inom området un
der det kommande grupparbetet. De frågor och förslag till innehåll som 
eleverna framförde sorterades under lärarens ledning upp på sju olika om
råden. 
När eleverna sedan fick välja arbetsområde visade det sig att två av dessa 
tilldrog sig intresse från flera grupper så att dessa områden fick delas upp i 
vardera två delar, en del för Renjägartiden och en för Odlartiden. Tre av 
områdena, Kläder och utseende, Hur stora familjer var dom och hur långt 
vandrade dom samt Språk lockade inga elever. 
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Tabell 5. Lektionernas innehåll och uppläggning för arbetsområdet 
"Renjägartiden och odlartiden." i åk 3. 

LEKTION INNEHÅLL UPPLÄGGNING ANM. 

1 Introduktion: 
Istiden - stenåldern Klassundervisning 

2 Fortsatt introduktion samt 
förslag till arbetsuppgifter Klassundervisning 

3-4 Arbete med uppgifter inom 
områdena: 

Bostad och bostadsplats 
Levnadssätt 
Verktyg, redskap, vapen 
Föda, husdjur, jakt 

Grupparbete 

5-6 Fortsatt arbete med upp
gifterna 

Studiebesök på musèet Ej inspelat 

7 Arbete med uppgifterna 
Förberedelse för redovisning 

Grupparbete 

8-9 Redovisning av arbets
uppgifterna 

Klassundervisning 

Läraren medverkade således enbart med att sortera frågorna till lämpliga 
grupparbetsområden. Hon gjorde inga egna tillägg och inte heller försökte 
hon få med sådant innehåll som inte valdes av eleverna. Däremot tillhan
dahöll hon material - böcker och småhäften från mediateket. Hon skrev 
också små skyltar med anvisningar om vilka sidor i de olika böckerna som 
handlade om Renjägartiden resp. Odlartiden. 
I den avslutande intervjun med läraren framgår det att hon var klart medve
ten om att det var flera saker som hon tidigare år varit angelägen om att 
eleverna skulle behandla som nu inte kommit med. Hon menade att hon 
nu inte såg detta som så nödvändigt utan det var andra mål som hon prio
riterade. 

I: "Vad var det du hade tänkt att barnen skulle lära sig om 
stenåldern? 

L2 : "Ja det är ju då först och främst att få en liten inblick i var i 
tiden det ligger det här. Tid är ju ett sånt diffust begrepp 
för barn. 

Sedan också att få lite hum om hur människorna på den 
här tiden levde och kanske lite grand förstå och jämföra 
med den tid vi själva lever i och se om det är stora likhe
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ter eller om det är stora olikheter i vårat sätt att leva och 
deras. Och sedan eftersom de har fått föreslå själva då 
vad det är de vill ta reda på så var ju jag själv inte så van
sinnigt strukturerad vad jag skulle lära ut till dem egentli
gen utan det byggde ganska mycket på vad de var 
intresserade av och där gällde det att göra dem nyfikna 
och det brukar inte vara så särskilt svårt med de här bar
nen. Så utifrån det dom ville forska om fick de då ta sig an 
det här området så därför tycker jag inte att det kom med 
allting alltså som man då i vanligt traditionellt... jag tänker 
på hur man har jobbat förr om åren och då har man mer 
strukturerat upp det och bestämt om bostäder, klädsel, 
mat och redskap. De fick inte med alla de bitarna. 

Jag tror att man behåller den här nyfikenheten och 
kunskapstörsten mera då än om jag står och mässar och 
de får frågeformulär att fylla i efteråt. " 

Den här läraren har en klar uppfattning om vad hon vill åstadkomma. Ele
vernas nyfikenhet och kunskapstörst skall bibehållas och det får ske till pri
set av att vissa kunskaper som man normalt brukar ta upp nu inte kommer 
med. Vissa saker anser hon emellertid vara så centrala att de måste vara 
med. 

I : "Tänker du någon gång i termer av några minimikrav eller 
någonting som kanske är önskvärt men Inte alltid säkert 
att det kommer med?" 

L2: "Innan jag startar upp ett område måste jag först sätta mig 
in i det själv så att jag har en hel del kött på benen. Då 
brukar jag använda dels den här OÄ-boken och 
lärarhandledningen till den. Där står det då - det står i lä
roplanen också - v issa riktlinjer jag måste hålla mig till 
och där är det bl a det här med tidsperspektivet. Det tas 
ju upp som ganska viktigt och det här att jämföra sätt att 
leva. Ja, det jag hade önskat kanske eller det jag hade 
skrivit ned i min egen plan det var det här att jämföra 
mäns och kvinnors arbetsbördor. Vi nuddade lite vid det 
när jag tog fram den här Forskning och Framsteg, men 
det var inte så många som blev intresserade av det. Det 
hade ju kunnat bli en ganska fin grej av det egentligen 
om man jobbat med det och kanske man tom hade kun
nat göra diagram på det också och litet jämfört med hur 
det är idag. Men allt det där det är ju tidskrävande och 
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jag tycker att man alltid har den där tidspressen på sig på 
något vis. 

Även om läraren nu har tagit ställning för hur hon vill arbeta och är medve
ten om sin egen målsättning, så framhåller hon att det har krävt både tid 
och erfarenhet att nå fram till denna ståndpunkt. 

I: "Vad tycker du det är för skillnad på en nyutexaminerad 
lärare och en erfaren lärare?" 

12: "Jag kan inte prata för någon annan än mig själv. Det 
finns säkert superpedagoger som kommer ut nyexamine
rade och som kanske har fått mera i sin utbildning än vad 
jag f ick, men nu efteråt kan jag känna d en där hemska 
ryggsäcken man fick med sig från seminariet, hur svårt 
det var och hur lång tid det har tagit att kasta av sig den 
där. Jag tyckte att man fick så mycket direktiv om hur man 
skall vara, att man skulle följa läroböcker och det var så 
viktigt att man tog alla de här OÄ-ämnena t ex. Man stres
sade sig igenom dem och vad blev det av det - det kan 
inte ha gynnat ungarna särskilt mycket. Det var precis 
som om man gjorde det bara för att det skulle göras. Nu 
blir det mera på deras villkor att det får ta den tid det tar 
om det visar sig att de är intresserade av det här och vill 
veta mera." 

I: "Om jag tolkar dig rätt tycker du att din erfarenhet har 
gjort så att du har förskjutit intresset från ämnet till bar
nen?" 

12: "Det kan jag säga att så är det." 

Den undervisningstradition som förmedlats vid seminariet är således enligt 
hennes åsikt ej anpassad till en undervisning som skall bygga på elever
nas egna kunskapsbehov. Hon tycker också ibland att det kan vara lätt att 
falla tillbaka i ett invant mönster eftersom eleverna ofta förväntar sig att 
undervisningen skall tillgå på det sättet. 

L2 : "...det är ju hemskt enkelt att jag kommer och föreslår att 
så här gör vi och de går med på det, det är jag övertygad 
om att ungarna gör för de är så snälla, de anpassar sig så 
lätt..." 
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Hon menar även att det inte heller alltid är så lätt att fånga upp elevernas 
spontant upplevda intressen. Dels kan det vara svårt att avbryta det man 
just håller på med dels har man alltid att ta hänsyn till att det är andra kurs
moment som skall hinnas med. 
Vid ett tillfälle, innan den egentliga lektionen börjat, diskuterade en stor del 
av klassen med läraren en fråga som rörde atombombfällningarna över Ja
pan under andra världskriget. De hade kommit in på det i samband med 
en insamling för barn i nöd i Etiopien och läraren hade ej kunnat besvara 
frågan omedelbart. I intervjun togs detta upp. 

I: "Det här blev en relativt isolerad grej. Hur ser du på möj
ligheten att låta något sådant växa ut till ett arbetsom
råde? " 

L2: "Det tror jag skulle vara idealet och det tror jag att det 
borde få vara så ibland att man lämnar vad man håller på 
med och sedan kan det få ta vid. Det tycker jag är helt 
okey och så har vi gjort ibland när det har varit saker som 
har varit jätteviktiga för dem. Det jag skulle önska var att 
man skulle få göra det ännu mer och vad det är som hind
rar det det vet jag verkligen inte. Det borde inte vara nå
got men det är kanske den gamla ryggsäcken som man 
släpar på, att man kanske känner att det är nog bäst ändå 
att man gör det här med stenåldern färdigt så att vi får nå
gon struktur på det hela. " 

Problemet beskrivs således som att undervisningen kan bli väldigt 
uppsplittrad om man skall följa alla spontana infall som kan komma i en 
klass. Läraren tycker inte heller att hon kan ägna sig åt alltför stora ut
vikningar eftersom hon har efterföljande stadium att tänka på. 

L2 : "Om jag tolkar läroplanen rätt så skulle jag egentligen inte 
behöva tänka så mycket på det eftersom det står någon
stans att det efterkommande stadiet har skyldighet att mö
ta barnen där de står. Så att egentligen har jag väldigt fria 
händer och jag skulle inte behöva tänka så mycket men 
samtidigt vet jag ju att mellanstadielärarna som skall ta 
över har ju vissa förväntningar och krav på eleverna och 
de kanske de kan ställa med rätta i och för sig..." 
"... eftersom mellanstadiet bygger sin arbetsplan på vårat 
då skulle de säkert bli jättebesvikna om inte vi gör 
hemkommunen och Västerbotten för då glappar det för 
dem." 
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Läraren i denna klass år inte så låst till ett bestämt innehåll i undervisning
en. För att eleverna skall få ta ansvar för arbetet är hon beredd att lämna 
delar av det innehåll som normalt behandlas inom detta område. Ändå pe
kar hon på svårigheter som hänger samman med detta arbetssätt. En så
dan svårighet är exempelvis de krav och förväntningar som hon upplever 
att lärarna på efterföljande stadium har på eleverna. Detta kan sägas vara 
en strukturellt betingad faktor. Den är också nära kopplad till den tidspress 
som hon nämner. En annan svårighet som hon upplever hänger samman 
med den bild av hur en bra lärare skall vara som förmedlats i hennes egen 
lärarutbildning. Denna bild utgör en del av hennes lärarkod som hon an
stränger sig att förändra. 
I intervjun beskriver läraren hur dessa förhållanden påverkar hennes arbe
te och hennes planering i stort, bl a att det kan försvåra att låta spontana 
idéer växa ut till egna arbetsområden samt att innehållsmässigt undervis
ningen kan begränsas jämfört med när man bedriver en traditionell under
visning och följer ett välstrukturerat läromedel eller en egen uppläggning. 
Ser man till vad som skedde i klassrummet blir det emellertid tydligt att det 
finns begränsningar i elevernas möjligheter att själva välja eller påverka in
nehållet i undervisningen. När eleverna skulle börja arbeta med sina 
grupparbetsuppgifter - d v s de frågeställningar som de själva föreslagit -
hade läraren tagit fram lämpliga böcker och häften ur skolans samlingar 
och lagt dem på ett bord framme vid katedern. 

L2: Och då har jag gjort så här att jag tänkte att eftersom 
stenåldern innefattar både renjägartiden och odlartiden 
så får ni ta reda på dom här sakerna som ni vill ta reda på 
under båda dom här perioderna. Och för att det skall bli 
så tydligt som möjligt för er när ni skall börja i böcker som 
jag har här framme, så har jag skrivit upp på skyltar dom 
böcker och dom sidor som finns i dom böckerna. Dom 
står på den här skylten och då gäller det ren jägartiden.... 
Jag sätter den härunder så vet ni att den hör ihop med 
renjägartiden. Och så har jag gjort en skylt för dom 
böcker och sidor som hör ihop med odlartiden, så får ni 
använda dom där." 

Detta sätt att strukturera och underlätta elevernas arbete är en del av lära
res professionalitet. Det ingår med stor sannolikhet i lärarutbildningen och 
hänger naturligtvis samman med själva undervisningssituationens struktur. 
Det har även att göra med den tidspress som nämnts. 
Även om läraren föreslår eleverna att de kan leta uppgifter i böcker i mé
diat eket eller hemma så är det klart att innehållet i de framlagda böckerna 
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och häftena kommer att vara det helt dominerande i elevernas redovis
ningar. Saker som inte tas upp i materialet kan eleverna endast med svå
righet ta reda på. En av de frågor som eleverna ställde i samband med in
troduktionen av arbetsområdet handlade om huruvida stenålders
människorna hade någon slags dans. Några uppgifter om detta hade 
eleverna ej funnit och kunde vid redovisningen ej presentera något svar. 
Oavsett om frågan har ett svar eller ej så kommer eleverna inte att kunna 
besvara den eftersom deras litteratur ej behandlade detta område. 

Elevfrågor 

De frågor som eleverna ställer till läraren under lektionerna är av olika ka
raktär beroende på lektionens uppläggning. Läraren i denna klass var 
mindre hårt bunden till ett i förväg bestämt innehåll. Eleverna borde därför 
i högre grad kunna styra lärarens framställning genom sina frågor. Antalet 
elevfrågor var relativt stort under detta arbetsområde vilket troligen beror 
på att även grupparbetena spelades in. Under dessa lektioner ställdes 
många frågor som hade med arbetssättet att göra. Antalet frågor samt ex
empel på elevfrågor redovisas i tabell 6. 

Tabell 6. Antal frågor i de olika kategorierna samt exempel på frå
gor som ställts vid Vinterskolan. 

KATEGORI ANTAL EXEMPEL 

la Upprepningar 45 Vad hade dom, sa' du? 
Ib Förståelse 20 Fiskade dom inte på renjägartiden? 
le Utvidgningar 7 Hur kom djuren? - Vandrade dom också? 
Id Innovationer 6 Hur kunde dom komma på ett språk? 
Ila Anvisningar 44 Mariann, skulle man måla på det där stora papperet? 
IIb Materielhjälp 23 Mariann, kan jag få låna sà'nt där som man målar Materielhjälp 

över med? 
lic Regler 20 Mariann, får vi säga vilka vi vill va' med? 
III Utgångsfrågor 15 Vad hade de för verktyg? 
IV Ovidkommande 48 Är det nya sorts papper som du kan riva av, Mariann? 

Av frågorna som ställdes utgör ca 20% sådana som ligger helt utanför 
arbetsområdet. 40% är frågor som har att göra med hur arbetet skall be
drivas och 40% är frågor rörande innehållet. 
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Av de innehållsliga frågorna utgör hälften krav på förtydliganden av vad 
som sagts eller gjorts. Den andra halvan, frågorna i kategorierna Ib, le och 
Id, anknyter ofta direkt tiil lärarens eller någon annan elevs framställning 
men utvidgar innehållet mer eller mindre utöver det som redan nämnts. 
Dessa frågor ställs i huvudsak under lektioner med klassundervisning, 
d v s då läraren går igenom ett bestämt innehåll. I det sammanhanget är 
det naturligt att frågorna får ganska korta och snabba svar för att inte 
genomgången skall avbrytas för länge. 

E: "Fiskade dom inte på ren jägartiden?" 

L2: "Javisst. Jadå." 

Ibland kan innehållsliga frågor som inte enbart handlar om förtydliganden 
utnyttjas av läraren till att styra in på sådana områden som hon kanske 
tänkt ta upp. 

E: "Hur kom djuren? Vandrade de också?" 

12: "Ja, det gjorde dom. Men innan djuren kunde vandra in 
så var det något annat som hade kommit till landet. Vad 
värdet?" 

Frågor till vilka läraren ej har något svar direkt till hands behandlas annor
lunda. Då kan andra elever få yttra sig och frågan kan bli föremål för en li
ten diskussion. Oftast får den emellertid inget definitivt svar eftersom lära
ren inte är helt säker på svaret eller då frågan inte kan ges något kortfattat 
och för eleverna lättförståeligt svar. 
Denna diskussionsbehandling är mera vanlig för frågor i kategori Id. Dessa 
frågor utgör friare associationer utifrån lärarens framställning men har än
då en klar anknytning till denna. De ligger längre ifrån lektionens huvud
sakliga innehåll, är ofta något mera omfattande och skulle kanske kunna 
utgöra grund för en egen undersökning eller ett eget arbetsområde. Inte 
sällan är de emellertid av en typ som är svår att enkelt besvara. 

Elev 1 : "Men hur kunde Sverige få ett eget språk?" 

Elev 2: "Men hur kunde de prata med varann om de inte hade ett 
språk? Hur kunde dom visa varann vad dom skulle göra 
och så...? Om dom inte hade något språk." 
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Elev 3: "Jo, det är en sak som jag undrar. Hur kunde dom komma 
på ett språk? Det måste vara dösvårt. För att om jag då 
skulle peka på den här och säga 'stol' - han skulle ju inte 
fatta det, att det här var en stol. " 

Frågor om språk återkommer under ett par tillfällen under arbetsområdet. 
De, och även andra mera utvidgande frågor, utmynnar i mindre diskussio
ner där även andra elever än frågeställaren får komma till tals. Oftast styr 
läraren tillbaka till huvudinnehållet efter ett par minuter. Skulle eleverna vi
sa tendenser till alltför långvariga diskussioner så tvingas läraren styra hår
dare för att hinna med det som var planerat för lektionen. 

L2: "Lena och Per och Sune och Annika. Om ni tar det ni und
rar över, se'n vill jag gärna fortsätta med den tanken jag 
var inne på." 

Man märker hur läraren verkligen anstränger sig att tillmötesgå eleverna 
och deras nyfikenhet. Frågorna ligger lite bredvid arbetsområdet och är 
knappast möjliga att besvara i sammanhanget men genom diskussionerna 
får de ändå en viss uppmärksamhet. 
Vid genomgångar har läraren i allmänhet planerat ett visst innehåll och för
berett ett visst pensum. Det är då svårt att avbryta genomgången för något 
annat som läraren ej är förberedd för och som upplevs mera perifert. 

Östanvindskolan (Åk6) 

Detta är en relativt gammal låg- och mellanstadieskola som ligger centralt. 
Upptagningsområdet är blandat men med en viss övervikt för flerfamiljs-
bostäder. De villor som ligger i området är av äldre datum. Skolan utgörs 
av en tegelbyggnad i tre våningar med långa korridorer med stengolv och 
gammaldags lektionssalar. Barnantalet har gradvis minskat och det fanns 
endast en till två klasser per årskurs. Antalet lärare i mellanstadiet var få 
och något organiserat samarbete förekom ej. Den kvinnliga läraren i klas
sen var i fyrtioårsåldern och hade således ganska lång undervisningsvana. 
Klassen bestod av 10 pojkar och 7 flickor. Fördelningen på övre och lägre 
medelklass samt arbetarklass var jämn. En av eleverna, en pojke, domine
rade frågandet i klassen och krävde överhuvudtaget mycket uppmärksam
het. Han ställde 9 frågor jämfört med 4 för den som frågade näst mest. 
Fem elever ställde ingen fråga alls. 
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I Östanvindskolan följdes undervisningen under fyra av fem lektioner som 
klassen ägnade åt ett arbetsområde som kallades "Kemi". Under den femte 
lektionen redovisade eleverna sina kunskaper genom ett skriftligt prov. 
Uppläggningen framgår av tabell 7. 
Under ca hälften av de observerade lektionerna fick eleverna experimente
ra och lösa uppgifter i grupp. Andra hälften av lektionerna utgjordes av 
klassundervisning. 

Tabell 7. Lektionernas innehåll och uppläggning för arbetsområdet 
"Kemi"i åk 6. 

LEKTION INNEHÅLL UPPLÄGGNING ANM. 

1 Introduktion: Vad är kemi? Klassundervisning 
2 Elevexperiment om: 

Uppslamning och filtrering 
Lösning och avdunstning 
Lösning 
Tvål och andra tvättmedel 

Grupparbete, laboration 

Redovisning av experimenten Klassundervisning 
3 Elevdemonstration av 

Kromatografi 
Klassundervisning 

Lärarexperiment om 
Tända stearinljus 
Oxidation 

Klassundervisning 

4 Rep. av experiment med 
oxidation 
Vad krävs för att något skall 
kunna brinna 
Åtgärder vid eldsvåda 
Farliga ämnen i hemmet 
Försök med osynligt bläck 

Klassundervisning Rep. av experiment med 
oxidation 
Vad krävs för att något skall 
kunna brinna 
Åtgärder vid eldsvåda 
Farliga ämnen i hemmet 
Försök med osynligt bläck 

5 Skriftligt prov Individuellt arbete Ej inspelat 

Innehåll 

Lärarens målsättning med arbetet inom området framkommer i lärarinter-
vjun. 

I: "Vad hade du tänkt att eleverna skulle lära sig under det 
här arbetsområdet?" 

L3: "Jo, allmänt orientera om vad kemi är...." 
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"Jag kräver ju inte att de skall inhämta detaljkunskaper 
som de skall befästa och bära med sig hela livet. " 

Hon ville således i första hand ge eleverna en allmän orientering om vad 
kemi är. Ett annant mål med undervisningen var att öva eleverna i ett expe
rimentellt arbetssätt. Dock trodde läraren inte att eleverna på ett medvetet 
sätt lärde sig något om den experimentella metodiken, vilket också fram
går av intervjun. 

L3: "Det är väl mycket i just det här momentet av att h ä varit 
med och förstått och känt vad man gör när man håller på 
med kemi. De fick också lära sig att man söker sig fram 
och försöker själv och att man kan dra slutsatser av det 
man gör." 

"Jag är väl inte så säker på att de uppfattar att de har lärt 
sig när de har varit med om en sak som nu en så'n här la
boration. För barnen handlar det mera om vad som hän
der just när de Jobbar, sedan graden av medvetande om 
vad dom lär sig, det är en annan sak." 

Innehållet i undervisningen bestämdes i hög grad av läromedlet. Läraren 
följde lärobokens uppläggning där också anvisningar för lärarexperimen-
ten fanns. När eleverna skulle experimentera fick de ut anvisningar som 
kopierats ur läromedlet. Även när läraren ombads försöka precisera vad 
hon ville att eleverna skulle lära sig nämnde hon just de begrepp som bely
ses genom de genomförda experimenten. 
Vid elevernas redovisningar av sina experiment och vid repetitioner och 
genom det slutliga provet markerade läraren vad hon ansåg vara viktiga 
kunskaper inom området. 
Trots läromedelsstyrningen ansträngde sig läraren att utnyttja elevernas in
tressen och erfarenheter i undervisningen. Detta gjordes ofta genom att 
eleverna uppmanades att på olika sätt delge klassen sina kunskaper. 
Ett exempel på detta är när eleverna som en introduktion till arbetsområ
det i grupper fick skriva ned ord som de kom att tänka på när de hörde or
det 'kemi'. Sammanlagt fick de fyra grupperna ihop 41 ord som skrevs upp 
på tavlan. Av dessa ord uppmärksammade emellertid läraren endast de 
som passade in i den verksamhet som hon redan hade planerat och hon 
kommenterade dessa ord på följande sätt: 

L3: "Vilken tur att jag inte skall behöva lära er allt det här. Det 
skulle jag inte ha klarat av. Vi skall bara göra en mycket 
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enkel orientering om vad kemi är och det var kul att se att 
ni hade så hemskt mycket olika uppfattningar om vad det 
var, att ni kände till hemskt mycket tydligen.... 

Det som kommer igen här är just experimentera och ke
mikalier och nu tänkte jag visa er lite kemi...." 

Ett annat exempel är när läraren under första lektionen frågade om det var 
några av eleverna som hade s k kemilådor hemma och om de i så fall skul
le vilja visa något experiment för sina kamrater. Efter övertalning lovade 
två av pojkarna att göra något. 

L3: Nu tänkte jag att innan vi skall plocka undan höra om det 
är någon av er som skulle tycka att det vore roligt att få vi
sa något försök som ni har prövat på hemma - jag hör att 
ni har experimentlådor - och redogöra för det, tala om 
varför det går som det går. — Någon som är sugen på 
det. Åke, du har en låda hemma visst? 

Åke: "Ja." 

L3: Tror du att det är någonting som du kan visa oss som vi 
inte kan?" 

Åke visade inte någon större entusiasm för detta vilket kanske berodde på 
att andra elever påminde om och kommenterade tidigare tillfällen då nå
gon hade haft med och visat något. 

L3: "Du har ingen lust. - Måns då?- Om ni hjälps åt?" 
Och då skulle meningen vara att ni skulle lära oss någon
ting mera. Inte bara att det blir en puff och en smäll utan 
att vi också får lära oss lite kemi. — Då måste vi få bes
ked. Måns och Åke, vill ni göra något?" 

Båda: "Ja." 

L3: "Det blir till i morgon då. Och då skall ni kunna berätta för 
mig innan vad det är ni tänker göra." 

Vid nästa tillfälle fick pojkarna inleda lektionen med ett experiment som de 
förberett hemma. Det var inte något som hämtats ur en kemilåda utan de 
hade fått hjälp av den ena pojkens pappa som är kemist. 
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I diskussionerna om brandfaran och om hur man kan förvara farliga äm
nen i hemmet ser man också exempel på hur läraren försökte att utnyttja 
elevernas erfarenheter. 

L3: Det hade tydligen blivit så att han hade lekt eller suttit vid 
ett ljus och sé hade han kommit dit med ett papper och 
så hade det börjat brinna.... År det någon som har varit 
med om en sådan situation? - Björn." 

Björn: "Min brorsa han hade en flygmodell och så hade han ett 
ljus. Så tog han dit en pappskärm och skulle se hur det 
brann. Så kastade han det efter och hur mycket papper 
som helst. Då stod mamma där och slängde på en stor 
burk." 

L3: "Hon kvävde det också, ja. Det där med att kväva är ju ett 
effektivt sätt och så slipper man ju få vatten att ta rätt på. 
Jag tror att jag i första hand skulle bara tänka på vatten. 
Men det kan ju ta lång tid att hämta vatten och se'n blir 
det ju besvärligt att ta rätt på det. Det är ju också så att 
det är olika vad det är för någonting som brinner också. 

Genom sin kännedom om elevernas bakgrund kunde läraren också vända 
sig direkt till en viss elev. 

L3: "Du Björn, som har en pappa som jobbar i brandförsvaret, 
kan du säga om de använder sig av annat än vatten som 
hjälp att släcka bränder? Kan du säga nå't?" 

Björn: "Skum." 

L3: "Vad är det? — Vet du det? Var får dom det ifrån?" 

Björn: "Vet ej." 

L3: Jo, dom har ju särskilda brandsläckare, apparater där det 
är packat då, där det är väldigt högt tryck. Då man sedan 
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Ytterligare ett exempel på hur läraren u tnyttjade elevers erfarenheter kan 
ges. Under ett av elevexperimenten upptäckte läraren att en elev satt och 
experimenterade på egen hand med att tända ett nyligen släckt stearinljus. 
När läraren fick klart för sig vad eleven försökte uppnå så tyckte hon att 
hela klassen kunde få ta del av experimentet. I slutet av lektionen, då det 
blir några minuter över fick då denne elev visa att ett stearinljus som 
släckts kan antändas igen bara genom att man håller en brinnande tänd
sticka en bit från veken innan alltför lång tid gått. 
Även om läraren aktiverade eleverna genom att utnyttja deras kunskaper 
och erfarenheter i verksamheten så förlorade hon inte kontrollen över un
dervisningens innehåll. Hon ställde frågor i anslutning till det innehåll hon 
ville presentera och hon utnyttjade elevernas svar i den fortsatta framställ
ningen. 

Av de experiment som hon lät elever demonstrera, hade hon sett det ena 
utföras av en elev under en lektion. Vad de t andra experimentet skulle 
handla om bad hon få veta i förväg. Dessa experiment fick inte någon in-
nehållsmässig upp följning i undervisningen. Verksamheter na var snarast 
avsedda att stimulera eleverna till ett experimentellt förhållningss ätt till sin 
omgivning. Med den målsättningen är det ej så betydelsefullt vad man gör 
utan det viktiga är att man gör och hur man gör. 

Elevfrågor 

Antalet frågor inom de olika kategorierna som elever ställt under arbets
området redovisas i tabell 8 tillsammans med exempel på frågor inom re
spektive kategori. 
Karaktären på dessa lektioner visar sig i fördelningen av frågor på de olika 
kategorierna. Ett relativt långt pass med elevexperiment gör att frågor om 
råd beträffande arbetet dominerade. Likaså gav detta arbetssätt upphov till 
en del regelfrågor kring verksamheten i klassrummet. 
Av de innehållsinriktade frågorna, huvudkategori I, var alla utom en inrikta
de mot att klargöra och ge förståelse av det aktuella skeendet. En tänkbar 
förklaring till detta kan vara att de utförliga anvisningarna fö r elevexperi
menten medförde att eleverna måste koncentrera sig på att följa dessa. 
Därför ställdes många frågor angående förfaringssättet och det blev alltför 
lite tid över för ett mera fritt associerande. Lärarens demonstrationsexperi
ment tycks ha haft en liknande inverkan. Det kan då ha varit särskilt svårt 
att hinna uppfatta och förstå riktigt vad det var som läraren höll på med, 
varför frågorna i första hand syftade till en ökad förståelse av detta. 
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Tabell 8. Antal frågor i de olika kategorierna samt exempel på frå
gor som ställts vid östanvindskolan. 

KATEGORI ANTAL EXEMPEL 

la Upprepningar 13 Vad står det där? 
Ib Förståelse 9 Om man håller på så där länge - försvinner hela 

kopparbiten till slut då? 
le Utvidgningar 1 Vad är det lila papperet för något? 
Id Innovationer 0 
Ila Anvisningar 23 Vad kan man skriva? - Det stiger och sjunker.? 
IIb Materielhjälp 0 
lic Regler 8 Fröken, visst måste vi göra rent alla sakerna? 
III Utgångsfrågor 0 
IV Ovidkommande 6 Kan man köpa det på apoteket? 

Med iaborationsinstruktionerna följde detaljerade anvisningar om vad man 
behövde för de olika experimenten och läraren hade förberett brickor med 
materiel för varje grupp. Det fanns då ingen anledning för eleverna att frå
ga efter materiel och inga frågor i kategori IIb ställdes. 
Eftersom eleverna ej gavs möjlighet att formulera egna frågor inom områ
det i förväg blir det inte heller några frågor i kategori III. Introduktionen be
stod som tidigare nämnts av att eleverna fick skriva ned ord som de kom 
att tänka på när de hörde ordet 'kemi'. 

Av de 10 frågorna i kategori Ib fick två inget svar. Detta berodde nog på att 
frågorna inte bedömdes som tillräckligt intressanta för att få ta upp tid. Vid 
det ena tillfället var läraren i färd med att förklara vad hon skulle göra och 
vid det andra tillfället höll hon på att avsluta lektionen. 

L3: "... då är det papper som reagerar olika mycket och då 
skall vi se hur basisk vår lösning var. Då gör jag så här 
och så jämför jag färgen. Då upptäcker jag att det var fak
tiskt tio — pH-värde tio ungefär hade den här lösningen." 

Elev: Om de hade varit rött då?" 

L3: "Om ni går hem och börjar titta på era diskmedel och 
tvättmedel så vill man ju helst att det man använder hem
ma det skall vara så neutralt som möjligt. Och det har ju 
med våra föroreningar att göra...." 
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Sex av de resterande frågorna fick omedelbart svar med den efterfrågade 
informationen. 

Lena: "Om man håller på så där länge, försvinner kopparbiten 
till slut? Alltså om jag är här hela dagen." 

L3: "Det borde den ju egentligen göra. Det skulle ju bli så att 
vi förenade fler och fler gånger med syret. Till sist så ha
de vi allt som tlågor i bägaren." 

De resterande två frågorna fick en något mera omfattande behandling där 
även övriga elever i klassen engagerades. På den ena av dessa frågor fick 
flera elever möjlighet att tala om vad de trodde hade hänt med en oxiderad 
kopparbit. Den andra frågan besvarades delvis genom att det experiment 
som frågan rörde repeterades med en något annorlunda utformning. 

Mats: "Men om man tar bort den här igen då skall ju..." 

L3: "Vad sa du, Mats?" 

Mats: "Nej, men om det är lite glöd då man tar bort den, tänds 
det igen då?" 

L3: "Skall vi testa och se det? — Vi undersöker. Du får säga: 
Nu! när jag skall lyfta, Åke. När du tycker att det är fara å 
färde. - För om det är som ni säger att ljuset behöver syre 
och när det håller på att ta slut då slocknar det. Då borde 
det ju vara så att om vi då lyfter, då för vi till nytt syre och 
då skulle det lysa igen. - Nu bestämmer du när jag skall 
lyfta." 

Åke: "Nu." 

Elev: "Nej." 

L3: "Ja, det gick bra. Vi kan nog vänta ännu lite längre. " 

Åke: "Nu!" 
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L3: "Ja, det var som om det riktigt flämtade. Det är nästan 
som om man tyckte att det var... på gränsen att det skulle 
slockna. 
Tre saker behövs det alltså: Bränsle, syre och värme." 

Frågan i kategori le får också ett kort svar. 

Jan : "Vad är det lila papperet för något?" 

L3: "Jo det använder man till just det som jag hade det till 
framme på katedern. Man tittar efter om det är surt eller 
basiskt i lösningen." 

Genom att läraren relativt ofta frågade eleverna och bad dem bidra med si
na erfarenheter får man lätt ett intryck av att de kunde påverka innehållet i 
undervisningen. Detta var emellertid inte fallet. Undervisningen följde läro
medlets uppläggning och läraren använde sig endast av elevernas erfaren
heter då de passade in i framställningen. Tydligast kom detta kanske till ut
tryck vid introduktionen till arbetsområdet. Läraren bortsåg då från alla de 
ord som eleverna hade kommit på utom de två som passade för lärarens 
planering. Elevernas möda var helt bortkastad och onödig - läraren hade 
redan bestämt vad som skulle göras. 
När eleverna ställde egna frågor i anslutning till undervisningen så besva
rades de i allmänhet mycket kortfattat. Vid ett tillfälle mynnade en elevfråga 
ut i en klassdiskussion som verkar att ha haft syftet att förtydliga och för
klara ett experiment som genomförts. Vid ett annat tillfälle gav en elevfråga 
upphov till ett experiment med syfte att förtydliga resultatet av ett tidigare 
genomfört experiment. 

Nordanvindskolan (Åk6) 

Nordanvindskolan är den nyaste av de besökta skolorna. Det är en låg-
och mellanstadieskola med modern utformning och inredning, byggd i ett 
plan. Elevantalet ligger mellan 350 oc h 400 elever, fördelade på tre paral
leller i samtliga årskurser på stadierna. Upptagningsområdet som ligger i 
utkanten av staden har en blandad bebyggelse från 70-talet och framåt. 
Den i projektet deltagande klassen består av 11 pojkar och 16 flickor. Ele
ver ur lägre medelklass dominerar, medan övre medelklassen är minst rep
resenterad. Läraren är en man i trettiofemårsåldern med 10 -15 års yrkes
erfarenhet. 
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En flicka och en pojke ur övre medelklass ställer flest frågor under lektio
nerna, men de verkar ändå ej vara särskilt dominerande. 10 flickor och 4 
pojkar ställer inga frågor alls under de observerade lektionerna. Klassen 
ger på det hela taget ett disciplinerat och trevligt intryck. 
I denna klass följdes delar av ett arbetsområde som var uppdelat i två de
lar. Den ena delen benämndes "Människan". Den handlade dels om 
nervsystemet och dels om hur det påverkas av olika droger. Den hade allt
så inslag av människokroppens byggnad samt av s k SANT-undervisning. 
Under denna del följdes undervisningen och bandinspelningar gjordes av 
lektionerna. Den andra delen handlade om samlevnad. Läraren och klas
sen ville då ej ha någon utomstående i klassrummet. Undervisningens in
nehåll och uppläggning för den del som följdes redovisas i tabell 9. De ob
serverade lektionerna innehöll mest klassundervisning med vissa inslag av 
grupparbete. 

Tabell 9. Lektionernas innehåll och uppläggning för arbetsområdet 
"Människan" i åk 6. 

LEKTION INNEHÅLL UPPLÄGGNING ANM. 

1 Nervsystemet, introduktion 
Nervsystemets komponenter 
Redovisning 

Klassundervisning 
Grupparbete 
Klassundervisning 

2 Nervsystemets funktion 
Redovisning 

Grupparbete 
Klassundervisning 

3-4 Gifter, introduktion 
Arbete inom områdena 

Sniff ning 
Alkohol 
Narkotika 
Tobak 

Klassundervisning 
Grupparbete Ej inspelat 

5 Redovisning Klassundervisning 

Innehåll 

Detta arbetsområde genomfördes i slutet av vårterminen i åk 6. Eleverna 
och läraren hade gemensamt bestämt att de skulle arbeta med samlev
nadsundervisning. Läraren såg då möjligheten att koppla ihop det med 
SANT-undervisningen som klassen ej hunnit med samt en önskvärd repeti
tion av nervsystemet. 
Det framgår av lärarintervjun att läraren kände en tidspress i och med att 
terminen snart var slut och att ett par områden ej var tillräckligt behandla
de. 
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I: "Vad hade du tänkt att eleverna skulle lära sig under det 
här arbetsområdet?" 

L4: "... vi hade gjort upp det gemensamt att vi skulle arbeta 
med samlevnad. Då bör man Ju hitta någon lämplig inled
ning och eftersom jag jobbat med människokroppen, 
men inte heltäckande, så ville jag ta den här biten om 
SANT eftersom det handlar så mycket om samliv och 
samlevnad. 

Beroende på vad man jobbar med passar det ibland väl
digt bra med individuella jobb och ibland är det lämpligt 
med gruppjobb. Det är många saker som kommer in och 
påverkar, bl a tiden, och vi var ju faktiskt ganska tidspres-
sade. Man kan ju ta upp det här ämnesområdet SANT ur 
många aspekter. För att jag skulle hinna med det så 
kopplade jag det direkt till människokroppen - hur gifter-
na påverkar oss och vårt nervsystem. " 

Läraren hade således en bestämd plan över vad arbetsområdet skulle om
fatta. Eleverna hade varit med och bestämt vad arbetsområdet skulle ha 
för rubrik, men läraren såg till att innehållet blev just det som han upplevde 
att han inte hade hunnit med av kursen. Det var också ont om tid vilket 
gjorde att lektionerna måste utnyttjas effektivt. Vid repetitionen av nervsys
temet fick eleverna ut stenciler med bilder samt uppgifter att lösa i sam
band med dessa. Vid genomgångar var det också klart att läraren följde 
sin plan över vad det var som skulle ingå i undervisningen. Då läraren un
der den första lektionen skulle introducera arbetsområdet bad han elever
na ge exempel på olika droger eller gifter. 

L4: "Men vi skall börja med att dela in det här arbetsområdet i 
två delar och den första delen är något som vi kallar Nerv
systemet och gifter (skriver på tavlan). Och då jag pratar 
om gifter då förstår ni vad det är för gifter som jag menar 
va...?" 

Elevi: "Alkohol." 

L4: "Javisst! Vi har alkohol. Vad finns det fler för gifter, Sven?" 

Sven: "Narkotika." 
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L4: "Narkotika, ja. (skriver på tavlan) Fler? Sten?" 

Sten: "Tobak." 

L4: "Tobak, (skriver) Sedan brukar man ta upp en till, Gu
drun?" 

Gudrun: "Koffein." 

L4: "Ja, i koffein .., vi kan komma in på sådana gifter också, 
men det finns ett begrepp som man använder, ANT, va 
och så brukar det finnas en bokstav före till och med..." 

Elever: "Sniffning." 

L4: "Sniffning, ja. (skriver) Så att det är dom här sakerna i för
sta hand, se'n kommer vi in naturligtvis även på ... är det 
några fler saker man kan tänka sig?" 

Ulrika: "Ja, de som sprutar färg på bilar som förstör hälsan." 

L4: "Ja, bra. Man brukar prata om miljö, dvs yrkesgifter, va. 
Gifter inom olika yrken. " 

Elev 2: "Kemikalier." 

L4: "Kemikalier som då finns i sprutfärg exempelvis." 

Lotta: "Är inte narkotika och sniff ning, är det inte nästan samma 
sak?" 

Man ser här att läraren redan hade bestämt vilka gifter som skulle tas upp 
inom arbetsområdet. De förslag som eleverna gav accepterades och 
skrevs upp endast om de ingick i SANT-gruppen. Eleverna uppfattade tro
ligen ej lärarens frågor som en möjlighet för dem att styra verksamheten. 
Det utgjorde snarare en sorts kvalificerad gissningslek. 
När det gällde gruppuppgifterna så gav läraren anvisningar om den över
gripande uppgiften att ta reda på hur de olika gifterna påverkade nervsys
temet. Han tillhandahöll även litteratur och talade också om att eleverna ej 
behövde leta efter något annat material, troligtv is för att tiden för arbetet 
med uppgifterna var mycket kort. 
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Elevfrågor 

Även om innehållet styrdes kraftigt av läraren så genomfördes under
visningen i hög grad genom en dialog med eleverna. Eleverna fick på så 
sätt goda möjligheter att ställa frågor. 

Tabell 10. Antal frågor i de olika kategorierna samt exempel på frå
gor som ställts vid Nordanvindskolan. 

KATEGORI ANTAL EXEMPEL 

la Upprepningar 32 Vad betyder kroniskt? 
Ib Förståelse 7 Det kommer inte från samma växt, va? 
le Utvidgningar 6 Förstörs lungorna mer när man är barn eller vuxen? 
Id Innovationer 2 Varför rodnar man och blir röd? 
Ila Anvisningar 14 Per, vad är det här då - vad skall det stå här? 
IIb Materielhjälp 1 Har du några tändstickor? 
lic Regler 5 Varför kan inte vi andra också få göra det? 
III Utgångsfrågor 0 
IV Ovidkommande 4 Vilken tejp har ni använt? 

Av tabellen framgår att det endast är 15 frågor som direkt rörde innehållet 
och som inte enbart var förtydliganden. Hälften av dessa är frågor som var 
direkt inriktade mot att förstå det som läraren gick igenom. Dessa frågor 
besvarades naturligtvis omedelbart så att frågeställaren gavs möjlighet för
stå den fortsatta genomgången. 
Det är endast 8 frågor som visar på ett intresse som gick utöver lärarens 
direkta framställning. Om läraren inser att en sådan fråga har ett svar men 
att varken han eller någon elev omedelbart kan besvara den så är det na
turligt för honom att lämna frågan och antingen själv lova att ta reda på 
svaret till nästa gång eller att be en elev göra det. När frågan då skall be
svaras har den ryckts ur sitt sammanhang, intresset har kanske svalnat lite 
och tiden skall ägnas åt annat. Svaret på frågan ges mest för att man skall 
få veta resultatet. När man inte har tid att återuppliva hela sammanhanget i 
vilket frågan ställdes och relatera svaret till detta sammanhang minskar frå
gans betydelse. 
Vissa frågor var kanske genom sin formulering eller sitt innehåll sådana att 
läraren ej uppfattade dem som möjliga att besvara. En vanlig taktik från lä
rarens sida var då att låta eleverna tala om vad de trodde eller att låta frå
gan bli föremål för en liten diskussion. 
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L4: "Skulle det inte fungera så att det är förlängda märgen 
som sköter det här, om ni skulle måsta åka ända upp i 
hjärnan, om jag då tar på en het kokplatta då tar signalen 
så lång tid att jag skulle kunna bränna mig ordentligt. 
Men i och med att signalen går från fingrarna ut till för
längda märgen så går den mycket, mycket fortare och i 
och med det så är risken att jag ska skada mig betydligt 
mindre.... Ja, det var... du får vänta till sedan... Ulrika, du 
berättade... du frågade någonting?" 

Ulrika: "Nej, men varför känner man aldrig någonting när man 
ramlar ur sängen när man sover hårt, men när man sover 
vanligt så känner man ju det. " 

L4: "Jaa, det är väl..." 

Här började det bli lite oroligt i klassen. Lektionen skulle snart sluta och lä
raren har inte mycket att tillägga. Det finns lite tid över. 

L4: "Vad skulle ni tro? Varför känner man ingenting när man 
sover eller varför känner man mindre när man sover än 
när man är vaken?" 

Elev 1 : "Man är avslappad. " 

Elev 2. "Man slappnar väl av och..." 

L4: "Jaa,... En gång till!" 

Elev 2: "Man är som medvetslös då och..." 

L4: "Ja, jag tror att det handlar mycket om avslappning. Hur är 
det egentligen med människor. Vi pratade mycket om 
smärta. Där handlar det ju ... det är ju mycket där vi an
vänder vårt nervsystem till, va. Att exempelvis känn ... vi 
känner ofta saker och ofta så känner man ju smärta. Det 
kan man känna på olika sätt. Men... hur sir det med olika 
människor, om... om två olika människor slår sig på tum
men, ja, hur reagerar dom? Och reagerar dom exakt lika
dant, eller?" 

Gudrun: "En kanske svär och den andre börjar grina." 
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L4: "Jaa. Det ser man exempelvis på barn. Om barn, två barn 
faller, ett barn kanske börjar vrålskrika och liksom man 
tror att andra tycker att det inte är något farligt. Det kan
ske är så att vi lär oss också att tåla eller vi lår oss att tåla 
smärta när vi är små. 
År det några fler tankar ni har kring det här? Ni ser i varje 
fall hur oerhört fint vårt nervsystem är, va...." 

Om läraren har mycket att gå igenom kan en sådan fråga inte få ta någon 
tid. Då finns naturligtvis möjligheten för honom att hänvisa till att frågan är 
komplicerad och att det ej är så enkelt att besvara den, trots att kanske ne
danstående fråga kunde vara nog så intressant att diskutera. 

Elev: "Vad blir man tjock av?" 

L4: "Nu är det här mycket mera komplicerat än vad vi... Om 
man har låg ämnesomsättning kan man, kan man få över
vikt. Men det är lite mera komplicerat... Eh, jag tänkte ba
ra en sak, vilka två saker är det som är skadliga? I 
tobaksröken är det två saker som är direkt farliga för oss. 
Vad var det? Har ni uppfattat det?" 

De frågor som går lite utanför det som läraren just håller på med behandla
des i vissa fall av denne på ett speciellt sätt. 

L4: "Om vi då... om vi tittar på den översta delen här så har vi 
först ett streck som går in till den övre delen här som är... 
ja, övre delen på huvudet här. Vad finns där för någont
ing? Vad säger du Aina?" 

Aina: "Storhjärnan." 

L4: "Ja, det är stora hjärnan eller storhjärnan." (skriver på 
teckningen på tavlan. 

Lars: "Om man bara använder en fjärdedel... kan man inte an
vända lillhjärnan då?" 

L4: "Nej, det kan man inte eftersom det är stor skillnad mellan 
stora hjärnan och lilla hjärnan. Det är olika saker som 
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händer där. Vi skall ta... var det... Vad skall det här då va
ra?" Folke: 

Folke: "Lillhjärnan." 

Läraren fortsatte genomgången av centrala nervsystemets delar. När ge
nomgången var klar tog han tag i Lars fråga och utnyttjade den för att fort
sätta att tala om vad de olika delarna har för olika funktioner. 

L4: "Ryggmärgen, ja. Lars kom med en frågeställning här 
som jag tycker var rätt intressant. Han sade om vi bara an
vänder en fjärdedel av vår hjärna, och det är ju så, en del 
kanske inte använder ens det, va, skulle man inte klara 
sig med lilla hjärnan då? Vad säger du, Eva?" 

Eva: "Allt finns inte i lillhjärnan, som syn och..." 

L4: "Precis/ Och då ... det är ju så att om man tittar på 
storhjärnan, vad är det som händer där uppe egentligen? 
Är det någon som vet det? Vad händer i storhjärnan 
egentligen? Här sitter... här sitter vårt minne, va..." 

När Lars ställde sin fråga var det inte lämpligt att ta upp den. Läraren spa
rade frågan tills han var klar att utnyttja den. Frågan passade bra för att 
styra in undervisningen på de olika funktioner som de olika delarna i cen
trala nervsystemet har, något som läraren planerat att ta upp. 
Ytterligare exempel på samma metodik kan ges. 

L4: "Den går alltså från foten upp via ryggmärgen till för
längda märgen, där vänder signalen direkt och jag lyfter 
på foten." 

Lars: "Och säger Aj. " 

L4: "Ja, och säger AJ, Aj, Aj kanske jag säger till och med. Så 
enkelt är det, den går upp... Men om jag tänker så här... 
Jag sade det åt er att den här signalen går enbart upp till 
förlängda märgen ... men hjärnan då? År det inte med 
hjärnan vi tänker?" 

Klassen: "Jo." 
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L4: "Hur... är det så att det är olika typer av signaler som vi... 
vi... Ja, Sten, vad vill du?" 

Sten: "Varför rodnar man och blir röd?" 

L4: "Jaa,... och det har ju att göra med det här... Jaa ... kan 
man styra sin rodnad?" 

Elever: "Nej." 

Elev 1 : "Och inte sin rädsla heller. " 

L4: "Det är ju oerhört intressanta saker egentligen. Vi skall, vi 
ska se om Sten får, och ni andra får svar på det här... Vi 
ska, vi kan utveckla det hela sedan, när vi renodlar det 
här. Vi har hjärnan och vi har förlängda märgen sade vi va 

Läraren fortsatte sin genomgång. Denna gick ut på att förklara olika typer 
av reaktioner och han skrev på tavlan: 

VILJEMÄSSIGT STYRDA. 

Styrs av storhjärnan 
som skickar impulser 
till musklerna. 

REFLEXER. 
Styrs av inlärda beteenden 
genom förlängda märgen. 
Ex. Blinkningar. 

L4: "Och dom sakerna.... kan man säga styrs av.... inlärda, ja 
inlärda beteenden. Inlärda beteenden. Här låter det kan
ske lite krångligt men jag skall förklara vad det är. Inlärda 
beteenden - om jag liksom har lärt mig att..." 

Sten: "Ja, ...att jag har lärt mig att rodna, va. " 

L4: "Ja, det kan det vara. Att du har lärt dig att rodna. För att 
det kan ha varit så att du i en viss situation har varit, tyckt 
att det var hemskt pinsamt. Du har tyckt att sådana här 
situationer, exempelvis att någon ... gör att du blir... lite 
osäker, va. Blir man osäker då blir man lite stressad och 
då, då börjar hjärtat att slå lite hårdare, man avsöndrar 
mera av något som kallas adrenalin och då, då går blodet 
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ut i huden så här och då blir man röd, va. Och har du då 
varit med om det tidigare flera gånger men då du kommer 
i en sådan här liknande situation igen, så plötsligt rodnar 
du, kanske en flicka som blinkar åt dig. Och... va, blink... 
och då rodnar du. - Rädsla är också sådana saker. Jag 
vet att jag var hemskt rädd för hundar tidigare. 

Men det här, det är reflexer, det är alltså... det styrs av in
lärda beteenden genom förlängda märgen. Och det är ex
empel.., det är exempelvis sådana här saker. Många 
grejor alltså lär vi oss, men det är inte bara inlärda, inte 
enbart inlärda därför att... även ett litet barn vet med sig 
om att.. att tar man på en het kokplatta så inte behöver 
dom lära sig att dra bort handen utan det här sker alltså 
automatiskt. Men sedan, det här Sten pratade om att rod
na det är sådana här saker vi, som också är som reflexer 
kan man säga ... och styrs helt automatiskt av förlängda 
märgen. Finns det några fler sådana här saker som styrs 
på det här sättet?" 

Man ser hur läraren markerade frågan, ställde den till sidan, gjorde klart 
genomgången och kom tillbaka till den igen då han kunde utnyttja den för 
att belysa det han hade gått genom. 
Även om eleverna i den här klassen fick vara med och bestämma rubriken 
för arbetsområdet så kunde de sedan inte nämnvärt påverka innehållet. 
Läraren hade en uppfattning om att vissa delar av vad man bör ta upp på 
mellanstadiet ej var tillräckligt behandlade. 
Genomgångarna av nervsystemet styrdes av läraren. De frågo r som ele
verna ställde besvarades i allmänhet mycket kortfattat. I vissa fall utnyttja
de läraren dem för att ytterligare poängtera vad han ansåg vara väsentligt. 
För elevernas grupparb ete kring olika droger gav han en noggrann in
struktion och tillhandahöll materiel i vilket eleverna skulle hämta sin infor
mation. 

Månskolan (Åk9) 

Denna skola byggdes i slutet på 60-talet och början på 70-talet. Lokalerna 
är ganska fräscha och ändamålsenliga samt väl utrustade för undervis
ningen i naturorienterande ämnen. Upptagningsområdet ligger ganska 
långt från själva stadskärnan och har en blandad bebyggelse. Skolan som 
är en ren högstadieskola har 5 - 6 paralleller och ca 400 elever. 
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I den klass som deltog i undersökningen gick 6 pojkar och 11 flickor. Av 
eleverna tillhörde 6 övre medelklassen och 8 arbetarklassen. Endast 3 ele
ver kom från lägre medelklass. Läraren som undervisade under arbetsom
rådet hade klassen även i matematik och biologi. Hon hade ca 20 års un
dervisningsvana. 
Klassen dominerades mycket av ett par pojkar, båda ur övre medelklass. 
Den ene var väldigt aktiv och verkade intresserad. Han hade svårt att läg
ga band på sin spontanitet och ville gärna hela tiden kommentera och stäl
la frågor i anslutning till lärarens framställning. 40 frågor tillskrevs hon om 
medan närmsta elev ställde 22. Klassen verkade ha vant sig vid hans bete
ende men många tycktes reta sig på honom. 
Den andre pojkens aktivitet riktade sig i mycket mindre utsträckning mot 
skolarbetet. Han ville i stället diskutera sina fritidsaktiviteter och annat ovid
kommande under lektionerna. Han var många gånger väldigt störande. 
Även andra elever bidrog till oredan i klassen som därigenom gav ett stö
kigt intryck. Läraren verkade ha ett ganska tungt jobb med den. 
Arbetsområdet som följdes i klassen benämndes "Från råvara till färdig 
produkt" och hänfördes till kemiämnet. Det omfattade 6 lektioner varav en 
utnyttjades för ett skriftligt förhör. Denna lektion spelades ej in . Upplägg
ningen av arbetsområdet framgår av nedanstående tabell. 

Tabell 11. Lektionernas innehåll och uppläggning för arbetsområdet 
"Från råvara till färdig produkt" i åk 9. 

LEKTION INNEHÅLL UPPLÄGGNING ANM. 

1 Bergarter, mineraler, gruv
brytning och järnframställning 

Klassundervisning 

2 Järn och järnframställning 
Reduktion av blyoxid 

Klassundervisning 
Laboration 

3 Koppar och koppar
framställning 
Arbete med instuderingsfrågor 

Klassundervisning 

Individuellt arbete 
4 Elektrolytisk rening av koppar 

Arbete med instuderingsfrågor 
Laboration 
Individuellt arbete 

5 Cellulosa, stärkelse och 
pappersmasseframställning 
Kokning av ved och cellulosa 

Klassundervisning 

Laboration 

6 Skrivning Individuellt arbete Ej inspelad 

Under de observerade lektionerna delades tiden i ungefär lika delar på 
klassundervisning, elevexperimenterande i laborationer samt individuellt 
arbete med instuderingsuppgifter. 
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Innehåll 

Läraren i denna klass hade en klar uppfattning om vad hon ville ge elever
na inom det här arbetsområdet. Hon utgick i stor utsträckning från egna 
synpunkter och var inte bunden av något läromedel, tvärtom uttalade hon 
kritik mot den lärobok som användes. 

I : "Kan du säga någonting om vad du hade tänkt att de skul
le lära sig på det här arbetsområdet?" 

L5: "Jag hade tänkt mig att de skulle få en allmän Information 
om de här sidorna av vårt arbetsliv. Kanske inte en sådan 
där renodlad kemisk sida av det därför att jag är geograf 
också så att jag känner att man inte får glömma bort det. 
Sedan tycker jag också att det är något som de skall ha 
en information om därför att det är ju näringsgrenar som 
ligger oss nära i Norrland med gruvorna såpass nära oss, 
och Bolidenfälten. De måste också få en allmän oriente
ring om hur det hela går till. Helt kemiskt detaljerat tycker 
jag är för svår kemi för dem utan jag vill ge dem en allmän 
bild.... Då tycker jag det är negativt att läroböckerna går 
inte lika mycket allmänt - de håller sig mer rent kemiskt. 
Jag försöker få lite ämnesöverbryggande där. Det var väl 
därför som jag tog med mer eget prat än vad man annars 
kanske brukar göra på kemilektioner och det blev lite me
ra laborativt." 

Detta relativt självständiga förhållningssätt till läromedel och kanske även 
läroplan innebar inte att eleverna skulle kunna få mera att säga till om be
träffande innehållet i undervisningen. Att läraren gjort ett eget ställningsta
gande och att hon hade egna, bestämda åsikter om vad som var viktigt 
inom området utgjorde kanske snarare ett än större hinder för att eleverna 
skulle kunna påverka undervisningsinnehållet. Detta framgick vid inled
ningen till arbetsområdet. Läraren talade då om vilken sida man skulle slå 
upp. Där står rubriken till arbetsområdet och under den står det sex frågor: 

Vad består jordens inre av? 

Hur framställs järn? 
Vad är kristallglas? 

Vad finns i havsvatten? 

Hur får man papper ur trä? 
Hur tillverkas benporslin? 
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Läraren kommenterade dessa på följande sått: 

L4: "Underfrågorna som kommer under bilden säger oss lite-
grann om vad vi kommer att syssla med. 
Vad består jordens inre av?' - Ja vi skall försöka ta fram 
en del om malm, malmer och sedan så småningom 
metallframställning. Järn, koppar skall vi se exempel på 
och vi skall läsa litegrann om aluminium också. 

Papper och pappersmassa det är ju viktiga produkter och 
visserligen har vi snuddat vid det i fjol när vi jobbade med 
skogen men vi skall ta upp lite mer om det också i år. 
Glas och poslin kommer vi väl att passera lite snabbare, 
men inte alldeles obemärkt. Och sedan om vi hinner med 
så kommer vi att gå in på - det kommer längre fram här -
tvättmedel, fläckborttagningsmedel och sådana saker. 
Eventuellt kommer vi in på lite om skönhetsmedel också, 
vi får väl se om vi hinner det. Men det beror ju på hur 
snabbt det går undan med det här första som är - kan vi 
säga - nationalekonomiskt lite viktigare." 

Denna introduktion gjordes med en proffessionell auktoritet och tyngd. Lä
raren lade fram vad som skulle göras och verkade inte ha någon som helst 
tanke på att något annat skulle kunna hända. Visserligen framgick det i in
tervjun att hon var mycket positiv till och tyckte det var viktigt med elever
nas frågor, men bara i anslutning till det som skulle behandlas och helst in
te förrän de grundläggande kunskaperna inhämtats. 

L4: "Man skall lyssna på deras frågor och framför allt ta varje 
fråga på allvar. Även om det kommer en dum fråga så tar 
man den på allvar och reder ut den. Då kommer det Inga 
flera dumma frågor utan då ställer de bra frågor och alla 
vågar ställa frågor.... 
Jag trodde ett tag att man skulle kunna använda s ig av 
sådant som står i tidningarna och sånt som kommer på 
TV, men det upplevde jag som för svårt. Det är redan för 
specialiserat det som kommer därifrån. Så att gå tillbaka 
till tidningsartikler och liknande det kan man göra sedan 
man har lärt dem en hel del basfakta..." 
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Elevfrågor 

I denna klass ställdes ett relativt stort antal frågor. Eftersom eleverna vid 
flera tillfällen arbetade laborativt och ibland med s k instuderingsuppgifter 
individuellt föll en stor del av frågorna i kategori Ila. Frågornas fördelning 
på de olika kategorierna samt exempel på frågor ges i tabell 12. 

Tabell 12. Antal frågor i de olika kategorierna samt exempel på frå
gor som ställts vid Månskolan. 

KATEGORI ANTAL EXEMPEL 

la Upprepningar 51 Visst är det kopparsulfat det där? 
Ib Förståelse 13 Du, är alltid anoden av råkoppar? 
le Utvidgningar 2 Finns dom här att hitta var som helst? 
Id Innovationer 3 Du, vad gör man med stenarna som blir kvar då? 

Lägger man tillbaka dom i gruvan sedan? 
Ila Anvisningar 89 Hur länge skall jag blåsa? 
IIb Materielhjälp 6 Var är gastuberna någonstans? 
Ile Regler 21 Måste man använda glasögon? 
ill Utgångsfrågor 0 
IV Ovidkommande 11 Vad var det för någonting som la' av på skolan? 

Elevernas frågor var som framgår av tabellen starkt inriktade på att ge en 
förståelse av lärarens framställning. Det är ju endast frågorna i kategorier
na l:c och l:d som går något utanför det av läraren definierade innehållet. 
De frågor som eleverna ställde besvarade läraren i enlighet med de åsikter 
hon framförde i intervjun. Frågor som ställdes för att eleven skulle kunna 
förstå lärarens framställning besvarades s nabbt för att inte störa genom
gången alltför mycket. 

L5: "... Om dom här mineralema innehåller speciellt mycket 
av metaller, då kallar vi dom här stenarna malmer. Då kan 
vi förenkla det och säga att en bergart som innehåller en 
brytvärd mängd metall den kallar vi för en malm. " 

Pia: "Så malm är inget riktigt ämne." 

L5: "Nej, det är en blandning av en massa föreningar. I den 
här malmen som alltså kallas för kopparkis, vad fanns det 
för metall i den? Kommer du ihåg det från när ni läste?" 
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Frågor som gick lite mera utanför undervisningen, frågor i kategorierna le 
och id, behandlades på likartat sätt. 
När eleverna fick undersöka några olika mineraler som läraren tagit fram 
ställdes flera frågor. 

Elev 1 : "Finns dom här att hitta var som helst?" 

L5: "Nej, inte riktigt var som helst. Men om man går ut och le
tar riktigt, i vissa brott, i vissa gruvor så kan man hitta så
dana här stora sjok av glimmer. Ja, vad kan man använda 
det här ti ll? År det någon som har sett det här användas 
någonstans?" 

I samband med en genomgång av kopparframställning kom det också en 
fråga som förde lite utanför det egentliga kemiska sammanhanget. 

L5: "... Och sedan tar man vara på det där stammet, 
anodsiammet, och separerar guld och silver på olika ke
miska vägar och så får man fram rent guld och rent silver 
som biprodukt när man har framställt den här rena kop
parn." 

Bertil: "Går det med vinst det där? Med koppar-, guld- och 
silverproduktionen. " 

L5 : "Ja, silverproduktionen framför allt är en klart vinstgivande 
biprodukt. Det är viktigt. Utan den skulle det inte gå riktigt 
lika bra.... Sedan får man en annan biprodukt också i det 
här sammanhanget. Det var någonting vi skrev på tavlan 
här. Svaveldioxid, det har vi pratat om alldeles nyss. I vil
ket sammanhang pratade vi om svaveldioxiden för några 
veckor sedan?" 

Vid något tillfälle kunde en fråga få lite längre behandling, men det dröjde 
oftast inte mer än någon minut tills läraren var tillbaka i sin egen genom
gång igen. 

L5: "Svartmalmen anrikas på magnetisk väg för alla dom små 
stenar som innehåller svartmalm dom fastnar ju på en 
magnet, medan gråstenarna rullar iväg vidare. Dom är ju 
inte alls magnetiska. På sä sätt höjer man alltså koncen
trationen av metall. " 
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Bertil: "Du, vad gör man med stenarna som blir kvar då? Lägger 
man tillbaka dom i gruvan sedan när man är färdig?" 

L5: "Tidvis, ja. Därför att när man har skaffat sig en massa or
ter och gångar så blir berget till slut perforerat som en 
bättre schweizerost nästan. Och när man har tömt ett om
råde så fyller man igen en del orter. Det beror ju på om 
man så att säga måste passera förbi dom här våningarna. 
En del av sådana här orter som går horisontellt in i berget 
och som man vet att det inte finns mera att hämta i, dom 
kan man ju fylla igen med gråsten. Det är ju ett 
avfallsproblem kring en gruva. Var skall man göra av all 
gråsten? Man försöker att använda det så mycket det går 
och då har man det som fyllnadsmaterial. Annars så är ju 
fyllnadsmaterial i byggområden, när man bygger ut sam
hällen, ett sätt att använda det, men något riktigt stort an
vändningsområde för den här enorma slaggprodukten 
det har man inte." 

Frågorna besvarades på ett korrekt sätt, men de tilläts inte ta alltför stor 
del av tiden i anspråk och svaret fick ofta på något sätt leda tillbaka tankar
na till det som läraren just höll på med då frågan kom. 
Karakteristiskt för undervisningen under detta arbetsområde är den aukto
ritet som läraren utstrålar genom sitt ämneskunnande och sin erfarenhet. 
Genom denna naturliga auktoritet har läraren ett avgörande inflytande över 
undervisningens innehåll. Varken hon själv eller någon av eleverna verkar 
ha någon tanke på något annat förhållande. Eleverna inriktar sig på att för
söka sätta sig in i och förstå vad läraren går igenom. Detta avspeglar sig 
även i det faktum att det endast är 5 elevfrågor som avlägsnar sig från lära
rens framställning. De flesta elevfrågor som ställs under lektionerna får kor
ta, koncisa svar och läraren fortsätter omedelbart med sin tankegång. Ett 
par av frågorna i kategorierna le och Id får ta lite längre tid, men det dröjer 
inte mer än någon minut så leder läraren tillbaka undervisningen till det 
hon hade planerat. 
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Solskolan (Åk9) 

Skolan som enbart inrymmer högstadiet byggdes omkring 1980 och var 
således endast några år gammal när undersökningen genomfördes. Loka
lerna är således moderna och no-institutionen välutrustad. Arbetet med att 
starta en ny skola innebar en speciell ansträngning för lärarkåren och gav 
en känsla av samhörighet. Samarbetet mellan lärarna verkade fungera bra. 
Elevantalet på skolan var ca 450, fördelat på 6 paralleller. Upptagningsom
rådet innehåller både gammal och ny villabebyggelse samt en del flerfa-
miljsbostäder av ungefär samma ålder som skolan. 

Tabell 13. Lektionernas innehåll och uppläggning för arbetsområdet 
"Atom- och kärnfysik" i ik 9. 

LEKTION INNEHÅLL UPPLÄGGNING ANM. 

1-2 Introduktion 
Bohrs atommodell 
Atomer, grundämnen, isotoper 

Klassundervisning 
Klassundervisning 
Individuell läsning 

3-4 Elektromagnetiska spektrumet 
Linjespektra, bandspektra 

Klassundervisning 
Laboration 

5 Isotoper, radioaktivitet 
Experiment, radioaktiv strålning 

Klassundervisning 
Klassundervisning 

6-7 Experiment, radioaktiva 
strålningens egenskaper 
Sönderfallsserier 
Instuderingsuppgifter 
Uppläggning av grupparbeten 

Klassundervisning 
Klassundervisning 
Individuellt arbete 
Klassundervisning 

8-9 

10 
11-16 

Uppgifter inom områdena 
Uranbrytning, Avfalls
hantering, Kärnkraft 
Kärnvapen, atombomben 
Medicinska frågor 
Några viktiga upptäckter 
Röntgen och laser, mm 
Strålning, mätmetoder, mm 

_ll_ _ll_ 

Grupparbete 

_n_ 

Vikarie 8-9 

10 
11-16 Jl. 

17 Rim: Atomic Café Klassundervisning Ej inspelad 

18-19 Uppföljning av film 
Uppsättning av väggtidningar 
Studieuppgifter, kontrollupp
gifter, fördjupningsuppgifter 

Klassundervisning 
Grupparbete 

Individuellt arbete 

20-21 Genomgång av studieuppgifter 
Förhör på elevernas vägg
tidningar 

Klassundervisning 

Klassundervisning 
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Ungefär lika stor del av tiden ägnades åt grupparbete som åt klassunder
visning. Vissa mindre inslag av elevexperiment och individuellt arbete med 
instuderingsuppgifter förekom också. 
Den observerade klassen innehöll 14 pojkar och 8 flickor. Medelklassele
verna dominerar - endast 4 elever kommer ur arbetarklassen. Ett par av 
eleverna - tv å pojkar - ställer i särklass flest frågor, 51 resp. 37 stycken. 
Närmaste elev når upp till 25. Båda pojkarna är mycket ambitiösa, men 
verkar ha svårt att ta egna initiativ. Den ene av dem måste betecknas som 
svagpresterande. En av eleverna i klassen kunde ej tillskrivas någon fråga. 
Både i fråga om allmän förmåga och ambition var klassen starkt hetero
gen. Med det myckna grupparbetet och den frihet som det ger blev verk
samheten splittrad. Trots lärarens långa undervisningserfarenhet och hans 
bekantskap med klassen från andra ämnen och tidigare år hade han ett in
tensivt arbete med att hålla ihop undervisningen. 
Vid denna skola följdes arbetsområdet "Atom- och kärnfysik", vilket omfat
tade 21 lektioner fördelade på 12 tillfällen. Uppläggningen av arbetsområ
det redovisas i tabell 13. 

Innehåll 

Läraren inledde arbetet med att fråga eleverna vad de kom att tänka på 
när de hörde orden "Atom- och kärnfysik". Han fortsatte med att låta ele
verna skriva ned vad det ville få reda på inom detta område. Sedan sam
manställde han elevernas frågor på tavlan: 

Strålning, vad är det? 
Brytning och avfallshantering. 

Härdsmälta, vad är det? 
Hur farlig är strålning? Hur reagerar kroppen? 
Kärnvapen och kärnkraft. 
Atombomb och kedjereaktion. 
Hur fungerar ett kärnkraftverk? 
Föroreningar. 

Det blev en liten diskussion kring dessa frågor och läraren kompletterade 
genom att påpeka att radioaktiv strålning används både inom sjukvården 
och inom industrin. Han lovade också att strukturera upp frågorna så att 
det skulle kunna bildas grupper som kunde arbeta med intressanta fråge
ställningar. 
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Under de följande lektionerna gick läraren igenom en del grundläggande 
begrepp. Han tog upp Bohrs atommodell, olika spektra, grundämnen, iso
toper, radioaktiv strålning och radioaktivt sönderfall. 
I intervjun med läraren uttryckte han sin avsikt med dessa genomgångar 
på följande sätt: 

L6: "Jag tycker det är viktigt att komma ihåg att det heter na-
turorienterande ämnen. På något sätt gäller det att skapa 
ett allmänt intresse för vad som händer omkring oss i na
turen - kemiskt-biologiskt, fysikaliskt och tekniskt - över
huvudtaget ett intresse för att tänka efter vad det är som 
händer. Man skall inte i detalj ge kunskaper i fysik i 
grundskolan, det är ganska svårt utom på vissa områden 
där man kan göra det. Jag tycker att atomfysik är ett om
råde som är både stort och komplicerat och att man där 
kan sikta mera på att ge en orientering. 

Han ville inte heller göra undervisningen för svår eller krävande, vilket kan 
vara ganska lätt att göra inom atom- och kärnfysiken. Det innebär en risk 
att eleverna tappar intresset helt. 

Jag tror att en del tyckte att det var ganska intressant. Det 
var in te så mycket - skall vi säga svårteoretiskt - och jag 
tror att många av dom tycker om att jobba med ett sådant 
här område för att de kan förstå. Det är ju mycket inom de 
här ämnena, när man börjar använda formler, som 
blockerar och gör det svårt. Att då ta något orienterande 
tror jag gör att de förstår vad det är frågan om. 

Tryck igen på att det heter naturorientering. Vi skall inte 
göra några fullfjädrade kemister el ler fysiker i grundsko
lan för då dödar vi intresset för de flesta. Det blir bara vis
sa kvar som orkar igenom." 

Läraren sade sig således inte ha några egentliga krav på en djupare fysika
lisk förståelse av atom- och kärnfysiken. Hans målsättning var enbart att 
ge eleverna en orientering om och en viss förståelse av några naturfeno
men och samhälleliga företeelser som har med ämnesområdet att göra. 
Detta innebar emellertid inte att läraren lät eleverna bestämma innehållet. 
De genomgångar han gjorde behandlade områden som normalt tas upp 
inom området och han använde också läroboken till vissa delar av 
framställningen. De frågor som eleverna fick ställa reda n första lektionen 
behandlades endast till en ringa del under genomgångarna. De sparades 
till elevemas grupparbete. 
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När detta grupparbete skulle starta hade läraren strukturerat och komplet
terat elevernas frågor. På så vis hade han fått fram olika delområden för 6 
grupper att arbeta med. Rubrikerna för dessa delområden var: 

1. Uranbrytning, avfallshantering och kärnkraft 
2. Kärnvapen, atombomben 
3. Medicinska frågor 

4. Några viktiga upptäckter. 

5. Röntgen, laser, mm. 

6. Strålning, mätmetoder, mm. 

Läraren talade om vilka elever han hade tän kt skulle arbeta med de olika 
områdena, men eleverna hade frihet att byta till en annan grupp. 
Han hade preciserat elevernas relativt öpp na frågeställningar genom en 
rad konkreta frågor som respektive grupp kunde arbeta med. Han gav 
dessutom litteraturanvisningar där eleverna kunde finna svaren på dessa 
frågor. Varje grupp fick dessa uppgifter på ett papper. Anvisningarna för 
grupp 1 återges nedan. 

Grupp 1.Uranbrytning, Avfallshantering, Kärnkraft 

Frågor att besvara: 
a) Var finns brytvärt uran? 
b) Var bryts uran idag? 
c) Hur fungerar ett kärnkraftverk? 
d) Hur ser avfallet (atomsoporna) ut? 
e) Hur förvaras utbränt kärnbränsle? 
f) Var förvaras utbränt kärnbränsle? 
g) Vad menas med upparbetning av kärnbränsle? 
h) Hur ser framtiden ut vad gäller förvaring mm? 

Litteratur: Svensk artikelservice (Biblioteket) 
Läroböcker 

Även om dessa frågor och anvisningar gavs enbart i syfte att hjälpa elever
na att komma igång med arbetet så kom de i realiteten att styra hela verk
samheten. I flera av grupperna delade man upp frågorna mellan grupp
medlemmarna varefter dessa arbetade vidare med respektive frågor mer 
eller mindre individuellt. 
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Litteraturanvisningarna hade också en starkt styrande effekt. De böcker lä
raren hade antecknat fanns på ett bord i klassrummet, lätt tillgängliga. 
Svensk artikelservice fanns i skolbiblioteket och kunde nås ganska enkelt. 
Vid ett par tillfällen försöker läraren att stimulera elever att leta litteratur på 
andra ställen, men det lyckas inte så bra. 

L6: "Det finns ju naturligtvis böcker skrivna om just henne, 
hon är ju så känd. Så vill du riktigt satsa så gå och låna 
en bok." 

Lena: "Mmm. Då måste man göra det nere på stan?" 

L6: "Är det så besvärligt och fara dit då ?" 

Lena: "Jag har inte tid. " 

L6: "Du har inte det?" 

Lena: "Nej." 

En annan elev tänkte att han kunde ta kontakt med Statens strål
skyddsinstitut för att be om broschyrer. Då måste han gå ned på skolans 
expedition för att komma åt en telefon. Telefonnumret kunde han inte få 
tag i förrän lärarvikarien tipsade honom om att ringa nummerbyrån. När 
han så småningom kunde ringa så fick han inget svar och sedan var lektio
nen i det närmaste slut. Det blev inga flera samtal på följande lektioner hel
ler. 
Trots hjälpfrågor och litteraturanvisningar fanns det en viss frihet för ele
verna. Omfattningen av arbetet samt utformningen av sin redovisning kun
de de själva bestämma även om läraren givit vissa riktlinjer för själva redo
visningsformen. 

L6: "Se'n skulle jag vilja diskutera med er vad ni skall göra för 
sorts redovisning. Tänk på det idag och innan nästa tim
me är slut så vet ni hur ni vill redovisa. Jag vill inte ha det 
där vanliga att stå här framme och läsa upp något som ni 
har skrivit av någonstans. Ni har till exempel hela den sto
ra utställningsskärmen härute. " 
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Alldeles I början av grupparbetet hade en av grupperna en idé om att redo
visa sitt arbete i form av modeller av ett kärnkraftverk, av en upparbet-
ningsfabrik och av en urangruva. Läraren stöttade idén, men han hade 
små möjl igheter att hinna hjälpa pojkarna i den utsträckning detta skulle 
krävt och projektet kom aldrig igång. Senare under arbetet blev det t o m 
så att en av pojkarna ville kopiera av en text som han funnit och använda 
kopian i sin redovisning. 

Sten: "Du, har du tid med den här apparaten?" 

L6: "Ja." 

Sten: "Tror du att det går att kopiera av det där och från det där 
- men inte det där. Så att det kommer med bränslepriser 
och det där." 

L6: "Det går bra." 

Sten: Och så se'n klippa bort och klistra ihop det där." 

L6: "Jo." 

Sten: "För att om man gör en väggtidning då spelar det ingen 
roll om man skriver för hand eller gör så här. " 

L6: "Nej, just det." 

Sten: "Bra! Då gör vi så där." 

L6: "Det går bra. Ni får gärna plocka bitar ur artiklar och ställa 
ihop det. Det är hur ni har ställt ihop det som är..." 

I en annan av grupperna, där man bl a skulle syssla med laser, fick elever
na veta att det skulle finnas en laser på fysikinstitutionen. Tyvärr visade 
detta sig vara fel. Det fanns en tillbehörssats för att visa några av laserlju-
sets speciella egenskaper, men själva lasern fanns ej. Efter a tt ha läst en 
populärvetenskaplig framställning av hur en laser fungerar trodde en av 
pojkarna i gruppen att han skulle kunna bygga en egen laser. Inte ens då 
lärarvikarien väldigt bestämt påstår att det inte är möjligt ger pojken riktigt 
upp. 
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LVik: "Så att du skulle göra ett experiment?" 

Per: "Ja." 

LVik: "Då måste du ha en laser. " 

Per: "Men jag tänkte göra en laser för att visa. " 

L6: "Kan du göra en laser?" 

Per: "Jag vet inte. Jag tänkte kolla upp om det inte skulle gå. 
Teoretiskt så borde det gå att göra. Mycket enkelt i prin
cip." 

LVik: "Jag tror inte att du kan bygga en laser. Kan du det, då får 
du sluta nian tycker jag. Då är du för duktig för att vara 
här." 

Per: "Jag klarar av det om jag får en uppgift.... Teoretiskt bor
de det inte vara omöjligt." 

I ett senare samtal m ed den ordinarie läraren verkade det först som om 
eleven fortfarande trodde att han skulle kunna bygga en laser. I början av 
samtalet talade han om att det krävs en rubinstav, men i slutet av samtalet 
klargjorde han att det då gällde att göra en modell av en laser, där rubin-
staven ersatts med en trästav. När slutligen redovisningen presenterades i 
form av en väggtidning så var det en mycket enkel bild som presentera
des. 
Innehållsmässigt kan man säga att grupparbetet fick den utformning som 
läraren skisserade genom sina stödfrågor och litteraturanvisningar. 

Elevfrågor 

Detta arbetsområde omfattade många lektionstimmar och hade inslag av 
både lärargenomgångar, experiment och elevaktiviteter. Resultatet blev 
dels att det var många frågor som ställdes dels att alla kategorier av frågor 
var representerade. Under lärargenomgångarna oc h experimenten domi
nerade frågor där eleverna försökte förstå lärarens framställning och under 
de lektioner då eleverna arbetade med sina grupparbetsuppgifter förekom 
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mera frågor som hade med arbetssättet att göra. Antalet frågor samt ex
empel på frågor i de olika kategorierna redovisas i tabell 14. 

Tabell 14. Antal frågor i de olika kategorierna samt exempel på frå
gor som ställts vid Solskolan. 

KATEGORI ANTAL EXEMPEL 

la Upprepningar 68 Är det här en laserstråle? 
Ib Förståelse 64 Styrstavarna där - är dom av grafit då? 
le Utvidgningar 23 Går det att räkna ut om den är stabil eller instabil? 
Id Innovationer 9 En neutronbomb då - hur funkar den då? 
Ila Anvisningar 90 Lars, är det bättre om man kommer närmare? 
IIb Materielhjälp 70 Kan du kopiera det här till nästa gång? 
lic Regler 43 Ska vi gå runt och läsa på dom och så svara på Regler 

frågorna? 
III Utgångsfrågor 5 Härdsmälta - vad är det? 
IV Ovidkommande 37 Lars, vad har du gjort på kinden? 

De experiment och genomgångar som läraren utförde verkade intressera 
eleverna. Särskilt experimentet med radioaktiv strålning lockade många 
frågor. De flesta frågor som ställdes beträffande innehållet var sådana som 
skulle förtydliga vad som sagts eller förbättra elevernas förståelse av detta. 
32 frågor klassificerades som utvidgningar eller innovationer. Av dessa 
ställdes i stort sett samtliga under lärargenomgångar eller experiment. Att 
så få sådana frågor ställdes under elevernas grupparbete är kanske ej så 
märkligt. Eleverna hade då fått välja en viss ämnesmässig inriktning och till 
denna hade läraren fogat ett antal frågor som han tyckte skulle besvaras. 
Eleverna var således sysselsatta med att finna svar till dessa frågor och 
deras tänkande var inriktat på detta. De upplevde sig ej ha tid till att funde
ra över någonting annat. De frågor som de ställde var i huvudsak inriktade 
mot att förbättra förståelsen av den egna uppgiften. 
Många av frågorna i kategorierna le och Id, som ställdes under lärarens 
genomgångar, fick även i denna klass en ganska summarisk behandling. 

L6: "Nu har vi ju inget radioaktivt preparat här. Var kommer då 
den här radioaktiva strålningen från?" 

Elever: "Väggen. Golv. överallt." 
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L6: "Rymden, luften, berggrunden. Ja, det här..." 

Lena: "Om vi säger att man är här jättelänge, flera år, kan man 
Inte bli påverkad av det då?" 

L6: "Ja, det är ju det man frågar sig. Hur mycket tål vi alltså -
av det som finns? 

Eleven fick egentligen inget svar på sin fråga. Det skulle ha fört för långt att 
i detta sammanhang gå in på medicinska frågor. Läraren hade just påbör
jat ett experiment och ville snabbt göra detta klart. 
Vid en genomgång av det elektromagnetiska spektret kom en fråga från en 
flicka som besvarades lika kortfattat. 

L6: "Och se'n här borta då, längst till höger så kan vi skriva 
'radioaktiv strålning'." 

Lena: "Varför heter det radio?" 

L6: "Ja, varför heter det radio? År det någon som vet varför 
det heter radio, radioaktiv? Jo det kommer av ett latinskt 
eller grekiskt ord som heter radius och som betyder strå
le, helt enkelt. En radie i en cirkel det är en stråle från me
delpunkten ut till periferin - samma ord. Så radio betyder 
stråle." 

Vid den slutliga genomgången av arbetsområdet och de frågor som lära
ren ställt samman utifrån elevernas redovisningar fanns det något mera tid 
till förfogande och ett par frågor kunde få lite utförligare behandling. Det 
verkade som om det var möjligheterna att utifrån frågan repetera vissa sa
ker som avgjorde hur mycket tid den fick ta. 

Gun: "Jag vet vad det är, men - vad är det för skillnad på en 
vätebomb och en atombomb?" 

L6: "Äntligen kom den frågan. Bra!" 

Gun: "Men jag fattar inte vad det är 

L6: "Vad är det för skillnad på en vätebomb och en atom
bomb? — Paul och Tore och Lisa vill... Lisa." 
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Lisa: "Jag tror, jag vet inte..." 

L6: "Det vore roligt om du kunde 

Lisa: "Jo, men en atombomb där klyvs väl kärnorna och så i en 
vätebomb där slås dom ihop." 

T ore: "Och så bildas det mera värme där i vätebomben. " 

L6: "Ja." 

Diskussionen fortsatte ett tag om hur farliga de olika bombtyperna är. Se
nare kom man in på neutronbomben. 

T ore: "En neutronbomb då - hur funkar den då?" 

L6: "Jaa. Jag vet egentligen inte. År det någon som har läst 
om neutronbomben? Det var någon som hade den." 

Paul : "Den sprutar neutroner. " 
L6: "Ja, och den där har jag läst lite om, neutronbomben. 

Men vad är det den skadar, Per?" 

Per: "Den tar ju bara kål på människan. " 

L6: "På levande varelser, men materia kan stå kvar. Vad är det 
som gör att om neutroner far omkring så skadar dom inte 
ett material?" 

Här fick läraren ett tillfälle att gå tillbaka till bl a Rutherfords experiment och 
repetera hur laddade respektive oladdade partiklar påverkas av atomkär
norna i ett material som de passerar genom. 
Mycket av tiden för detta arbetsområde användes för grupparbete. Elever
na behövde därvid mycket hjälp både med anvisningar om hur de skulle 
arbeta och med rent praktiska saker. Detta avspeglar sig i det faktum att 
de flesta av frågorna hamnar i kategorierna Ila och IIb. Läraren i denna 
klass kom på så vis att bli något av en uppassare. Större delen av hans tid 
under grupparbetet gick åt för att plocka fram materiel av olika slag, hjälpa 
elever med anvisningar och att förklara saker som eleverna ej förstod i den 
litteratur de använde. 
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Eftersom detta område är relativt komplicerat stålide eleverna även många 
f r å g o r  s o m  s y f t a d e  t i l l  e n  ö k a d  f ö r s t å e l s e  a v  l ä r a r e n s  f r a m s t ä l l n i n g ,  d v s  
frågor i kategorierna la och Ib. På samma sätt som lärarna i andra under
sökta klasser utnyttjade denne lärare vissa av elevernas frågor till att repe
tera och ytterligare belysa sådana saker som han ansåg vara centrala i un
dervisningen. Frågor som han bedömde som mera perifera fick korta och 
snabba svar. 
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Kapitel 6 

SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

Undervisningsinnehållet och elevernas frågor 

Vid Sommarskolan (åk 3) är det ämnesstrukturen, eller snarare lärarens 
uppfattning om ämnesstrukturen som är styrande. Läraren väljer materiel 
utifrån sin övergripande planering av arbetet och presenterar det f ör ele
verna i väl avvägda portioner. För det avslutande grupparbetet väljer hon 
sådana uppgifter som ger eleverna en repetition av vad som tidigare gåtts 
igenom. 
Läraren låter eleverna ställa frågor inom arbetsområdet I förväg, men hon 
låter ej dessa frågor få någon inverkan på undervisningen. Man kan i efter
hand konstatera att en stor del av dessa frågor har besvarats i undervis
ningen. Innehållet kan på så sätt anses till en del ha svarat mot elevernas 
behov, men man kan inte hävda att eleverna har haft något inflytande över 
det. 
Vid Månskolan (åk 9) bestäms innehållet på ett liknande sätt. Läraren här 
har en mycket bestämd uppfattning om vad eleverna bör kunna när de 
lämnar skolan och därigenom också om vad arbetsområdet bör innehålla. 
Detta yttrar sig i att hon hoppar över vissa avsnitt i läroboken och att hon 
utnyttjar en del annat materiel. Eleverna får inget erbjudande om att ställa 
frågor i förväg. Av den introduktion till området som läraren med stor auk
toritet och tyngd ger, framgår att hon utgår från att hon är den som har att 
bestämma vad undervisningen skall handla om. 
Läraren vid östanvindskolan (åk 6) följer läromedlets framställning i hög 
utsträckning. Hon försöker göra undervisningen trevlig för eleverna med 
experiment och laborationer. Inte heller här får eleverna ställa några frågor 
i förväg, men läraren försöker i stället utnyttja elevernas erfarenheter och 
kunskaper i undervisningen. Vid introduktionen till arbetet får eleverna skri
va ned ord som de kommer på när de hör ordet 'Kemi'. I det fortsatta arbe
tet tar hon emellertid bara fasta på de två som passar för det som hon pla
nerat att göra. Även när hon i det fortsatta arbetet frågar efter elevernas er
farenheter så gör hon det på sådana områden som hon håller på att gå 
igenom. Elevernas erfarenheter t as således enbart tillvara för att stödja 
hennes planering. 
Innehållet i undervisningen vid Nordanvindskolan (åk 6) bär i viss mån en 
prägel av nödlösning. Elever och lärare har tillsammans bestämt rubriken 
för arbetsområdet, men läraren ser till att innehållet täcker de delar av kur
sen som klassen ej hunnit med. Man ser även spår av att denne lärare för
söker utnyttja elevernas kunskaper i undervisningen. Det sker då han ber 
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eleverna ge exempel på olika droger eller gifter. Också här sorteras 
emellertid sådana exempel bort som läraren ej planerat skall ingå i arbets
området. I grupparbetet med de olika drogerna kunde eleverna haft en 
viss frihet att påverka innehållet. Den övergripande fråga som läraren ang
av för arbetet tillsammans med det materiel som han tillhandahöll begrän
sade dock elevernas möjligheter i detta avseende. 
Vid Solskolan (åk 9) inledde läraren arbetsområdet med att be eleverna 
skriva ned vad de vill få reda på inom området "Atom- och kärnfysik". Des
sa frågor skall senare ligga till grund för ett grupparbete. Innan detta star
tar strukturerar läraren frågorna på olika områden och lägger till några eg
na. För varje område ger han ett antal förslag till frågor som kan besvaras. 
Han ger även litteraturanvisningar. Dessa förslag till frågor kommer att bli 
vägledande för elevemas arbete och innehållet blir därigenom inringat. Un
der några inledande lektioner går läraren igenom vissa delar av området. 
Dessa genomgångar har eleverna inget inflytande över och de måste upp
fattas som en form av grundkurs. 
Läraren vid Vinterskolan (åk 3) är kanske den som lämnar de största möj
ligheterna för eleverna att påverka vad de vill arbeta med. Hon låter elever
na formulera frågor inom området och tillsammans med eleverna struktu
rerar hon frågorna till lämpliga grupparbetsuppgifter. Hon lägger inte till 
egna frågor och hon tar ej bort några elevfrågor. När eleverna skall arbeta 
med dessa frågor tillhandahåller hon böcker och häften. Detta är natur
ligtvis nödvändigt för att eleverna skall kunna genomföra sitt arbete. Mate
rialet är emellertid begränsat och en del elevfrågor kommer inte att kunna 
besvaras med dess hjälp. De frågorna kommer troligen att förbli obesvara
de eftersom eleverna endast med stora svårigheter på egen hand kan leta 
fram de uppgifter som krävs. 
Läraren uppger att det finns delar av området som ej kommit med i under
visningen i samma utsträckning som de brukar. Hon påtalar också andra 
svårigheter med att arbeta på detta sätt. Bl a menar hon att det efterföljan
de stadiet ställer krav på att vissa saker skall vara genomgångna. 
Det är intressant att jämföra det faktiska genomförandet av undervisningen 
som det beskrivs ovan med lärarnas uttalanden i intervjuerna. Där ger lä
rarna uttryck för skilda sätt att se på hur undervisningsinnehållet skall be
stämmas. En av dem säger klart att eleverna skall ha en stor del av avgö
randet och att det inom det aktuella arbetsinnehållet nu blivit ett annorlun
da innehåll än om hon själv skulle ha lagt upp elevernas grupparbeten. 
Hennes åsikter närmar sig en uppfattning om att själva bestämmandet av 
ämnesinnehållet är en del av elevernas utbildning och bidrar till deras ut
veckling i stort. Denna uppfattning utgör en del av hennes lärarkod. 
En annan av de deltagande lärarna har en helt annorlunda uppfattning. 
Hon utgår i sin planering av arbetet från sina egna åsikter om vad eleverna 
bör lära sig, en uppfattning som hon har fått genom sin utbildning, kontak
ter med kollegor och via läromedlen. Hon har också en egen strategi för 
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den ordning i vilken de olika innehållsmomenten skall tas. Tyngdpunkten 
ligger således i ämnesstrukturen. Arbetet i klassen och elevernas inlärning 
skall anpassas efter denna struktur. Undervisningen blir således ämnes-
centrerad i motsats till den förra läraren vars undervisning är mera elev-
centrerad. 
övriga lärare har uppfattningar som ligger mellan dessa båda och deras 
lärarkod utgörs av blandformer av den elevcentrerade och den ämnescen-
trerade koden. Det kan dock nämnas att alla lärare är mycket positiva till 
elevers frågor och ser det som mycket viktigt att besvara dem och ta upp 
dem i undervisningen. 
Det är möjligt, ja t o m troligt att lärare ger uttryck för olika kod i detta av
seende beroende på vilket ämnesområde som är aktuellt. Kanske är "Ren
jägartiden och odlartiden" ett område som det är lättare att låta eleverna 
styra medan området "Människokroppen" är ett område som lärarna anser 
vara så viktigt att de gärna vill se till att eleverna där får grundliga och väl-
strukturerade kunskaper. 
Den vägledande principen för val av innehåll i undervisningen skiljer sig in
te nämnvärt mellan de olika skolorna även om lärarna ger uttryck för olika 
lärarkoder. Ämnesstrukturen ä r utgångspunkt vid planeringen av under
visningen. Det framgår också tydligt att läraren genom sin makt över vad 
som sägs i klassrummet och vem som får säga något helt bestämmer vil
ket innehåll undervisningen skall ha. I den mån eleverna överhuvudtaget 
får vara med och påverka innehållet i ett arbetsområde så sker detta på lä
rarens villkor. Denne kan exempelvis välja att endast ta upp sådana förslag 
som passar in i hans/hennes uppfattning om ovan nämnda ämnesstruktur. 
Ett annat sätt är att läraren kompletterar elevernas frågeställningar med 
egna och dessutom ger anvisningar om vad dessa frågeställningar ka n 
omfatta. Dessa anvisningar bör i och för sig ses som ett tecken på att lä
rarna av erfarenhet vet att eleverna behöver denna h jälp och stöd för att 
kunna strukturera sitt arbete. Även vid grupparbeten och experiment gör 
sig således lärarens åsikter om ämnesinnehållet gällande genom bl a litte
raturanvisningar och experimentbeskrivningar. 
I de fall eleverna får arbeta med frågeställningar som de själva varit med 
om att föreslå och formulera finns det begränsningar och spår av lärarinfly-
tande. Det är ju oftast läraren som letat fram lämplig litteratur. Skolans ut
rustning har också sina begränsningar. Vill man, som en elev vid Solsko
lan, bygga en laser för att demonstrera hur en sådan fungerar så är detta 
inte möjligt på en vanlig fysikinstitution vid en grundskola - det gick här in
te ens att bygga en atrapp. Att bygga en modell av ett kärnkraftverk som 
några elever var inne på går knappast att genomföra, det skulle kräva bå
de mera elevtid, mera materiel och mera lärartkJ. 
Elevernas möjligheter att via egna frågor i samband med lärar-
genomgångar kunna påverka innehållet är mycket små. Av de frågor som 
handlar om ämnesstoffet är det bara en liten del som går utöver just det 
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som behandlas. Huvudparten av dessa frågor är inriktade mot att ge en 
bättre förståelse av lärarens framställning. En liten del av frågorna avläg
snar sig från undervisningsinnehållet. 
Sådana frågor som skall förtydliga vad som sagts eller gjorts samt sådana 
som skall förbättra lärarens framställlning får ett snabbt svar - det ligger i 
dessa frågors natur att de måste besvaras omedelbart. Frågor som ligger 
lite bredvid framställningen behandlas på olika sätt: 
Frågan får inget svar. Anledningen är svår att ange. Det kan bero på att lä
raren bedömer frågan som ointressant eller obesvarbar. Han/hon kan 
också avstå från att svara p g a tidsbrist. Det kan naturligtvis också bero 
på att läraren ej hört frågan. 
Frågan får ett kort svar med ett minimum av information. Ofta ställs frågor
na i samband med lärargenomgångar och en alltför lång utvikning skulle 
bryta lärarens framställning och den tankegång han/hon försöker förmed
la. 
Om det finns tid och/eller frågan har karaktär av diskussionsfråga kan lära
ren "remittera" frågan till klassen och låta andra elever svara eller föra fram 
sina åsikter. 
Om varken läraren eller någon annan har ett svar på frågan kan läraren fö
reslå att man skall försöka ta reda på svaret till nästa gång. Lärarna ser det 
då som viktigt att verkligen komma ihåg detta och ta upp frågan igen och 
besvara den. 
När elever ställer frågor kan läraren i vissa fall anknyta frågan t ill något 
som han/hon gått igenom tidigare. Den ger då läraren möjlighet att ta upp 
och repetera sådana delar av innehållet som han/hon anser viktiga och vill 
betona. Frågan får då ta ett större utrymme. Om en sådan fråga föregriper 
en genomgång kan läraren sas spara frågan och ta upp den efter genom
gången för att ytterligare förtydliga denna. 
Det avgörande för hur stor uppmärksamhet en fråga får är således dess 
värde relativt den ämnesstruktur som läraren utgår från. 
Det är tydligt att innehållet i undervisningen i de allra flesta fall bestäms 
helt av läraren. Bakom hans/hennes ställningstagande ligger en uppfatt
ning om ämnets struktur och vad man normalt behandlar inom området. 
Denna uppfattning har formats både via läroplaner, läromedel, lärarutbild
ning och genom diskussioner med kollegor. I sitt slutliga ställningstagande 
influeras läraren naturligtvis även av den tidsram som finns samt övriga 
materiella resurser. 
De metoder lärare använder för att åstadkomma denna styrning av inne
hållet har exemplifierats och beskrivits ovan. De ger ofta ett mycket prof-
fessionellt in tryck. De lärare som deltagit i denna undersökning bedöms 
som synnerligen skickliga. 
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Trots detta är det risk att de styrmetoder som används på sikt påverkar 
eleverna i en icke önskvärd riktning. När elever gång på gång under 9 års 
tid utsätts för att deras förslag till innehåll bara accepteras om läraren har 
tänkt att ta upp det, att deras frågor bara får nämnvärd uppmärksamhet 
om läraren ser någon nytta i dem, att det kan vara svårt att finna svar på si
na frågor i den anvisade litteraturen, att vissa frågor bara ställer till besvär 
och måste besvaras vid ett senare tillfälle, att en del frågor får man inget 
svar på alls, etc, kommer de på ett mer eller mindre omedvetet sätt att av
skräckas från att ställa frågor eller att påverka innehållet i undervisningen. 
När så prov och betyg på högstadiet dessutom utövar sin inverkan är det 
lätt att elevernas frågor blir mer och mer av den karaktären som följande 
fråga, ställd av en elev vid Solskolan, är ett exempel på: 

"Skall vi lära oss de här namnen?" 

Man anar en outtalad, kanske omedveten kommentar bakom frågan nämli
gen: 

"Jag bryr mig inte om det, men det är ju Du (läraren) som 
bestämmer vad vi skall kunna." 

Skillnader mellan skolklasserna 

Undervisningen i de sex klasserna har, enligt vad som framgår av beskriv
ningarna, innehållit olika stora inslag av katederundervisning, laborationer, 
grupparbete och individuellt arbete. De olika arbetssätten avspeglas i ele
vernas frågor. Redovisningen koncentreras till frågorna ur huvudkategori
erna I, Innehållsrelaterade frågor, och II, Arbets- eller met odinrittade frå
gor. Kategorierna Utgångsfrågor och Ovidkommande frågor bedöms som 
mindre intressanta i detta sammanhang. Fördelningen av frågorna på hu
vudkategorierna I och II framgår av tabell 15. 
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Tabell 15. Procentuell fördelning av frågorna pä huvudkategori I och 
II för de olika skolorna (n=856). 

Kategori Sommar Vinter Östanv.- Nordanv.- Mån Sol 
skolan skolan skolan skolan skolan skolan 
(n = 18) (n = 165) (n = 54) (n=67) 

LO 00 T— II (n = 367) 

innehåll 78 47 43 70 37 45 
Arbetssätt 22 53 57 30 63 55 

I Sommarskolan och Nordanvindskolan var inslagen av klassundervisning 
stora och frågorna är också i högre grad inriktade mot innehållet. I Vinter
skolan och Solskolan där inslaget av grupparbete var relativt stort ökar an
delen av frågor i huvudkategori il. I östanvindskolan och Månskolan var 
andelen lektioner med experimentella och laborativa inslag större och då 
ökade andelen Arbets- eller metodinriktade frågor ytterligare. 
Fördelningen av frågor på underkategorier inom de Arbets- eller metodin
riktade frågorna uppvisar också skillnader mellan de olika skolorna. 

Tabell 16. Procentuell fördelning av frågorna i huvudkategori II på 
underkategorier (n=461). 

Under
kategori 

Sommar- Vinter
skolan skolan 
(n = 4) (n = 87) 

Östanv.-
skolan 
(n = 31) 

Nordanv.-
skolan 
(n = 20) 

Mån- Sol
skolan skolan 
(n = 116) (n = 203) 

Genom
snitt1 

Anvisningar 100 51 74 70 77 44 64 

Materielhjälp 0 26 0 5 5 35 15 

Regelfrågor 0 23 26 25 18 21 21 

1 Sommarskolan ej inräknad p g a få frågor 

Skolorna med hög andel grupparbete, Vinterskolan och Solskolan, får som 
framgår av tabell 16 större andel av frågorna inom kategori II b, Materiel-
hjälp. För övriga skolor får denna kategori en mycket liten andel. Sommar
skolan har ej medtagits i jämförelserna eftersom antalet frågor i huvudka
tegori I och II är så få. 
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Fördelningen av frågor på olika underkategorier inom huvudkategori I, In-
nehållsinriktade frågor, uppvisar endast svaga samband med arbetssättet i 
klasserna. 

Tabell 17. Procentuell fördelning av frågorna i huvudkategori I på 
underkategorier (n=395). 

Under- Sommar- Vinter- Östanv.- Nordanv.- Mån Sol- Genom
kategori skolan skolan skolan skolan skolan skolan snitt1 

(n = 14) (n=78) (n=23) (n = 47) (n = 69) (n = 164) 

Upprepningar 21 58 57 68 75 42 58 

Förståelse 29 25 39 15 17 39 29 

Utvidgningar 43 9 4 13 3 14 9 

Innovationer 7 8 0 4 4 5 4 

1 Sommarskolan ej inräknad p g a få frågor 

För alla skolor utom Sommarskolan kan man säga att Upprepnings- och 
Förståelsekategorierna dominerar. Genomsnittligt för dessa skolor utgör 
Upprepningsfrågorna 59% av frågo rna inom huvudkategori I medan För
ståelsefrågorna utgör 28%. Endast 13% av frågorna faller inom de diver-
genta frågekategorierna Utvidgningar och Associationer. 
I östanvindskolan och Månskolan är andelen frågor i de divergenta kate
gorierna lägre, 4% och 7% respektive. Dessa t vå skolor är de som har 
störst andel elevexperimenterande inslag i undervisningen. I övriga skolor 
(utom Sommarskolan) u tgör de divergenta frågorna 16%, 17% respektive 
19%. I dessa skolor förekommer grupparbete i större omfattning än i övri
ga. 
Naturligtvis måste man vara mycket försiktig vid tolkningen av dessa resul
tat. Utfallet kan bero på klassernas sammansättning eller p å beteende
mönster som skapats och vuxit fram under de år som eleverna varit till
sammans i klassen. En möjlig förklaring skulle emellertid också kunna vara 
att de hårt styrande laborationsanvisningar som elever skall följa vid sitt 
experimenterande ger en konvergent prägel åt undervisningen. Gruppar
beten med något större ansvar - och frihet - för eleverna kan tänkas inbju
da till ett något mera divergent tänkande. 
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Köns- och socialklasskillnader 

Som ovan beskrivits ger olika typer av lektioner upphov till olika fråge
mönster hos eleverna. Under en lektion då läraren går igenom och disku
terar med klassen ställer eleverna förhållandevis flera frågor kring ämnes
innehållet. Om eleverna ge nomför ett experiment, arbetar enskilt eller i 
smågrupper kommer det mera frågor om hur de skall gå tillväga, frågor 
om materiel, etc. 
Jämförelser mellan olika åldrar (årskurser) beträffande fördelningen av frå
gorna på de olika kategorierna blir därför inte möjliga att genomföra. Even
tuella skillnader säger mera om uppläggningen av undervisningen i de oli
ka klasserna än om olikheter i elevernas intresse för olika frågeställningar. 
För varje frågekategori är det däremot möjligt att klassvis studera hur frå
gorna fördelas på olika elevgrupperingar. Antalet frågor har d ärvid viktats 
för att kompensera för skillnader i antal elever i de olika grupperingarna. 
Då antalet frågor i varje klass varierar starkt kan man för att få genom
snittsvärden inte addera frågorna i varje kategori från de olika klasserna. 
Genomsnittsvärden beräknas därför i stället på de procentvärden som er
hållits för varje kategori och klass. I de fall där antalet frågor i en viss kate
gori i en klass understiger 5 har den procentuella beräkningen ansetts så
pass osäker att den klassen ej medtagits i medelvärdesberäkningen. 
I bilaga 1 redovisas den procentuella fördelningen av frågor på olika elev
grupperingar för varje klass och för varje kategori. Här ges ett exempel på 
en sådan tabell. 

Tabell 18. Procentuell fördelning av frågorna i kategori Ila på kön 
och social klass 

Skola Kön Social klass Antal 
Årskurs P F Ömk Lmk Ak frågor 

Vinterskolan (3) 74 26 42 53 5 37 
Sommarskolan (3) 30 70 - 100 2* 

Nordanvindskolan (6) 80 20 78 9 13 8 
Östanvindskolan (6) 50 50 42 16 42 17 

Månskolan (9) 54 46 35 21 44 79 
Solskolan (9) 62 38 42 29 29 74 

Medelvärde 64 36 48 26 26 

* Ej medtagen vid medelvärdesberäkningen. 
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De procentuella medelvärdena längst ned i tabellen är således beräknade 
på de skolor som har 5 eller flera frågor där frågeställaren kunnat identifie
ras. En sammanställning av dessa medelvärden för de olika kategorierna 
redovisas i tabell 19. 

Tabell 19. Procentuell fördelning av frågor på kön och social klass 
för de olika frågekategorierna. Medelvärden över klasser 
där antalet frågor i respektive kategori är 5 eller flera. 

Kategori Kön Social klass 
P F Ömk Lmk Ak 

la Upprepningar 63 37 44 28 28 
Ib Förståelse 63 37 44 27 29 
le Utvidgningar 69 31 39 52 9 
Id Innovationer 55 45 39 61 -

Ila Anvisningar 64 36 48 26 26 
IIb Materielhjälp 64 36 32 48 20 
lic Regler 67 33 37 25 38 

III Utgångsfrågor 35 65 29 45 26 

IV Ovidkommande 63 37 48 30 22 

Av tabellen framgår att av de flesta kategorierna ställer po jkar mera än 
60 % av frågorna. Det är ett välkänt faktum att pojkarna i allmänhet lägger 
beslag på dubbelt så mycket av lärarens tid och uppmärksamhet. Resulta
tet ligger således väl i linje med tidigare forskning. 
Kategori III utgör ett markant undantag där flickorna ställer d ubbelt så 
många frågor som pojkarna. Frågorna i kategori III är sådana frågor som 
läraren har uppmanat eleverna att ställa före eller alldeles i början av un
dervisningen inom det aktuella arbetsområdet, övervikten för flickorna 
inom denna kategori skulle kunna tolkas som ett uttryck för flickornas skol-
anpassning och allmänna vilja att vara till lags, men kan även hänföras till 
en associerande förmåga som kommer fram i intervjuundersökningen som 
skall redovisas i nästa avsnitt. 

Eleverna ur övre medelklassen har d en största andelen av sådana frågor 
som är hårt bundna till vad som sker i undervisningen. Det gäller kategori
erna Upprepningar, Förståelse och Anvisningar. De har också den största 
andelen av Ovidkommande frågor. 
Eleverna ur lägre medelklassen har största andelen av frågor i kategorier
na Utvidgningar, Innovationer, Materielhjälp och Utgångsfrågor. Dessa 
frågor tyder på att frågeställaren vill påverka undervisningens innehåll. 
Arbetarklasseleverna har största andelen av frågorna i kategorin Regler. 
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Resultat på individnivå 

Även om det är den individuella elevens frågor som bildar underlag för 
analyserna så är syftet med denna avhandling att studera elevernas frågor 
på gruppnivå. Uppläggningen av klassrumsstudien har därför varit sådan 
att jämförelser mellan elever i olika skolklasser ej direkt kan göras. De olika 
skolklasserna har observerats under o lika många lektioner. Undervisning
en har varit upplagd på olika sätt och har därigenom erbjudit varierande 
möjligheter för eleverna att ställa frågor. I tre av de observerade klasserna 
har undervisningen följts under så kort tid att varje elev hunnit ställa myck
et få frågor. Materialet ger i dessa klasser knappast möjlighet till varken en 
kvantitativ eller kvalitativ analys på individnivå. Även i de övriga klasserna 
är antalet frågor som genomsnittseleven ställer relativt litet. 
Arbetet har trots detta genererat resultat på individnivå som kan bidra till 
att belysa elevernas frågande. Man kan konstatera att i vissa skolor är det 
en eller ett par elever som dominerar genom sina frågor (och yttranden) till 
läraren. 
I Solskolan är det en pojke och en flicka ur lägre medelklass som ställer 51 
och 37 frågor respektive. Närmast följande elev hamnar på 24 frågor. Det 
är ingen elev som inte ställt någon fråga under de observerade lektioner
na. 
I särklass flest frågor i Månskolan ställs av en p ojke i övre medelklassen. 
Han når upp till 40 frågor när närmast följande elev endast når upp till 11. 
Här är det två elever som inte ställt någon fråga alls. Det skall då noteras 
att antalet lektioner som följts vid Månskolan är betydligt lägre än vid Sol
skolan. 
Även i Vinterskolan kan man urskilja ett par elever som ställer många frå
gor. Båda är pojkar, en ur övre medelklass med 37 frågor och en ur lägre 
medelklass med 28 frågor. Tre elever i denna åk3-klass ställde inte någon 
fråga under arbetsområdet. Antalet observerade lektioner var i denna klass 
relativt lågt. 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det i tre av de observerade 
klasserna fanns en eller ett par elever som på ett relativt utpräglat sätt do
minerade undervisningen och frågandet. Dessa sammanlagt fem elever 
kommer alla ur medelklassen och fyra av dem är pojkar. 
När enstaka elever får "ta för sig" så kraftigt av det gemensamma talutrym
met i klassrummet får detta på ett sätt dubbel effekt. Dessa elever kommer 
att få sina frågor besvarade och sina behov tillfredsställda samtidigt som 
andra elever förhindras att få sina frågor diskuterade. Elever som inte kän
ner sig hemma i skolan och som inte kan ta upp konkurrensen om den till
gängliga tiden kommer i en sådan situation inte att få utrymme för sina in
tressen eller få sina frågor ventilerade. 
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DEL IV 
ELEVFRÅGOR I INTERVJUER. 
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Kapitel 7 

INNEHÅLLSLIG KATEGORISERING 

Nedan redovisas först för varje objekt de kategorier eller teman som ska
pats för den innehållsrelaterade sorteringen tillsammans med andelen frå
gor söm ställts inom varje tema. 
I en sammanfattande kommentar analyseras och kommenteras hela elev
gruppens frågor och deras fördelning på olika teman. 
Därefter analyseras hur oli ka elevgruppers frågo r fördelar sig på olika te
man. Eleverna delas därvid upp dels efter ålder (årskurs), dels efter kön 
och dels efter socialklass. 

Teman 

Mineralprovet. 

Som namnet anger utgörs det här ob jektet av ett mineralprov eller - om 
man så vill och som eleverna säger - en sten av ungefär en knytnäves stor
lek. Det består huvudsakligen av mineralen kvarts och fältspat med relativt 
iögonenfallande inslag av muskovit. 
Sammanlagt har de 55 intervjuade eleverna ställt 233 frågor, av vilka en del 
är i det närmaste likalydande. Innehållsmässigt belyser frågorna en rad oli
ka aspekter av mineralprovet. Vid struktureringen av materialet kunde i för
sta hand kluster av frågor med likartat innehåll identifieras. För att få mate
rialet mera hanterligt var det sedan nödvändigt att föra ihop dessa kluster 
till större grupper som innehållsmässigt hörde samman. 
Strukturen i materialet framträder i huvudsak längs två tankelinjer. Den ena 
sträcker s ig från objektets ursprung (både i tid och rum) via dess gestalt 
här och nu till användningen och värdet av detsamma. Den andra tankelin
jen går från objektets delar eller detaljer också via dess gestalt eller helhet 
till dess relation till omgivningen. De båda linjerna är inte helt oberoende 
av varandra. Exempelvis handlar både ursprung och användning i många 
fall om objektets relation till omvärlden. Genom att placera in frågeklustren 
i denna struktur kunde fem olika teman eller kategorier skapas. 
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Tema 1. Ursprung. 
Beskrivning: 
Många av frågorna handlar om ste
nens ursprung. Vissa av eleverna går 
så långt bak i tiden som till stenens 
tillblivelse, medan andra nöjer sig 
med att fråga efter upphittare och 
fyndplats. Till samma ämnesområde 
kan även de frågor föras som rör var 
denna typ av stenar förekommer och i 
vilken omfattning. Frågorna inom det
ta ämnesområde eller tema behandlar 
således stenens historia och dess fö
rekomst i naturen. 

Exempel på frågor: 
"Hur har den kommit till?" 

"Var har den suttit fast en 
gång för långesedan?" 
"Var kommer den ifrån - kan 
man hitta sådana där ute i na
turen eller finns den bara i 
gruvor?" 
"Var kan man få tag i den?" 
"Hur mycket finns det av 
den?" 

Tema 2. Detaljer 
Beskrivning: 
Stenens utseende föranleder en del 
frågor. Förutom glimret på stenen 
finns det flera andra detaljer i fråga om 
färg och form som tilldrar sig upp
märksamhet. Gemensamt för frågorna 
inom detta område är att de endast rör 
delar av stenen eller detaljer. En del 
elever utsätter stenen för en väldigt 
närgången granskning. De flesta frå
gorna inom detta tema går ut på att få 
reda på vad olika företeelser kallas. 

Exempel på frågor: 
"Vad är det där blanka för nå
got?" 
"Vad är det som glittrar så 
mycket?" 
"Varför är den så fläckig?" 
"Var får den färgerna ifrån?" 
"Varför har den sådana där 
konstiga grejer på sig?" 

Tema 3. Bestämningar. 
Beskrivning: 
Vad det är för sten, d v s en benäm
ningsfråga, tillhör frågorna som hand
lar om stenen som helhet. De flesta 
benämningsfrågorna ställs direkt, men 
vissa elever har ett förslag som de vill 
få konfirmerat. Andra frågor inom detta 
område berör stenens ålder, vi kt, etc. 
Avsikten med frågorna verkar vara att 
få en orientering om stenen som hel
het eller att bestämma stenen. 

Exempel på frågor: 
"Vad kallas den här stenen 
för?" 
"Vad är det för stensort?" 
"Är det här kattguld?" 
"Hur gammal är den?" 
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Tema 4. Användbarhet. 
Beskrivning: 
Frågor om stenens användbarhet eller 
värde hör till en egen grupp. En del av 
dessa frågor handlar direkt om vilken 
nytta man kan ha av stenen. Andra frå
gor liknar de som rör detaljer på ste
nen, men då de inriktas på huruvida 
stenen innehåller någon värdefull me
tall eller liknande har de förts till detta 
tema. 

Tema 5. Associationer. 
Beskrivning: 
Ett fåtal frågor har ställts som egentli
gen inte handlar om själva mineralpro
vet, men som på något sätt ändå an
knyter till det. Frågeställaren kan ha 
kommit på frågan genom att generali
sera från stenen eller g enom att asso
ciera utifrån den. Dessa frågor vidgar 
intresseområdet genom att sätta in 
stenen i ett större sammanhang. 

Exempel på frågor: 
"Är det marmor i den här?" 
"Finns det någon värdefull 
metall med?" 
"Är det dyrt?" 

"Kan man tillverka saker av 
den?" 

"Använde man den förr i tiden 
till någonting. 

Exempel på frågor: 
"Hur bildas stenar?" 
"Var får man guld och silver 
ifrån? - Var någonstans finns 
det?" 

"Hur börjar man samla stenar 
- mineraler och grejs?" 

Fem frågor har inte kunnat föras till något av ovannämnda teman. I ett par 
av fallen går det ej att förstå hur eleven menar och någon fråga verkar inte 
vara seriöst ställd. Dessa frågor har uteslutits från analysen. 
De resterande 228 frågorna fördelar sig på de olika ternana på följande 
sätt: 

Ursprung 24 % 
Detaljer 35 % 
Bestämningar 27 % 
Användbarhet 13% 
Associationer 1 % 

De frågor som hänförts till ternana Detaljer och Bestämningar handlar en
bart om själva objektet eller delar av detsamma. Frågorna inom Ursprung 
och Användning sätter på något sätt objektet i relation till omvärlden. As
sociationerna har mer eller mindre släppt kontakten med objektet, över 60 
% av frågorna inriktas således direkt mot objektet eller dess delar. 
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Akrobaten. 

Objektet som kallas 'Akrobaten' är ett prydnadsföremål eller en leksak av 
en typ som finns i många varianter. De flesta eleverna kände till eller hade 
egen erfarenhet av sådana föremål. Akrobaten är en stiliserad gymnast 
gjord av förkromade metalltrådar och med extra tyngder i huvudet och föt
terna. I händerna är en stång fastlödd. Till figuren hör en ställning som lik
nar ett gymnastikredskap, en barr. I händerna håller Akrobaten en stång 
som kan vila på ställningens två skenor. Akrobaten kan då rotera kring 
stången varvid det ser ut som om den gör volter eller gungar fram och till
baka. Då friktionen är liten och de extra tyngderna i figurens huvud och 
fötter ligger längst bort från rörelsens centrum kan Akrobaten 'gymnastise
ra' under lång tid sedan man startat den. Vid intervjun sattes den igång så 
att eleverna fick se hur den snurrade runt på ställningen. 

Akrobaten är det objekt om vilket det har ställts minst frågor. Antalet upp
går till 152. Liksom för Mineralprovet kan man här finna en struktur för in
nehållet i elevfrågorna. De huvudsakliga dragen i strukturen är desamma, 
men eftersom Mineralprovet är en 'naturprodukt' och Akrobaten är 
'människotillverkad' skiljer de sig åt i vissa avseenden. Akrobaten har ett 
praktiskt och ett idémässigt ursprung. Det praktiska ursprunget handlar 
om hur tillverkningen går till. I det idémässiga ursprunget ligger förutom 
själva uppfinnandet även avsikten bakom uppfinnandet, dvs användan
det. 
I och med att akrobaten är rörlig och objektet innefattar ett skeende kom
mer en del av intresset att riktas mot denna funktion. En del frågor handlar 
om en ren beskrivning av skeendet medan andra inriktas mot bakomlig
gande orsaker. 
På grund av dessa olikheter kommer den ena av tankelinjerna för Akroba
ten att gå från uppfinnande/användning via tillverkningen till helheten. Den 
andra går från detaljer eller delar via helheten och funktionen till vidare as
sociationer. 

Tema 1. Uppfinnande. 
Beskrivning: 

Frågor om Akrobatens tanke
mässiga ursprung. De handlar 
om vem som uppfann den och 
hur det gick till. Nära kopplat till 
detta är frågor om användning
en eller nyttan av figuren. En 
del av dessa frågor har en un
derton av kritiskt ifrågasättan
de. 

Exempel på frågor: 

"Vem har uppfunnit den?" 
"Hur har dom kunnat komma på 
det?" 

"Vad skall man använda den till?" 
"Varför har man hittat på en sådan 
där?" 



124 

Tema 2. Tillverkning. 
Beskrivning: 
Frågor om Akrobatens materi
ella ursprung. Eleverna vill veta 
var den tillverkats, vem som 
gjort det och hur det går till. 

Exempel på frågor: 
"Var tillverkas den?" 

"Hur lång tid tog det att göra den?" 
"Hur har de kunnat forma den så 
här?" 

"Hur är det hoplött?" 
"Är den handgjord?" 

Tema 3. Bestämningar. 
Beskrivning: 
Orienterande frågor om Akro
baten som helhet. Det är i för
sta hand utseende och egen
skaper som står i centrum för 
intresset. Frågor om rörelsen 
av rent beskrivande karaktär 
förs även till detta tema. 

Exempel på frågor: 
"Vad är den gjord av?" 
"Vad håller den där på med om det 
var på riktigt?" 
"Kan den slå volter?" 

"Hur mycket kostar den?" 

Tema 4. Detaljer. 
Beskrivning: 
Frågor som handlar om delar 
eller detaljer av Akrobaten. 

Exempel på frågor: 
"Varför har den sådana grunkor 
här?" 
"Varför är det som klumpar på fötter
na?" 
"Hur mycket väger de här tyngderna 
som år här under?" 
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Tema 5. Funktion. 
Beskrivning: 
Frågor som handlar om de bak
omliggande orsakerna till att 
Akrobatens rörelse kan pågå 
under så lång tid. 

Exempel på frågor: 
"Hur kan den hålla på så långe?" 
"Vad är det som gör att den kan fara 
så här fram och tillbaka?" 
"År det tyngderna som gör att den 
snurrar på huvudet och benen?" 
Hur fungerar den - hur kommer det 
sig att den går fram och tillbaka och 
inte stannar?" 

Tema 6. Associationer. 
Beskrivning: 
Frågor som inte direkt handlar 
om det aktuella objektet utan 
som på något sätt anknyter till 
det. Inom temat ryms både frå
gor som anknyter på ett nära 
sätt och frågor som har en mera 

Exempel på frågor: 
"Var får man tag på bly?" 

"Hur är järn uppbyggt?" 
"Varför b lir blicken som fixerad vid 
den där?" 
"Skulle dom vara lika populära om 
dom var annorlunda?" 

De 152 frågorna kring Akrobaten fördelas på de olika ternana på följande 
sätt: 
Uppfinnande 15% 
Tillverkning 23% 
Bestämningar 28% 
Detaljer 7% 
Funktion 20% 
Associationer 7% 

Frågor som inriktas helt mot det konkreta objektet eller delar av detsamma 
är färre för Akrobaten än för Mineralprovet. En tänkbar anledning till detta 
är att det för Akrobaten har tillkommit en rörelse som starkt fångar upp
märksamheten. Frågorna om rörelsen under temat Funktion inriktas hu
vudsakligen mot orsakerna till att den kan hålla på så länge. Eleverna 
försöker finna en förklaring genom att sätta in rörelsen i ett teoretiskt sam
manhang. Frågor om Uppfinnande relaterar objektet till omvärlden och frå
gor som klassats som Associationer avlägsnar sig i högre grad från detta. 
Tillverkningsfrågorna är ganska bundna till objektet samtidigt som de i viss 
utsträckning kan sägas sätta in det i ett sammanhang. 
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Spindelnätet. 

Det tredje objektet utgörs av ett fotografi som visar ett spindelnät som av
tecknar sig skarpt mot en suddig bakgrund. Några få frågor har ställts 
kring fotot och vad någon detalj i bakgrunden föreställer. Dessa frågor är 
få och saknar intresse för analysen varför de har lämnats utanför. 
Den innehållsliga strukturen i resterande 254 frågor är uppbyggd både 
kring spindelnätet och den spindel som antas ha byggt nätet. Flera frågor 
handlar om spindelnät och spindlar i allmänhet. Någon skillnad har ej 
gjorts mellan dessa olika typer av frågor. Spindelnätet på bilden repre
senterar inte endast det specifika nät som fotograferats utan kanske i lika 
hög grad det allmänna begreppet spindelnät. 
De för tidigare objekt använda tankelinjerna kan tillämpas även här. Linjen 
ursprung - objekt - användning återfinns i frågor om hur nätet tillverkats, 
dess utseende och egenskaper samt dess användning. Liksom för Akroba
ten är det lätt att koppla ihop tillverkning och användning eftersom tillverk
ningen görs i ett användningssyfte. En hel del frågor ställs även angående 
detaljer i nätet. 
Frågorna kring spindeln håller sig kring den andra tankelinjen, från detaljer 
om spindeln via spindeln som helhet till dess relation till omvärlden, m a o 
spindelns levnadsförhållanden. 
Kategorier med (S) innehåller frågor om spindeln medan kategorier med 
(N) innehåller frågor om nätet. Följande sex frågeteman har identifierats: 

Tema 1. Detaljer (S). 
Beskrivning: 
Frågor som rör delar av spin
deln. De handlar huvudsakligen 
om spindelns utseende och 
konstitution. 

Exempel på frågor: 
"Var sitter ögonen?" 
"Hur är den uppbyggd?" 
"Varför har den åtta ben?" 

Tema 2. Detaljer (N). 
Beskrivning: 
Dessa frågor handlar om tråden 
som nätet är uppbyggt av samt 
om detaljer i spindelnätsmön
stret. 

Exempel på frågor: 
"Hur tjocka är trådarna?" 
"Vad är tråden gjord av?" 

"Varför är det inte lika tätt här som 
där?" 
"Varför är den där tråden mycket 
ljusare än den som är i mitten?" 
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Tema 3. Bestämningar(S). 
Beskrivning: 

Intresset inom detta tema är 
knutet till spindeln som helhet. 
Frågorna handlar om vad spin
deln som byggt nätet kallas, 
men de kan också röra olika eg
enskaper ho s spindlar i allmän
het. 

Exempel på frågor: 

"Vad är det för sorts spindel?" 
"Hur stor är den?" 

"År det en hanne eller en hona?" 
"Är den giftig och farlig?" 
"Är den farlig - dör man om den 
bits eller blir man bara sjuk?" 

Tema 4. Bestämningar (N). 
Beskrivning: 
De orienterande frågorna om 
nätet som helhet handlar ofta 
om dess storlek, styrka eller 
andra egenskaper. 

Exempel på frågor: 
"Hur stora nät brukar han göra?" 
"Hur klibbigt är nätet?" 
"Hur kan det vara så starkt?" 
"Hur mycket kan spindeln väga för 
att det inte skall brista?" 

Tema 5. Spindeln och nätet. 
Beskrivning: 
Frågorna inom detta tema 
handlar om nätets tillkomst och 
användning. Eftersom spindeln 
står för bådadera kommer både 
spindeln och nätet att fokuseras 
inom detta tema. 

Exempel på frågor: 
"Hur lång tid tar det för en spindel 
att bygga ett sådant där nät?" 
"Är det bara en spindel som gör ett 
sånt där nät?" 

"Hur kan spindeln väva så mycket 
tråd att det aldrig tar slut?" 

"Hur kan de göra ett sånt där nät?" 

"Varför ser nätet ut så där?" 
"Gör alla spindlar likadana nät?" 

"Vad har de nätet till?" 
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Tema 6. Levnadsförhållanden. 
Beskrivning: 
Spindelns levnadsvillkor och re
lationer till sin omgivning står i 
centrum för detta tema. Frågor
na handlar bl a om förekomst, 
övervintring och antal "ungar". 

Exempel på frågor: 
"Var lever spindeln?" 

"Hur många ungar kan de få?" 
"Hur gamla kan de bli?" 
"Hur gör den på vintern?" 
"Slåss spindlar med varandra - tar 
dom kål på varandra eller är dom 
förtjusta...?" 
"År det några djur som äter den?" 

De olika kategorierna har fått följande andelar av elevfrågorna: 

Detaljer (S) 2% 
Detaljer (N) 5% 
Bestämningar (S) 21 % 
Bestämningar (N) 9% 
Spindeln och nätet 44% 
Levnadsförhållanden 19% 

Detta objekt utgörs egentligen endast av själva spindelnätet. Elevemas frå
gor handlar emellertid i lika stor utsträckning om spindeln som gjort nätet, 
varför eleverna kan sägas ha omdefinierat objektet. Det k an ha sin förkla
ring i det stora intresse för djur som elever i allmänhet uppvisar. 
De objektkoncentrerande ternana Bestämningar och Detaljer står här för 
mindre än 40 % av frågorna. Frågorna inom temat Spindeln och nätet 
handlar om nätets tillkomst och utnyttjande. Vissa av dem är klart bundna 
till objektet som det nu omdefinierats medan andra relaterar objektet till 
omgivningen. Frågorna inom temat Levnadsförhållanden är associerande 
till sin karaktär. 
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Flygbesprutningen. 

Detta objekt är ett flygfoto som visar några stora flygplan som sprutar ut 
någon form av rök över en vidsträckt skog. Infälld i bilden är en närbild på 
skogen som visar döda träd där blad och grenar fallit av. Bilden är tagen 
under Vietnamkriget och visar hur amerikanskt flyg besprutar skogarna för 
att avlöva dem och på så sätt lättare kunna upptäcka eventuella truppför
flyttningar i dem. 
Av elevernas frågor har 11 uteslutits från analysen då de handlar om själva 
fotografiet, inte om vad bilden föreställer. Kvar står 264 frågor, vilket inne
bär att detta är det objekt som samlade flest frågor. Anledningen kan vara 
att det gick åt relativt många frågor för att klargöra vad bilden föreställer. 
Det kan också bero på att eleverna verkade upprörd a över att besprut-
ningarna orsakade så stor förödelse i naturen. 
Fotografiet beskriver en händelse eller ett skeende på ett helt annat sätt än 
bilden av spindelnätet. Denna omständighet inverkar på frågematerialets 
innehållsliga struktur. En del av frågorna riktas mot den statiska delen av 
bildens innehåll och en annan del koncentreras på skeendet eller det dy
namiska innehållet. 
I frågorna som handlar om det statiska i bilden återfinns den tidigare ut
nyttjade tankelinjen om ursprung och avsikt med bilden samt bestämning
ar av vad bilden föreställer. Likaså finns det frågor om vad detaljer i bilden 
föreställer samt frågor som vidgar intresset till större sammanhang. 
Vissa frågor utgör på ett sätt en länk mellan det statiska i bilden och själva 
besprutningen. Det är de frågor genom vilka eleverna försöker förstå ske
endet i bilden. 

De frågor som inriktas mot själva besprutningen följer en linje från orsak 
via genomförande till konsekvenser. Genomförandefrågorna handlar om 
hur besprutningen går till och är oftast detaljinriktade. Besprutningen 
väcker också en del associationer hos eleverna. 
Ur den innehållsliga strukturen har följande temaindelning gjorts: 

Tema 1. Klargöranden. 
Beskrivning: 
Frågor som inriktas mot att för
stå vad som händer i bilden och 
varför skogen på den inspräng
da bilden ser ut som den gör. 

Exempel på frågor: 
"Vad är det där vita som far ut där-
bak?" 
"Hur kan det bli så där?" 
'Varför flyger de där?" 

"År det där också samma skog?" 

"Varför är det inga trädkronor på de 
här?" 
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Tema 2. Detaljer. 
Beskrivning: 
Frågor om detaljer i bilden. För
sök att klargöra vad de förestäl
ler. 

Exempel på frågor: 

"Vad är det där för något som sitter 
där högst upp?" 
"Vad är det där som står där på 
kanten?" 
"Vad är det där i mitten?" 

Tema 3. Bestämningar. 
Beskrivning: 
Bestämning av olika föremål el
ler större delar av bilden. Även 
frågor om var bilden är tagen. 

Exempel på frågor: 
"År det nu eller är det förr?" 
"Vilket land är det?" 
"Vad är det för sorts skog - är det 
en regnskog?" 
"Vad är det för träd som växer?" 
"Vad finns det för djur där?" 

"Vad är det för plan?" 

Tema 4. Orsaker. 
Beskrivning: 
Frågor som visar ett intresse att 
förstå vem eller vad det är som 
ligger bakom besprutningen. 

Exempel på frågor: 
"Vad är det dom sprutar mot?" 
"Vad är det för djur som äter upp så 
därmycket?" 
"Vilka är det som har bestämt att 
man skall göra så här då?" 
"Varför gör dom det - vad skall det 
vara bra för?" 

"Ville dom det eller vart det något 
fel?" 
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Tema 5. Genomförande. 
Beskrivning: 
Frågor om hur besprutning-
en tillgår, hur stor omfattning 
den har samt vad man an
vänder för kemikalier. 

Tema 6. Konsekvenser. 
Beskrivning: 
Frågor om hur lång tid 
det tar innan besprut-
ningen verkar, vilka ef
fekter den har både på 
människor och djur samt 
hur länge det dröjer in
nan verkningarna upp
hör. 

Exempel på frågor: 

"Hur går det till när flygplanen spru
tar?" 

"Vad är det de sprutar ut? 
"Hur mycket sånt här går det åt - av 
gifter och det?" 

"Är det dyrt att spruta sånt där? 

"Varför skall de spruta ur flygplan?" 

Exempel på frågor: 
"Vad har det för verkan?" 
"Hur länge dröjde det innan det blev så 
där?" 

"Kan det påverka människor, alltså om en 
människa får i sig det här?" 
"Är det farligt för djuren? 

"Finns det träd som börjar växa efter det 
här eller blir det aldrig mer någon skog?" 

Tema 7. Associationer. 
Beskrivning: 

Frågor som går utanför 
vad bilden visar och som 
placerar skeendet och 
föremålen i bilden i ett vi
dare sammanhang. 

Exempel på frågor: 
"Besprutar de mer när löven kommer?" 

"Dom som blev lidande av det där - fick 
dom någon hjälp?" 
"Hur kan det kännas att sitta där och för
störa en skog - blir dom nöjda med sig 
själv när dom ser hur det ser ut efter dom 
har varit där?" 
"Varför är den här jätteskogen i Amazonas 
- eller vad det heter - den är så himmelens 
viktig för luften eller vad det var?" 
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Frågorna har fördelats på de olika kategorierna enligt följande: 

Klargöranden 
Detaljer 

11 % 
5% 

Bestämningar 
Orsaker 

25% 
22% 

Genomförande 
Konsekvenser 
Associationer 

16% 
13% 

8 %  

Frågor som är direkt objektanknutna återfinns inom ternana Klargörande, 
Detaljer och Bestämningar. Sammanlagt utgö r de 41 % av totala antalet 
frågor för detta objekt. 
Frågorna inom Orsaker och Konsekvenser syftar till att sätta in skeendet i 
ett sammanhang. De hör naturligtvis ih op med vad som händer på bilden 
men inriktas mot ett vidare kontext. 
Temat Genomförande innehåller frågor som visserligen handlar om det 
som visas på bilden, men de syftar också till att ge en utförligare beskriv
ning av skeendet än vad en statisk stillbild kan ge. De intar en särställning 
genom att de till en del är knutna till objektet, men också i viss mån sätter 
in det i ett sammanhang. 

Presentationen av detta objekt gjordes som en tänkt arbetsuppgift i sko
lan. Eleverna fick följande instruktion: 
"Tänk dig att ni i skolan skulle arbeta med ett arbetsområde som hette 
Broar. Om çin fick bestämma, vad skulle ni ta reda på då? Vilka frågor 
skulle duvilia ha svar på?" 

Uppgiften formulerades alltså så att den skulle handla om broar i allmän
het och inte om en viss bro. Troligen har andra, och kanske flera, frågor 
ställts än om uppgiften hade gällt en bestämd bro. Många av de 64 frågor 
som är av rekord karaktär - världens längsta, äldsta, osv - hade antagligen 
ej ställts då. Totalt ställde eleverna 242 fråg or om Broar, av vilka 7 be
dömts som icke-seriösa eller icke-kategoriserbara varför de uteslutits från 
analysen. 

Broar. 
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Eftersom broar utgör månniskotillverkade föremål precis som det förut be
handlade objektet Akrobaten kan den innehållsliga strukturen i frågorna 
organiseras på ett liknande sätt. Den ena linjen går således från utveck
ling/användning via det praktiska byggandet till helheten. Den andra linjen 
går från detaljer eller delar till helheten, till funktionen samt till vidare asso
ciationer eller generaliseringar. 
Då frågeställningen skulle gälla broar i allmännhet har de frågor som inrik
tas mot speciella broar såsom världens längsta, världens äldsta, Sandö-
bron, etc. i detta sammanhang betraktats som detaljfrågor. 

Tema 1. Utveckling. 
Beskrivning: 
Frågor som behandlar den his
toriska utvecklingen av broar 
samt hur broar kommer att ut
vecklas i framtiden. Varför det 
finns så många broar och vilka 
alternativ som kan tänkas. 

Exempel på frågor: 
"Vem kom på att man kunde bygga 
en bro för att förkorta vägen?" 
"När började man att bygga broar?" 
"Hur var broar byggda förr jämfört 
med nu?" 
"Behöver vi broar?" 

"År det billigare att bygga en bro än 
att köra färja fram och tillbaka?" 

Tema 2. Byggresurser. 
Beskrivning: 

Frågor om vilka resurser i form 
av tid, pengar, arbetskraft och 
material som krävs för att byg
ga en bro. 

Exempel på frågor: 

"Hur lång tid tar det för att bygga 
en bro?" 
"Hur många personer behövs det 
för att bygga en bro, en lagomt 
lång bro?" 
"Vad är det för material man använ
der?" 
"Vad är det för slags arbetare som 
håller på med det?" 
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Tema 3. Byggnation. 
Beskrivning: 
Frågor om hur det går till att be
räkna hållfastheten h os en bro 
samt hur det rent praktiskt går 
till att bygga en bro. 

Exempel på frågor: 

"Hur gör man när man börjar bygga 
en bro - fäller man träd över eller -
om inte det räcker med ett träd, hur 
gör man då?" 
"Hur kan man sätta ned pelarna i 
vattnet?" 
"Hur får man fram konstruktionerna 
som skall vara - hur man skall sätta 
stagen och så där för att hålla upp 
dem?" 

Tema 4. Bestämningar. 
Beskrivning: 
Frågor om vilka typer av broar 
som finns och var de förekom
mer. Även frågor som handlar 
om hur mycket broar håller för 
och liknande förs till detta tema. 

Tema 5. Kuriosa. 
Beskrivning: 
Frågor som handlar om speciel
la broar, antingen namngivna 
eller sådana som har en unik 
egenskap av rekordkaraktär. 

Exempel på frågor: 
"Hur hållbara är broar?" 
"Hur lång tid kan man köra med full 
trafik där - i hur många år - den 
håller väl inte hur länge som helst?" 
"Hur många olika sorters broar 
finns det?" 
"Varför är en del byggt så jättehögt 
upp och en del vid vattenytan?" 
"Hur många broar finns det i Sveri
ge?" 

Exempel på frågor: 
"Vilken är världens längsta bro?" 
"Vilken är den största bron?" 

"Hur hög kan en bro vara?" 

"Vem byggde Sandöbron?" 

"Vad finns det för kända broar runt 
om i landet?" 

"Vad har det hänt för olyckor under 
stora brobyggen?" 
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Tema 6. Associationer. 
Beskrivning: 
Frågor som handlar om saker 
som kan betraktas som perifera 
i förhållande till objektet men 
som ändå anknyter till detta. 

Exempel på frågor: 

"Varför började man bygga broar -
eller varför allt som är nytt - varför 
gör man det? Människorna klarade 
det förut och varför kan dom inte 
klara det nu längre?" 
"Var får man alla träd från?" 

"Hur vågar de vara däruppe ifall det 
är en hög bro?" 

Fördelningen av frågor på de olika kategorierna blev som följer: 

Utveckling 8 % 
Byggresurser 17% 
Byggnation 29 % 
Bestämningar 15% 
Kuriosa 29 % 
Associationer 2 % 

Eftersom objektet i detta fall är mera allmänt är det svårare att peka ut te
man som är mer eller mindre bundna till det. Bestämningsfrågorna kan 
dock sägas vara de som är hårdast knutna till objektet och Associationer
na är de som har minst anknytning till det. Frågor om broars utveckling 
och vilka resurser som krävs för at t bygga en bro handlar ju generellt om 
broar, men frågorna är inte så direkt knutna till en bro så som den gestal
tar sig i sinnevärlden. Även Kuriosafrågorna relaterar på ett sätt broar till 
omvärlden då i form av andra broar. Dessa frågor rör speciella företeelser 
och kan på ett sätt sägas vara detaljinriktade. Frågorna är dock inte lika 
hårt knutna till objektet som detaljfrågorna för tidigare behandlade objekt. 
Temat Byggnation är av samma karaktär som tillverkningstemana för and
ra objekt och kan på samma sätt som de varken sägas vara objektkoncen-
trerade eller omvärldsrelaterande. 
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Kylskåp. 

Presentationen a v denna uppgift gjordes på motsvarande sätt som för 
Broar. Likaså formulerades uppgift en att gälla kylskåp i allmänhet - något 
annat vore knappast möjligt. 
Kylskåp är i ännu högre grad än broar (och även övriga objekt) en typisk 
vardagsföreteelse som i det närmaste alla barn dagligen kommer i kontakt 
med. Trots det - eller kanske snarare på grund av det - verkar kylskåp vara 
relativt 'osynliga' för eleverna. Ganska många kunde inte finna något in
tressant beträffande dem och de hade få frågor. Sammanlagt ställdes 221 
frågor om kylskåp, varav 9 bedömdes som icke-seriösa eller icke-katego-
riserbara. 
Strukturen i frågorna uppvisar i stort sett samma karakteristiska drag som 
för övriga av människor tillverkade föremål. Den ti digare funna tankeked
jan från uppfinnande och behov via utveckling och tillverkning till bestäm
ning återfinnes även beträffande kylskåpsfrågorna. En speciell typ av inne
håll finns för detta objekt nämligen sådana som handlar om det rent prak
tiska hanterandet och skötseln av kylskåp. 
På samma sätt som för Broar - fast inte i samma omfattning - förekommer 
här frågor av rekord karaktär. De handlar om i första hand om storlek och 
temperatur. 
Frågor om hur det kan bli kallt i kylskåp rör de vetenskapliga principerna 
för kylskåpets funktion. De sätter på ett sätt in kylskåp i ett sammanhang 
även om de också kan sägas gå djupare in i kylskåpet. De relaterar inte 
kylskåpet till dess konkreta omgivning utan snarare till något som skulle 
kunna kallas en 'vetenskaplig och teoretisk omgivning'. De kan därigenom 
lokaliseras till den andra tankelinjen från detaljer via bestämningar till 
associationer. Följande frågeteman har identifierats: 

Tema 1. Utveckling. 
Beskrivning: 
Frågor om kylskåpets historia 
och utveckling. De kan också 
handla om behovet av och al
ternativ till kylskåp. 

Exempel på frågor: 
"Vem uppfann kylskåpet?" 
"Hur kom de på idén att ha kylskåp?" 
"Hur skulle vi göra hemma om vi inte 
hade kylskåp?" 
"Kommer man att fortsätta att ha kyl
skåp eller kommer man att hålla varor 
hållbara med något slags ämnen?" 
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Tema 2. Tillverkning. 
Beskrivning: 
Frågor om var och av vilka 
företag kylskåp tillverkas. Till 
detta tema förs även frågor 
om hur det går till, vilket ma
terial som används samt hur 
många som tillverkas. 

Exempel på frågor: 
"Vem är det som tillverkar kylskåp?" 
"Vad heter olika företag som tillverkar 
kylskåp?" 
"Hur gör man kylskåp?" 
"Hur många görs per dag?" 
"Är det robotar och apparater som 
gör dem eller görs det för hand?" 
"Hur stor arbetskraft behövs?" 

Tema 3. Bestämning. 
Beskrivning: 
Frågor som handlar om kyl
skåps egenskaper, vad de kos
tar, hur många och vilka typer 
som finns. 

Exempel på frågor: 
"Hur kallt är det därinne?" 
"Hur ser de ut inuti?" 
Hur mycket kostar ett kylskåp?" 
"Vad finns det för märken?" 
"Hur mycket ryms det i ett sånt 
här vanligt kylskåp - hur mycket 
mat ryms det där?" 

Tema 4. Kuriosa. 
Beskrivning: 
Frågor av rekordkaraktär som 
på sätt och vis söker gränserna 
för vissa av kylskåpens egen
skaper. 

Exempel på frågor: 
"Hur kallt är det i världens kallaste 
kylskåp?" 
"Vad kostar vä rldens dyraste kyl
skåp?" 

"Vilken volym har det största kyl
skåpet - hur mycket rymmer det?" 

"Vad heter världens största kyl
skåpsföretag?" 
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Tema 5. 'Praktikalia'. 
Beskrivning: 
Frågor som har praktisk anknyt
ning till hur ett kylskåp hanteras 
och underhålls. 

Exempel på frågor: 

"Hur måste man rengöra och hålla i 
gott skick?" 

"Om man har lampan på i ett kyl
skåp - varför släcks den när man 
stänger dörren?" 
"Hur fungerar de här vacuumfrysar-
na som stänger åt så att.det blir rik
tigt tätt?" 

Tema 6. Principer. 
Beskrivning: 
Frågor genom vilka eleverna 
försöker förstå den tekniska el
ler naturvetenskapliga bakgrun
den till olika funktioner hos kyl
skåp. 

Exempel på frågor: 
"Hur kan strömmen göra att kyl-
skåpetfungerar?" 
"Vad är det som gör att det blir 
kallt?" 
"Hur kan det hålla en stadig tempe
ratur?" 
"Finns det någor speciellt material i 
väggen som gör att kylan hålls bra 
inne i det - finns det någon stopp
ning eller något sådant?" 

Tema 7. Associationer. 
Beskrivning: 
Frågor som inte i första hand 
handlar om kylskåp men som 
har en viss anknytning till dem. 

Exempel på frågor: 
"Kan man göra så att ett kylskåp -
göra om det så att det blir varmt i 
stället så att man kunde ha det som 
ugn - ja inte r iktigt ugn - men man 
kunde värma upp saker i stället för 
att ha det kallt?" 
"Hur kommer strömmen till?" 

"Kan man göra om en kompressor 
till en cykelpump?" 
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Frågorna fördelades på de olika kategorierna på följande sått: 

Utveckling 
Tillverkning 
Bestämningar 
Kuriosa 
Praktikalia 
Principer 
Associationer 

20% 

29% 

18% 
18% 

5% 
8 %  

2 %  

Även för detta objekt var uppgiften att ställa frågor kring en mer generell 
företeelse. På samma sätt som för frågorna om Broar är det här svårt att 
avgöra i vilken grad frågorna är knutna till objektet. Bestämningsfrågorna 
rör i allmänhet direkta egenskaper eller liknande hos kylskåp och de är på 
så vis de frågor som är mest bundna till dessa. Associationsfrågorna hand
lar om annat än kylskåp även om de associerats från dessa. De är de frå
gor som avlägsnar sig mest från objektet. Frågor inom temat Utveckling 
relaterar objektet till den omgivande verkligheten och sätter in det i olika 
sammanhang. 
Inom temat Principer syftar frågorna till att ge en förståelse av kylskåpets 
funktion. De kan på ett sätt sägas utgöra försök att tränga djupare in i före
teelsen kylskåp. De är inte direkt avsedda att relatera kylskåp till en enkelt 
iakttagbar omgivning. De kan snarare sägas relatera kylskåp till de veten
skapliga och teoretiska modeller som bildar den naturvetenskapliga kun
skapsbyggnaden. De sätter alltså in objektet i ett sammanhang av teore
tisk karaktär. 
För frågorna inom Tillverkning och Kuriosa gäller samma resonemang 
som för motsvarande teman för Broar. För frågorna inom temat Praktikalia, 
vilka inriktas mot handhavandet av kylskåp, gäller att de samtidigt som de 
ofta är knutna till detaljer på kylskåpen ändå anknyter till ett vardagssam
manhang. De kan på så vis sägas både vara bundna till objektet och rela
tera det till omvärlden. 
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En generell struktur. 

De vägledande principer som växte fram under arbetet med att strukturera 
elevfrågorna visade sig användbara för samtliga objekt. Strukturen i mate
rialet kunde därigenom bli relativt likformig även om den skiljer sig något 
mellan de olika objekten. 
För Mineralprovet som är ett obearbetat naturmaterial av okomplicerad typ 
framträder kanske strukturen tydligast. Om man tänker sig objektet i cen
trum så finns det som redan påpekats en tankelinje som går från objektets 
ursprung (både i tid och rum) via själva objektet till dess eventuella an
vändning. En annan tankelinje sträcker sig från objektet som helhet dels 
inåt i dess detaljer, dels utåt mot omvärlden genom objektets relationer till 
denna och vidare utåt genom de associationer som det förmår skapa. 
När objektet ändrar karaktär måste denna struktur kompletteras. För Akro
baten som är människotillverkad innebär det att ursprunget och tillverk
ningen genom ett syfte är kopplade till användningen. Man kan använda 
sig av tankekedjan orsak - genomförande - konsekvens där orsaken på ett 
teleologiskt sätt är kopplad till konsekvensen. Föremålet tillverkas för att 
det skall få en bestämd konsekvens, användningen. Man skulle kunna sä
ga att konsekvensen är sin egen orsak. Denna tankelinje är parallell med 
ursprung - tillblivelse - föremål - användning. Funktionsfrågorna sätter in 
rörelsen i ett teoretiskt sammanhang. 
För Spindelnätet finns samma tankekedja. Spindeln har tillverkat nätet 
med ett bestämt syfte - dess användning. 
Flygbesprutningen innefattar i hög grad ett mänskligt handlande. Här ser 
man på en del av bilden själva handlingen och på en annan del dess kon
sekvenser (i den infällda bilden). För detta objekt blir tankelinjen orsak -
genomförande - konsekvenser väldigt tydlig. Förutom teman som känns 
igen från övriga objekt finns här ett tema, Klargörande, som syftar till en 
förståelse av vad bilden föreställer. 
De två sist presenterade objekten utgörs ej av enstaka föremål utan av ge
nerella företeelser. För de båda objekten, Broar och Kylskåp, kan man i 
stort ändå använda samma tankemodell som tidigare, men den är mindre 
tydlig för dessa objekt. Tankelinjen utveckling - tillverkning - användning 
återfinns för båda objekten. 
Ett särskilt tema, Kuriosa, förekommer också för båda objekten dock i 
högre grad för Broar. Frågorna inom detta tema är svårplacerade i den ti
digare använda strukturen. På ett sätt relaterar dessa frågor kylskåp (eller 
broar) till varandra. De klargör också gränserna för kylskåps (eller broars) 
egenskaper. Temat ligger längs tankelinjen detaljer - objekt - associatio
ner, men om det ingår i objektet eller tillhör relationerna till omvärlden blir 
för dessa generella objekt oklart. 
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Temat Principer för Kylskåp medför liknande problem. Frågorna som 
handlar om vilka fysikaliska principer som ligger bakom kylskåps funktion 
kan kanske anses gå in på detaljer vad gäller Kylskåp. Man kan emellertid 
också påstå att dessa frågor sätter in kylskåpets funktion i ett större sam
manhang av fysikaliska lagar och teorier. 

Konvergenta och divergenta frågor. 

De teman som enligt vad som ovan sagts anknyter starkt till objektens 
framträdande inför intervjupersonerna betecknas i fortsättningen som kon
vergenta. Frågorna i dessa teman inriktas direkt mot objektet som det pre
senteras. Teman med frågor som riktas ut från objektet och relaterar det till 
omvärlden betecknas på motsvarande sätt som divergenta. Ett tema kan 
naturligtvis vara mer eller mindre konvergent eller mer eller mi ndre diver
gent. Vissa teman är svårbestämda i detta avseende och kan inte enkelt 
tilldelas vare sig den ena eller den andra beteckningen. 
Konvergenta respektive divergenta frågor kan ses som uttryck för helt oli
ka kunskapsintressen. Det kan därför vara av intresse att klargöra vilka te
man som kan betecknas som konvergenta och vilka som kan betecknas 
divergenta. I bilaga 2 redovisas ternana för samtliga objekt och var de har 
placerats i konvergent/divergent avseende. 
Kortfattat kan man säga att objekten som utgörs av föremål eller bilder har 
högre andel konvergenta frågor än divergenta. För de muntligt presentera
de objekten är i stället andelen divergenta frågor klart högre än andelen 
konvergenta. 
Den lägre andelen konvergenta frågor för de muntligt presenterade objek
ten kan bero på dessas högre generalitetsgrad. En annan möjlighet är att 
när eleverna inte har ett föremål eller en bild att koncentrera sig på så 
tvingas de att använda sin fantasi på ett sätt som gynnar ett divergent tän
kande. 

Hela gruppen 

För att få en bakgrund till elevernas frågor k an man ställa dem mot vad 
som sägs i grundskolans läroplan. Huvudmomenten för de samhällsori
enterande och de naturorienterande ämnena grupperas där efter samma 
modell. För de naturorienterande ämnena omfattar denna följande om
råden: Människan, Människan och naturen samt Människans verksamhet. 
Motiven till varför orienteringsämnen tas upp i grundskolans undervisning 
sägs vara: 
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"Orienteringsämnena ingår i grundskolans undervisning därför att 
- eleverna skall lära sig förstå människolivets betingelser och samspelet med 

omgivningen, tekniken och naturen. 

- eleverna skall få kunskap om naturen och dess lagar. 
- eleverna skall få kunskap om mänsklig verksamhet förr och nu. 

- eleverna skall få kunskap om medborgarnas rättigheter och skyldigheter. 

- eleverna skall få kunskap om och kontakt med livsåskådningsfrågor." 

Lgr-80, s 114. 

Av dessa är de två första och delvis det tredje motivet de som framstår 
som de mest relevanta för no-ämnena. Utifrån dessa mot iv utvecklas se
dan målen något mera i detalj. De teman som bygger upp strukturen för 
elevernas frågor kring de sex objekten kan jämföras med de mål som läro
planen ställer upp för den naturorienterande undervisningen. 
Bestämningsfrågor och detaljfrågor om olika objekt ger eleverna kunska
per om naturen t ex vad olika saker heter, hur stora de är, osv. 
Frågorna inom teman som Uppfinnande och Ursprung kan ge eleverna 
kunskaper om människornas samspel både med naturen och tekniken. De 
kan också visa "hur tekniken kan förändra vår tillvaro, påverka arbets
förhållanden och sysselsättning och inverka på vår miljö." (Lgr-80, s. 115) 
Orsaks- och konsekvensfrågorna kring Flygbesprutningen kan "göra ele
verna medvetna om människans ansvar fö r sin och kommande genera
tioners livsmiljö och väcka deras respekt för allt levande." (op. cit.) 
Om frågorna om flygbesprutningens genomförande behandlas kan detta 
"ge eleverna en orientering om ämnenas uppbyggnad och reaktioner." 
(op. cit.) Det kan också leda till att eleverna får "en inblick i hur denna kun
skap används för att förbättra våra levnadsvillkor men också vilka risker 
användningen kan medföra." (op. cit.) 
Temat Principer för Kylskåp och temat Funktion för Akrobaten kan ge ele
verna "en orientering om fysikaliska företeelser av betydelse för kunska
pen om vår värld." (op. cit.) 
Frågor kring Spindeln som förts till ternana Spindeln och nätet samt Lev
nadsförhållanden behandlar b l a spindelns livsvillkor och dess relation till 
andra djur. De ger således kunskaper om hur naturen fungerar och kan le
da in på ekologiska resonemang. 

De intervjuade eleverna har således som grupp visat en viss förmåga att 
ställa frågor som kan leda till kunskaper av den typ som förespråkas i läro
planens mål. Man måste dock komma ihåg att dessa elever inte repre
senterar någon i skolan existerande undervisningsgrupp. 
Urvalet av elever har gjorts så att effekter av kön, social klasstillhörighet 
och ålder skall kun na studeras. Det är angeläget och av stort intresse att 
undersöka vilka skillnader i frågandet som föreligger mellan olika elevgrup
per. I nästa avsnitt skall utfallet i detta avseende redovisas. 
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Gruppolikheter. 

Antalet intervjuade elever upp går som tidigare nämnts till 55. De fördelar 
sig på kön, socialklasser och årskurser enligt tabell 2 (sid 45). 
Nedan görs jämförelser mellan olika elevgrupper beträffande det antal frå
gor som eleverna i respektive g rupp ställer om ett speciellt objekt eller 
inom ett tema. Därvid normeras först antalet frågor för eleverna inom en 
cell i ovannämnda tabell genom att dessa elevers sammanlagda antal frå
gor divideras med antalet elever. Detta kan sägas innebära att cellen i frå
ga representeras av en elev som då antas ha ställt det genomsnittliga antal 
frågor som beräknats på ovan angivna sätt. När sedan jämförelser görs 
exempelvis mellan pojkar och flickor adderas för pojkarnas del frågeanta
let i 9 "pojkceller" (3 socialklasser * 3 årskurser) och för flickornas del i 
motsvarande 9 "flickceller". Därefter kan de n procentuella andelen frågor 
för pojkar respektive flickor beräknas. 
Nedan redovisas först hur frågorna för respektive objekt fördelas mellan 
olika elevgrupper. Efter det redovisas hur frågorna för respektive tema för
delas mellan elevgrupperna. På grund av osäkerheten i beräkningarna har 
de teman inom vilka totala antalet frågor understiger 20 uteslutits. Det ur
sprungliga antalet teman reduceras därvid från 37 till 26. Kvarvarande te
man innehåller ca 92 % av det totala antalet frågor. 

Tabell 20. Procentuell andel av frågorna för olika elevgrupper, upp
delade på de olika objekten. 

Objekt Kön Socialklass Årskurs 
Po Fl Ömk Lmk Ak 3 6 9 

Mineralprovet 51 49 32 32 36 31 36 33 

Akrobaten 48 52 35 30 35 37 35 28 

Spindelnätet 47 53 37 32 31 35 34 31 

Flygbesprutningen 48 52 37 35 28 36 35 29 

Broar 45 55 35 31 34 34 37 29 

Kylskåp 47 53 40 27 33 31 41 28 

Totalt 48 52 36 32 32 34 36 30 

Några stora skillnader mellan de olika grupperna tycks inte föreligga. To
talt sett ställer flickorna något flera frågor än pojkarna, vilket gäller för alla 
objekt utom Mineralprovet. Likaså ställer eleverna ur övre medelklass sam
manlagt något flera frågor än eleverna ur ö vriga socialklasser. Detta går 
också igen för alla objekt utom Mineralprovet. 
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För elever från olika årskurser är skillnaderna något större. Eleverna i åk9 
ställer klart färre frågor än övriga. Skillnaden mot åk6-eleverna är 7 procen
tenheter vilket innebär att åk6-eleverna i genomsnitt ställer 25% fler frågor 
än åk9-eleverna. Det låga totalantalet frågor för åk9-eleverna gör också ut
slag för samtliga objekt där de ligger lägst utom igen just för Mineral
provet. De har för detta tema fått en något större andel än eleverna i åk3. 
För varje objekt kan de olika elevgrupperna sägas prioritera de olika terna
na på ett relativt likartat sätt. För exempelvis Mineralprovet har i stort sett 
samtliga elevgrupper störst andel av sina frågor inom temat Bestämningar 
och minst andel av sina frågor inom temat Associationer. Hur de olika 
elevgrupperna fördelar sina frågor på olika teman redovisas för varje ob
jekt i särskilda tabeller i bilaga 3. 
Om man i stället granskar hur frågorna inom ett visst tema fördelas på de 
olika elevgrupperna framträder skillnaderna mellan dessa på ett tydligare 
sätt. Här skall en sådan jämförelse mellan de olika elevgrupperna presen
teras. 

Könsskillnader. 

För varje tema kan man beräkna hur stor andel av frågorna inom temat 
som ställs av pojkar respektive av flickor. Ternana kan sedan sorteras i 
storleksordning efter pojkarnas andel. Man får då en lista över teman där 
det översta är det som pojkarna har intresserat sig mest f ör jämfört med 
flickorna. Det nedersta temat är då det som flickorna intresserat sig mest 
för jämfört med pojkarna. 
I nedanstående tabell redovisas den fjärdedel av ternana där pojkarna fått 
högst och den fjärdedel av ternana där de fått lägst andel av frågorna. 

I tabellen läses pojkarnas "prioritering" av ternana uppifrån och ned och 
flickornas nedifrån och upp. Man ser inga stora skillnader mellan de typer 
av teman som attraherar pojkar och de som attraherar flickor. För pojkar
nas del är det fyra av de sju teman som attraherar dem mest som är av 
den konvergenta typen och tre som är divergenta. För flickornas del är tre 
konvergenta och fyra divergenta. De två teman för vilka flickorna har högst 
andel av frågorna är divergenta medan motsvarande teman för pojkarna är 
konvergenta. 
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Tabell 21. Teman rangordnade efter pojkars och flickors andel av 
frågorna. 

Pojkarnas Flickornas 

Objekt Tema Konv/Div Andel i % Andel i % 

Flygbesprutning Klargöranden k 65 35 
Spindelnätet Bestämningar(N) k 62 38 
Kylskåp Tillverkning d 58 42 
Mineralprovet Detaljer k 57 43 
Broar Byggresurser d 56 44 
Spindelnätet Spindeln och nätet d 56 44 
Akrobaten Bestämningar k 55 45 

Kylskåp Bestämningar k 43 57 
Akrobaten Tillverkning d 42 58 
Kylskåp Utveckling d 39 61 
Broar Bestämningar k 39 61 
Spindelnätet Bestämningar(S) k 36 64 
Spindelnätet Levnadsförhållanden d 32 68 
Flygbesprutning Associationer d 18 82 

Man kan säga att det föreligger en svag skillnad i det att divergenta teman 
attraherar flickor i något högre grad än pojkar. Pojkar ställer i något högre 
grad sådana frågor som är direkt inriktade mot själva objektet medan flic
kor i något högre grad ställer frågor som relaterar objektet till omvärlden. 
Man ser också att beträffande ternana för Spindelnätet intresserar sig poj
karna mer för de teman som rör själva nätet medan flickorna visar större 
intresse för spindeln och dess levnadsförhållanden. 

Socialklasskillnader. 

Eftersom eleverna är uppdelade i tre grupper när det gäller socialklass blir 
förhållandena inte riktigt så enkla som vid undersökningen av könsskillna
der. 
För varje socialklass presenteras ternana rangordnade efter den andel av 
frågorna i respektive tema som eleverna i den aktuella socialklassen ställt. 
De tre tabeller som detta resulterar i blir inte oberoende av varandra, men 
de blir ej heller så beroende som i fallet med könsskillnader. 
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Tabell 22. Teman rangordnade efter övre medelklasselevers andel 
av frågorna. 

Objekt Tema Konv/Div Andel i % 

Kylskåp Utveckling d 68 
Spindelnätet Levnadsförhållanden d 53 
Akrobaten Uppfinnande d 43 
Mineralprovet Användbarhet d 41 
Flygbesprutning Bestämningar k 40 
Mineralprovet Ursprung d 40 
Akrobaten Tillverkning d 39 

Akrobaten Funktion 33 
Flygbesprutning Genomförande - 30 
Broar Bestämningar k 29 
Spindelnätet Bestämningar(N) k 28 
Kylskåp Bestämningar k 25 
Broar Bygg resurser d 23 
Mineral provet Detaljer k 22 

Eftersom eleverna ur övre medelklassen ställer flera frågor än övriga elever 
så kommer de att ha en relativt hög andel av frågorna i många teman. Det 
är förklaringen till att andelen frågor i de teman för vilka de intresserar sig 
minst ändå är så hög som 32 %. 
Vad gäller konvergenta och divergenta teman är bilden för dessa elever 
ganska tydlig. Av de teman i vilka de har en hög andel av frågorna är det 
endast ett konvergent, där frågorna handlar enbart om själva föremålen, 
men sex divergenta, där frågorna sätter in objektet i ett vidare samman
hang. Av de teman i vilka de har låg andel av frågorna är det fyra konver
genta och ett divergent. 
De teman i vilka eleverna från lägre medelklass har hög respektive låg an
del av frågorna framgår av tabell 23. 
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Tabell 23. Teman rangordnade efter lägre medelklasselevers andel 
av frågorna. 

OBJEKT TEMA Konv/Div ANDELi % 

Broar Byggresurser d 47 
Flygbesprutning Konsekvenser d 46 
Kylskåp Principer - 45 
Flygbesprutning Genomförande - 42 
Mineralprovet Användbarhet d 41 
Flygbesprutning Bestämningar k 36 
Broar Kuriosa • 34 

Akrobaten Bestämningar k 26 
Kylskåp Bestämningar k 25 
Broar Bestämningar k 24 
Akrobaten Funktion - 23 
Kylskåp Utveckling d 19 
Flygbesprutning Associationer d 18 
Kylskåp Tillverkning d 18 

Av de teman som ligger högst i rangordningen är det här ett konvergent 
och tre divergenta medan det bland de sju lägst rangordnade ternana är 
tre konvergenta och tre divergenta. Förhållandena är således likartade 
som för övre medelklasseleverna, dock ej riktigt så utpräglade. 

Tabell 24. Teman rangordnade efter arbetarklasselevernas andel 
av frågorna. 

OBJEKT TEMA Konv/Div ANDEL i % 

Kylskåp Bestämningar k 50 
Kylskåp Tillverkning d 48 
Mineralprovet Detaljer k 48 
Broar Bestämningar k 48 
Flygbesprutning Associationer d 45 
Akrobaten Funktion - 44 
Spindelnätet Bestämningar (N) k 40 

Akrobaten Uppfinnande d 27 
Flygbesprutning Bestämningar k 25 
Kylskåp Principer - 22 
Spindelnätet Levnadsförhållanden d 20 
Mineralprovet Användbarhet d 18 
Flygbesprutning Konsekvenser d 16 
Kylskåp Utveckling d 14 
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För dessa elever är förhållandena mellan konvergenta o ch divergenta te
man helt annorlunda än för eleverna från lägre och övre medelklass. Av de 
sju högst rankade ternana är det fyra konvergenta och två divergenta. Av 
de sju lägst rankade ternana är ett konvergent och fem divergenta. 
Det finns en tydlig tendens i materialet att arbetarklasseleverna intresserar 
sig förhållandevis mera för konvergenta frågor och mindre för divergenta 
frågor än elever ur medelklass och övre medelklass. Eleverna ur övre me
delklass är de som intresserar sig mest för divergenta frågor och minst för 
konvergenta. 

Årskursskillnader. 

Eftersom analysen av årskursskillnader görs med tr e årskurser blir förhål
landena likadana som vid analysen av socialklasskillnaderna. För varje års
kurs presenteras ternana rangordnade efter d en andel av frågorna som 
eleverna i den årskursen ställt. 

Tabell 25. Teman rangordnade efter åk3-elevernas andel av frågor
na. 

OBJEKT TEMA Konv/Div ANDEL i % 

Spindelnätet Bestämningar(N) k 68 
Flygbesprutning Klargöranden k 62 
Broar Bestämningar k 51 
Mineralprovet Detaljer k 48 
Flygbesprutning Bestämningar k 46 
Kylskåp Bestämningar k 46 
Akrobaten Bestämningar k 44 

Flygbesprutning Orsaker d 24 
Akrobaten Uppfinnande d 23 
Kylskåp Utveckling d 20 
Flygbesprutning Konsekvenser d 19 
Spindelnätet Levnadsförhållanden d 18 
Mineralprovet Användbarhet d 8 
Kylskåp Tillverkning d 6 

Eleverna i årskurs 3 uppvisar mycket tydliga drag i sin rangordning av te-
mana. Av de sju högst rankade ternana i tabellen utgörs fem av bestäm
ningsteman, ett innehåller detaljfrågor och ett innehåller klargörande 
frågor. Samtliga dessa teman är konvergenta. De sju lägst rankade terna
na är i stället alla divergenta. 
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Tabell 26. Teman rangordnade efter åk6-elevernas andel av frågor
na. 

OBJEKT TEMA Konv/Div ANDEL 

Kylskåp Tillverkning d 70 
Kylskåp Utveckling d 55 
Spindelnätet Levnadsförhållanden d 51 
Broar Byggresurser d 47 
Spindelnätet Bestämningar(S) k 46 
Mineral provet Användbarhet d 44 
Flygbesprutning Orsaker d 43 

Akrobaten Uppfinnande d 29 
Mineral provet Detaljer k 27 
Flygbesprutning Genomförande - 26 
Flygbesprutning Klargöranden k 26 
Kylskåp Principer - 22 
Flygbesprutning Associationer d 20 
Spindelnätet Bestämningar (N) k 3 

Jämfört med åk3-eleverna uppvisar eleverna från åk 6 en annorlunda bild. 
Av de sju översta ternana i tabellen är sex divergenta och ett konvergent. 
Bland de teman i vilka åk6-eleverna har lägst andel frågor är två divergenta 
och tre konvergenta. 

Tabell 27. Teman rangordnade efter åk9-elevernas andel av frågor
na. 

OBJEKT TEMA Konv/Div ANDEL 

Flygbesprutning Associationer d 52 
Akrobaten Uppfinnande d 49 
Mineralprovet Användbarhet d 48 
Flygbesprutning Genomförande - 46 
Broar Byggnation - 45 
Kylskåp Principer - 42 
Flygbesprutning Konsekvenser d 42 

Broar Kuriosa 22 
Kylskåp Bestämningar k 20 
Broar Bestämningar k 18 
Spindelnätet Bestämningar(S) k 16 
Akrobaten Bestämningar k 15 
Flygbesprutning Bestämningar k 12 
Flygbesprutning Klargöranden k 11 
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Rangordningen som görs av denna grupp är ännu mera utpräglad i termer 
av konvergenta och divergenta teman. Av de sju högst rankade ternana är 
fyra divergenta och inget konvergent, medan det bland de sju lägst ranka
de finns sex konvergenta och inget divergent. 
Även mellan de olika årskurserna är skillnaden stor när det gäller vilka ty
per av frågor man intresserar sig mest för. Åk3-eleverna har hög andel frå
gor bland de konvergenta ternana och låg andel av frågor i de divergenta 
ternana. För åk9-eleverna är det tvärtom och åk6-eleverna ligger någon
stans mittemellan. 

Sammanfattning och kommentarer. 

Konvergenta och divergenta teman 
Att dela upp frågorna i konvergenta och divergenta teman som redovisats 
ovan är av lättförståeliga skäl ganska svårt. Ett tema går inte alltid att en
kelt ges den ena eller den andra beteckningen. Det kan exempelvis inne
hålla frågor av båda typerna, men det kan också ligga någonstans mitt
emellan de båda kategorierna. Trots svårigheterna ger analysen tydliga ut
slag då det gäller årskursskillnader och socialklasskillnader. En samman
fattande tabell över resultaten beträffande konvergenta och divergenta te
man återges nedan. För enkelhets skull kallas i fortsättningen de sju överst 
rangordnade ternana 'högprioriterade teman' och de sju lägst rangordna-
de ternana 'lågprioriterade teman'. 

Tabell 28. Fördelningen av konvergenta och divergenta teman 
bland hög- respektive lågprioriterade teman för olika 
elevgrupper. 

Högprioriterade teman Lågprioriterade teman 
Konvergenta Divergenta Konvergenta Divergenta 

Pojkar 4 3 3 4 
Flickor 3 4 4 3 

Övre medelklass 1 6 4 1 
Lägre medelklass 1 3 3 3 
Arbetarklass 4 2 1 5 

Årskurs 3 7 0 0 7 
Årskurs 6 1 6 3 2 
Årskurs 9 0 4 6 0 
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Av tabellen framgår att vissa elevgrupper uppvisar ett likartat förhållnings
sätt till konvergenta och divergenta teman. Arbetarklasselever och åk3-ele-
ver har en hög andel konvergenta och en låg andel divergenta bland sina 
högprioritarade teman. För dessa gruppers lågprioriterade teman är för
hållandet det omvända. 
Elever ur övre medelklass och åk9-elever prioriterar också på ett gemen
samt sätt, men rakt motsatt mot de två först nämnda grupperna. Medel
klass- och åk6-elevers hög- respektive lågprioriterade teman visar jämför
bara mönster vilka verkar ligga relativt nära övre medelklass- och åk9-ele-
vernas. 
Resultaten är så pass markanta att man kan tala om två olika för
hållningssätt i fråga om utforskandet av omvärlden - ett konvergent och ett 
divergent. 
Skillnaden mellan pojkar och flickor är inte så tydliga som årskurs- och so
cialklasskillnaderna, men det finns en svag tendens till att pojkar dras nå
got mera till ett konvergent förhållningssätt och flickor mera till ett diver
gent. 

Gemensamma prioriteringar 
Ett annat sätt att visa likheter och olikheter mellan elevgrupperna är att se 
om de prioriterar vissa teman på ett likartat sätt. Detta kan göras genom 
parvisa jämförelser mellan tabellerna 17-23. Åk3-elevernas tabell jämförs 
med pojkarnas, med flickornas samt med var och en av de tre socialklas
sernas tabeller. På samma sätt förfares med samtliga tabeller. Vid jämförel
sen mellan åk3-elevernas och pojkarnas tabeller återfinner man bland des
sa båda gruppers sju mest högprioriterade teman fyra som är identiska, 
nämligen Spindelnätet: Bestämningar (N), Flygbesprutning: Klargöranden, 
Mineralprovet: Detaljer och Akrobaten: Bestämningar. Bla nd dessa båda 
gruppers sju lägst prioriterade teman finns det tre som är gemensamma. 
Man kan säga att sammanlagt har sju teman prioriterats på ett likartat sätt 
av pojkar och åk3-elever. Resultatet av samtliga jämförelser förs in i tabell 
29 där den ena gruppen avläses på rader och den andra på kolumner. 
Rent slumpmässigt måste de t naturligtvis bli ett antal teman som hamnar 
bland de högprioriterade ternana för två olika grupper, eller bland de låg
prioriterade ternana. För ett bestämt tema är procentsatserna för t ex de 
olika årskurserna beroende av varandra. Detta medför att det blir svårt att 
beräkna det förväntade antal teman som bör vara gemensamma f ör två 
olika grupper. Ur tabell 29 kan man emellertid beräkna ett medelvärde, vil
ket blir ca 4. De observerade värdena ligger mellan 1 och 8. Det är också 
svårt att på statistiska grunder avgöra signifikansen av de observerade 
värdena. Jag nöjer mig därför med att konstatera att vissa grupper priorite
rar på ett mera likartat sätt än andra. 
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Tabell 29. Antal teman som gemensamt prioriterats högt eller lågt 
av olika grupper. 

PO FL Ömk Lmk Ak 

ÅK 3 6 3 1 3 9 
AK 6 3 6 6 3 3 
ÅK9 3 3 4 7 2 

ÖMK 2 6 
MK 5 2 
AK 5 3 

För åk3-eleverna gäller att de i sitt frågande uppvisar större likheter med 
pojkarna än med flickorna och likaså större likheter med arbetarklassele
verna än med övriga socialklasser. Pojkarna visar också större likheter 
med arbetarklasseleverna än med elever ur lägre och övre medelklassen. 
Åk6-eleverna prioriterar flera teman i enlighet med flickorna än med pojkar
na. De har också flera teman gemensamma med övre medeiklasselever än 
med elever ur andra socialklasser. Flickorna prioriterar flera teman på 
samma sätt som övre medelklasselever än som övriga socialklasser. 
Åk9-eleverna har i detta avseende mera gemensamt med lägre medel
klasselever än med elever ur andra socialklasser. Deras prioriteringar lik
nar lika mycket pojkarnas som flickornas. 
Sammanfattningsvis kan man säga att pojkar, arbetarklasselever och åk3-
elever beträffande innehållet i frågandet visar en relativt likartad prioritering 
av teman. Flickor, övre medelklasselever och åk6-elever uppvisar också 
likheter i sina prioriteringar. 
Vidare tycks det gälla att ju högre upp i årskurserna elever kommer och ju 
högre socialklass de tillhör desto mera divergent tänkande uppvisar de i 
sitt frågande, dvs desto mera intresserade tycks de bli av att sätta in ob
jekten i ett sammanhang. Flickor tenderar att fråga något mera divergent 
än pojkar. 
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Kapitel 8 

KOGNITIV KATEGORISERING. 

Den innehållsmässiga kategoriseringen har dels gett information om kun
skapsstrukturen för de olika objekten dels hur olika elevgrupper intresserar 
sig för olika aspekter inom dessa strukturer. Den kognitiva kategorisering
en av elevfrågorna säger inget o m objekten eller deras egenskaper, men 
den kompletterar bilden av elevernas kunskapsintresse genom att visa på 
vilka kunskapstyper deras frågor inriktas mot. 
Arbetet med denna kategorisering av elevernas frågor bedrevs på motsva
rande sått som den innehållsmässiga. Varje objekt behandlades således 
för sig, men däremot kunde de kategorier som skapades användas för 
samtliga objekt. 

Utgående från materialet kunde Bloom's taxonomi utvidgas och preciseras 
så att ett lämpligt kategoriseringsschema konstruerades. Huvudkategori
erna i detta schema är Fakta, Beskrivningar, Förklaringar, Funderingar och 
Övrigt. En beskrivningsfråga kan ses som ett speciellt fall av faktafrågor 
men eftersom svaret i allmänhet är mera omfattande har dessa frågor förts 
till en egen kategori. 
Både när det gäller faktafrågor och beskrivningsfrågor finns det vissa frå
gor som trots att de måste hänföras till dessa kategorier ändå verkar syfta 
mot en förståelse och därför måste placeras i särskilda underkategorier. 
Frågorna inriktas mot fakta men man inser att frågeställaren genom svaret 
förväntar sig nå en ökad förståelse av en företeelse eller ett sammanhang. 
De rena faktafrågorna kan delas upp i två andra underkategorier. I den ena 
av dessa har frågorna ett alldeles bestämt svar medan svaren till frågorna i 
den andra underkategorin kan vara mera allmänt resonerande till sin 
karaktär. 

Sammantaget har frågorna delats in i fem huvudkategorier. Uppdelat på 
underkategorier blir antalet nio. 
Nedan följer en beskrivning av de olika kategorierna med exempel. 
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Teman 
l:a Informerande faktafrågor. 

Beskrivning: 

Dessa frågor syftar till att skaffa 
information. Till varje fråga finns 
det endast ett svar som då ut
görs av en bestämd faktauppgift 
(som i vissa fall kan utgöras av 
en uppräkning av olika saker). 
Frågorna kan ofta inledas med 
ord som vem, vad, vilka, när, 
varifrån, etc. men de kan också 
vara direkta frågor av ja/nej-typ. 

Exempel: 

Vad är det för sorts sten? 
Var gör man dom? 

Var sitter ögonen? 
Var är det någonstans? 
Vilka är dom tio längsta broarna i 
världen? 
Vem uppfann kylskåpet? 

I:b Belysande faktafrågor. 

Beskrivning: 
I förhållande till närmast föregå
ende kategori är frågorna här 
mera generella eller öppna till 
sin karaktär. Svaren blir mera 
orienterande och omfattande. 

Exempel: 
Var hittar man sådana här stenar? 
Var får man tag på bly? 
Hur giftigt är gi ftspindlars gift och 
hur fort dör man? 

Finns det andra möjligheter än att 
flygbespruta? 
Hur lång tid tar det att bygga en 
bro? 

I:c Förklarande faktafrågor. 

Beskrivning: 

En del faktafrågor som ställs ver
kar ha ett syfte att öka för
ståelsen av ett område. Både av 
formulering och innehållet i des
sa frågor framgår att eleven för
väntar sig att svaret på något 
sätt skall lösa ett problem eller 
en intellektuell konflikt för ho
nom/henne. 

Exempel: 

Hör dom här metallerna ... och ste
nen ihop liksom eller är det sam
ma? 
Har dom mätt ut då att precis där 
löder vi fast den så att den skall 
kunna gunga så där? 
Var kommer tråden från? 
När dom lägger på bron är dom då 
därute och asfalterar och håller på 
eller gör dom det på land och läg
ger sedan ut med lyftkranar? 
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ll:a Informerande beskrivningar. 

Beskrivning: 
Frågor där svaret utg örs av en 
beskrivning. Beskrivningarna är 
av en rent informativ karaktär 
och kan gälla både hur något 
ser ut och hur något går till. Av 
frågans innehåll och formulering 
framgår att frågeställaren enbart 
vill ha en beskrivning. 

Exempel: 
Hur bryter man det här - hackar 
man bara så här för hand? 
Hur är spindeln uppbyggd? 
Hur går det till när flygplanen spru
tar? 
Hur var de första enkla broarna och 
hur har de utvecklats? 

Il:b Förklarande beskrivningar. 

Beskrivning: 

Ibland formuleras frågorna efter 
beskrivningar så att det framgår att 
eleven förväntar sig att på något 
sätt få en tydligare förståelse av nå
got genom den efterfrågade be
skrivningen. 

Exempel: 
Hur kan det ha bl ivit så att den 
har olika färger? 

Hur har d e fått den mitti - så att 
det blir rätt balans på den? 
Hur är flygplanen uppbyggda så 
att de kan spruta? 
Hur har de gjort för att man skall 
kunna reglera kylan så att det in
te blir alltför kallt? 

Ill:a Logisk-deduktiva förklaringar. 

Beskrivning: 

Frågor som söker förklaringar av 
vetenskaplig karaktär. Frågorna 
kan oftast formuleras om som "Hur 
kan man förklara att..." eller " Vad 
är det som gör att...". 

Exempel: 
Hur kan den hålla sig kvar? Är 
det något speciellt som håller 
fast den där? Är de magnetiska 
och håller sig så här? 
Varför ser inte de andra djuren 
nätet? 

Varför är det inga trädkronor på 
de här? 
Hur kan man veta att en bro inte 
håller för mer än 5 ton - hur räk
nar dom ut det? 

Hur fungerar de här vacuumfry
sarna som stänger åt så att det 
blir riktigt tätt? 
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lil:b Teleologiska förklaringar. 

Beskrivning: 
Dessa frågor söker förklaringar 
som har med avsikter att göra. Frå
gorna kan oftast formuleras om till 
"Vad är syftet med 

Exempel: 
Varför har man sådana egentli
gen? 
Varför har han lagt nätet just 
där? 
Varför besprutar de? 
Varför gör de broar i stället för 
vägar över vatten? 

IV. Funderingar. 

Beskrivningar: 
Gemensamt för dessa frågor är att 
man inte kan räkna med att det 
finns något svar på dem. De utgörs 
ofta av spekulationer om hur det 
kan bli i framtiden eller om hur and
ra människor eller varelser tänker. 
Vissa frågor som förts till denna ka
tegori utgörs av associationer som 
avlägsnar sig långt från det egentli
ga frågeobjektet. 

Exempel: 
När började människan att an
vända sig av stenar? 
Skulle dom överleva i fången
skap? 
Kommer man att fortsätta att ha 
kylskåp eller kommer man att 
hålla varor hållbara med något 
slags ämnen? 

V. övrigt 

Beskrivning: 
En del frågor är inte allvarligt mena
de och passar uppenbart inte in i 
ett seriöst sammanhang. Det kan 
vara frågor som en elev tar till när 
det inte går att komma på fler frå
gor. En del frågor är underligt for
mulerade och svåra att i efterhand 
riktigt förstå. Dessa olika typer av 
frågor har förts samman till en "rest-
kategori" som i stort sett saknar in
tresse för undersökningens syfte. 
Till denna kategori har också förts 
frågor som syftar t ill att klargöra in
tervjusituationen och fastställa vilket 
objektet är och vad det föreställer. 

Exempel: 
Om man skall skicka en spindel 
i ett kuvert till fröken - vad skul
le hon säga då? 

Varför får bara bilar köra på 
bron - inte båtar? 

Hur många myror ryms det i 
världens största kylskåp? 

Vad är det som är här i bak
grunden? 

Har du hittat den eller har du 
köpt den? 

Är det du som tagit det här kor
tet? 
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Frågorna i den sista kategorin, Övrigt, är som redan påpekats ointressanta 
i detta sammanhang. I den fortsatta behandlingen utelämnas dessa frågor. 
De utgör sammanlagt ca 4% av totala antalet frågor. Resterande frågor för
delas på de olika kategorierna på följande sätt: 

I:a Informerande faktafrågor 38% 
l:b Belysande faktafrågor 17% 
l:c Förklarande faktafrågor 9% 
I la Informerande beskrivningar 6% 
ll:b Förklarande beskrivningar 12% 
lll:a Logisk-deduktiva förklaringar 8% 
III :b Teleologiska förklaringar 7% 
IV Funderingar 3% 

Sett ur ett kognitivt perspektiv är det sammanlagda resultatet av elevernas 
ansträngningar gott. Frågorna uppvisar ett brett spektrum från Informeran
de faktafrågor, där svaret är ett specifikt faktum, till Funderingar, som ut
görs av spekulationer till vilka egentligen inget bestämt svar kan ges. Både 
i huvudkategori I och II finns frågor som visar en tydlig inriktning mot att 
skapa förståelse. De olika underkategorierna kan delas upp i två grupper, 
en som är inriktad mot (fakta)kunskaper och en som är inriktad mot förstå
else. Utanför dessa båda grupper faller kategorin Funderingar som såle
des kan sägas utgöra en egen grupp. 
Den grupp som inriktas mot kunskaper utgörs av kategorierna Informeran
de faktafrågor, Belysande faktafrågor och Informerande beskrivningar. 
Sammanlagt omfattar dessa kategorier ca 61 % av frågorna. 
Den grupp som inriktas mot förståelse utgörs av kategorierna Förklarande 
faktafrågor, Förklarande beskrivningar, Logisk-deduktiva förklaringar samt 
Teleologiska förklaringar. Totalt utgör de ca 35% av frågorna. 
När taxonomier används för att beskriva uppgifter i prov varnas ofta för 
svårigheterna att skilja mellan kunskaps- och förståelsekategorier. En elev 
som korrekt besvarar en fråga som klassificerats som en förklaringsfråga 
kan lika gärna ha lärt sig förklaringen utantill, utan att ha förstått. För en så
dan elev måste frågan klassificeras som en faktafråga. 
På samma sätt skulle det kunna vara så att en elev som efterfrågar en för
klaring i själva verket enbart strävar efter att kunna återge den. Detta är 
dock inte troligt utan en förklaringsfråga i detta sammanhang torde inne
bära att eleven har en inriktning mot att förstå. 
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Gruppolikheter 

Fördelningen av frågor på olika kategorier för olika elevgrupper kan redo
visas på olika sätt. Nedan presenteras först för varje elevgrupp den pro
centuella fördelningen av gruppens frågor på de olika kategorierna. 
Likheterna i resultat mellan de olika elevgrupperna är större än skill
naderna. Alla elevgrupper har sin största andel frågor i Informerande fakta
frågor och liten andel i Funderingar. De flesta grupperna har sin näst stör
sta andel frågor i Belysande faktafrågor. 
Största skillnaden mellan pojkar och flickor ligger i att pojkarna har en 
större del av sina frågor i de informerande faktafrågorna medan flickorna i 
stället har större andelar i Belysande faktafrågor, Informerande beskriv
ningar och Funderingar. 

Tabell 30. Olika elevgruppers andel frågor i procent för olika kate
gorier. 

Kategori P F Ömk Lmk Ak Åk3 Âk6 Åk9 

l:a Informerande faktafrågor 41 35 36 39 38 40 43 29 
l:b Belysande faktafrågor 15 19 17 16 19 15 20 16 
l:c Förklarande faktafrågor 9 9 10 10 8 5 9 34 
ll:a Informerande beskrivningar 4 7 7 5 5 4 5 9 
ll:b Förklarande beskrivningar 13 12 11 16 10 12 8 17 
lll:a Logisk-deduktiva förklaringar 9 7 8 6 9 11 5 8 
lll:b Teleologiska förklaringar 8 6 6 6 9 11 5 5 
IV Funderingar 1 5 5 2 2 2 5 3 

Skillnaden mellan olika socialklasser är mindre än könsskillnaderna. Ele
verna tillhörande lägre medelklass uppvisar e n högre andel frågor bland 
de förklarande beskrivningsfrågorna och de i övre medelklass har en hög
re andel Funderingar. 

Resultaten för elever ur o lika årskurser avviker något m era från varandra. 
Åk9-eleverna uppvisar en klart lägre andel frågor i kategorin "Informerande 
faktafrågor" än eleverna i övriga årskurser. I stället har 9-orna en högre an
del bland de förklarande faktafrågorna. Åk3-eleverna har något högre an
del av rena förklaringsfrågor, både logisk-deduktiva och teleologiska. 
Även om likheterna mellan olika elevgrupper är stora så finns det skillnader 
som kan undersökas på samma sätt som vid den innehållsliga kategorise
ringen. För varje kategori beräknas därvid den procentuella fördelningen 
av frågor på olika elevgrupper och för varje grupp sorteras sedan ternana 
efter gruppens andel av frågorna. Resultaten presenteras i nedanstående 
tabeller. 
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Könsskillnader 

Tabell 31. Kognitiva kategorier rangordnade efter pojkars respek
tive flickors procentuella andel av frågorna. 

Kategori Andel i i %  
Po Fl 

Logisk-deduktiva förklaringar 54 46 
Teleologiska förklaringar 54 46 
Informerande faktafrågor 52 48 
Förklarande beskrivningar 51 49 
Förklarande faktafrågor 48 52 
Belysande faktafrågor 43 57 
Informerande beskrivningar 31 69 
Funderingar 12 88 

I de flesta kategorier har pojkar och flickor en jämförbar andel av frågorna. 
I Funderingar, Informerande beskrivningar och Belysande faktafrågor har 
emellertid flickorna klart större andelar. 

Socialklasskillnader 

Tabell 32. Kognitiva kategorier rangordnade efter övre medel
klasselevers procentuella andel av frågorna. 

Kategori Andeli % 

Funderingar 68 
Informerande beskrivningar 47 
Förklarande faktafrågor 41 
Belysande faktafrågor 36 
Informerande faktafrågor 34 
Logisk-deduktiva förklaringar 33 
Teleologiska förklaringar 30 
Förklarande beskrivningar 29 

Även elever i övre medelklassen har en stor andel av frågorna i kategorier
na Funderingar och Informerande beskrivningar. De logisk-deduktiva och 
teleologiska förklaringarna attraherar inte dessa elever så mycket. 
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Tabell 33. Kognitiva kategorier rangordnade efter lägre medelklass
elevers procentuella andel av frågorna. 

Kategori Andel i % 

Förklarande beskrivningar 41 
Informerande faktafrågor 33 
Förklarande faktafrågor 32 
Belysande faktafrågor 30 
Logisk-deduktiva förklaringar 28 
Teleologiska förklaringar 26 
Informerande beskrivningar 24 
Funderingar 14 

Eleverna ur lägre medelklassen intresserar sig mest för Förklarande 
beskrivningar. Speciellt låg andel har de av Funderingar. 

Tabell 34. Kognitiva kategorier rangordnade efter arbetarklass
elevers procentuella andel av frågorna. 

Kategori Andel i % 

Teleologiska förklaringar 42 
Logisk-deduktiva förklaringar 41 
Belysande faktafrågor 34 
Informerande faktafrågor 33 
Informerande beskrivningar 30 
Förklarande beskrivningar 29 
Förklarande faktafrågor 26 
Funderingar 19 

Arbetarklasseleverna har höga andelar i båda förklaringskategorierna. För
klarande faktafrågor och Förklarande beskrivningar attraherar dem relativt 
sett mindre. Minst andel har de inom kategorin Funderingar. 
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Årskursskillnader 

Tabell 35. Kognitiva kategorier rangordnade efter åk3-elevers pro
centuella andel av frågorna. 

Även åk3-eleverna har sina högsta andelar i de båda förklarings
kategorierna. De har däremot en låg andel av Förklarande faktafrågor. 
Funderingar röner ej heller så stor uppmärksamhet från dessa elever. 

Tabell 36. Kognitiva kategorier rangordnade efter åk6-elevers pro
centuella andel av frågorna. 

Kategori Andel i % 

Funderingar 58 
Belysande faktafrågor 43 
Informerande faktafrågor 41 
Förklarande faktafrågor 37 
Informerande beskrivningar 30 
Teleologiska förklaringar 26 
Logisk-deduktiva förklaringar 26 
Förklarande beskrivningar 25 

Åk6-eleverna har låga andelar av flera kategorier med förklarande inrikt
ning och höga andelar Funderingar och olika faktafrågor. 

Kategori Andel i % 

Teleologiska förklaringar 
Logisk-deduktiva förklaringar 
Informerande faktafrågor 
Förklarande beskrivningar 
Belysande faktafrågor 
Informerande beskrivningar 
Funderingar 
Förklarande faktafrågor 

52 
46 
36 
33 
30 
25 
22 
17 
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Tabell 37. Kognitive kategorier rangordnade efter åk9-elevers pro
centuella andel av frågorna. 

Åk9-eleverna har relativt höga andelar inom Förklarande faktafrågor och 
Förklarande beskrivningar, men även inom Informerande beskrivningar. 
De har låga andelar av Teleologiska förklaringar och Funderingar. 

Sammanfattning och kommentarer 

Vid analysen av gruppolikheterna vid den innehållsmässiga kategorise
ringen fanns 26 kategorier som kunde rangordnas för de olika elevgrup
perna. Det var således relativt enkelt att för varje elevgrupp välja ut den 
högst och den lägst rangordnade fjärdedelen av kategorierna. För den 
kognitiva kategoriseringen finns det endast 8 kategorier varför ett förfaran
de med hög- resp. låggrupp inte är användbart. En direkt jämförelse mel
lan hela tabellerna för de olika grupperna är emellertid möjlig att genomfö
ra. Det framkommer därvid ett liknande mönster som för motsvarande in
nehållsmässiga analys. 
Pojkar, arbetarklasselever och åk3-elever har sina högsta andelar av frå
gorna inom samma kategorier. Rangordningen för de första fyra kategori
erna är identisk för pojkar och åk3-elever. 
Flickor, övre medelklass och åk6-elever uppvisar även de en rangordning 
mellan de olika kategorierna som har många gemensamma drag. 
Mönstret för lägre medelklasselever och åk9-elever har också vissa likhe
ter, men sambandet är ej så tydligt som för de ovan nämnda grupperna. 
Ett resultat som kan verka paradoxalt är att åk3-eleverna har sina högsta 
andelar av frågorna inom Logisk-deduktiva förklaringar och Teleologiska 
förklaringar, medan de har sin lägsta andel inom Förklarande faktafrågor. 

Kategori Andel i % 

Förklarande faktafrågor 
Informerande beskrivningar 
Förklarande beskrivningar 
Logisk-deduktiva förklaringar 
Belysande faktafrågor 
Informerande faktafrågor 
Teleologiska förklaringar 
Funderingar 

46 
45 
42 
28 
27 
24 
22 
19 
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En tänkbar anledning till detta skulle kunna vara att då dessa elever vill för
stå något så förmår de inte göra annat än att ställa en direkt fråga om en 
förklaring. Det kan vara så att de ännu inte uppnått en förmåga att analys
era ett sammanhang som gör att de kan formulera en faktafråga som klar
gör situationen för dem. Resonemanget skulle i så fall vara giltigt även för 
pojkar och för elever ur arbetarklassen som rangordnar de nämnda terna
na på motsvarande sätt. 
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Kapitel 9 

RESULTAT PÅ INDIVIDNIVÅ. 

Analysen av det samlade materialet på gruppnivå visade att vissa skillna
der förekom framförallt mellan årskurser och mellan social klasser, men 
även i viss mån mellan kön. 
Om man vill föra analysen vidare, ned på individnivå, blir antalet frågor per 
individ kritiskt. Många elever ställer få frågor totalt sett och vissa kan för 
något objekt inte komma på en enda fråga. Möjligheterna till kvalitativa 
jämförelser på individnivå blir därigenom begränsade. 
För att komplettera de tidigare analyserna skall här ändå redovisas vissa 
resultat på individnivå. Först presenteras fördelningen av totala antalet frå
gor från varje individ. Därefter klassificeras frågorna i vissa övergripande 
kategorier och för varje sådan kategori ges fördelningen av frågor från ele
verna. Materialet presenteras uppdelat på årskurser för att det skall synas 
tydligare vilka skillnader som kan förekomma både inom en årskurs och 
mellan de olika årskurserna. Som exemel ges slutligen de frågor som tre 
elever ställt kring ett par av objekten. 

Totala antalet frågor 

Fördelningen av det totala antalet frågor per elev redovisas i figur 3 för de 
54 elever som hade möjlighet att ställa frågor om samtliga objekt. 

Antal 

m iü Årskurs 9 
Årskurs 6 

àW\~] Årskurs 3 

9-16 25-32 41-48 57-64 
Antal f rågor 

Figur 3. Fördelningen av totalantalet frågor för samtliga elever, 
uppdelad pi årskurser. 
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Man ser att totala antalet frågor varierar starkt från elev till elev. Det stora 
flertalet elever ställer mellan 9 o ch 48 frågor. Medelantalet frågor per elev 
är ca 26, vilket innebär 4 - 5 frågor per objekt. Ytterligheterna representerar 
ett genomsnitt på ca 1 respektive 10 frågor per objekt. Skillnaderna mellan 
individer är således relativt stora, även inom samma årskurs. Spridningen 
är störst för åk6-eleverna, därefter kommer åk3-eleverna. 
Någon uppdelning av frågorna på teman eller ens på objekt görs ej efter
som antalet frågor i varje sådan grupp för många elever blir litet. 

Konvergenta och divergenta frågor 

Olika teman har betecknats som divergenta eller konvergenta. De diver
genta frågorna utgör ca 45% av totala antalet och de konvergenta ca 35%. 
De resterande 20 procenten kunde inte föras till någon av dessa grupper. 
För varje elev har den procentuella andelen divergenta resp. konvergenta 
frågor beräknats. För att inte få alltför stor osäkerhet i de procentuella be
räkningarna har endast d e 44 elever som ställt minst 15 frågor medtagits. 
Hur fördelningen av de procentuella andelarna ser ut framgår av nedanstå
ende figurer. 

10.0 

Antal 
elever 

Ärskurs 9 

Årskurs 6 

Årskurs 3 
-10 20-30 40-50 60-70 

10-20 30-40 50-60 
Andel konverg enta 

frågor i % 

Figur 4. Fördelningen av andel konvergenta frågor, uppdelade 
på årskurser. 

Diagrammet i figur 4 visar hur andelen konvergenta frågor fördelar sig. 
Den högsta andelen uppgår till ca 63% och den lägsta till ca 8%. Medelvär
det ligger mellan 30 och 35%. 
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I fråga om andelen konvergenta frågor är spridningen i de olika årskurser
na relativt stor, särskilt i åk3. Eleverna i denna årskurs ligger också något 
längre till höger i diagrammet. 

Antal 

Årskurs 9 

Årskurs 6 

I I Årskurs 3 

Andel diverge nta 
frågor i % 

Figur 5. Fördelningen av andel divergenta frågor, uppdelade på 
årskurser. 

Av diagrammet framgår variationen i andelen divergenta frågor för de res
terande 44 eleverna. Den som har högst andel når upp till ca 61% medan 
den som har lägst andel ligger på ca 14%. Medelvärdet är ca 35 - 40%. 
Skillnaderna i procentandelar är naturligtvis större när man jämför elever 
från samtliga årskurser. Det framgår att åk3-eleverna i allmännhet har låga 
andelar divergenta frågor, att åk6-eleverna är mera spridda över skalan 
och att åkd-eleverna i genomsnitt ligger mera till höger i diagrammet. 
De som har hög andel divergenta frågor har naturligtvis ofta låg andel kon
vergenta och tvärtom. Överensstämmelsen är dock inte total eftersom det 
ställs ganska många frågor som inte har kunnat föras till någondera av 
dessa båda kategorier. 

Faktafrågor och förklaringsfrågor. 

Vid den kognitiva kategoriseringen av frågorna betecknades vissa av kate
gorierna som faktainriktade och vissa som förklaringsinriktade. Drygt 60% 
av frågorna har hänförts till faktakategorier och ca 35% till förklaringskate
gorier. Resterande utgörs av kategorin som betecknats som Funderingar. 
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Eftersom det är så få frågor som betecknats på annat sått än fakta- eller 
förklaringsfrågor kommer en elev med stor andel faktafrågor automatiskt 
få en liten andel förklaringsfrågor. 

Antal 

10.0 

7.5 

5.0 

2.5 
18881 Årskurs 9 

Årskurs 6 

I 1 Årskurs 3 
30-40 50-60 70-80 1 0 - 2 0  

20-30 40-50 60-70 80-90 

Andel fak tainriktade 
frågor i % 

Figur 6. Fördelningen av andel faktafrågor uppdelade på årskur
ser. 

Antal 
elever 

7.5 

5.0 

2.5 

Årskurs 9 

Årskurs 6 

Årskurs 3 
0 - 1 0  20-30 40-50 60-70 80-90 

10-20 30-40 50-60 70-80 
Andel fö rklarings-

inriktade frågor i % 

Figur 7. Fördelningen av andel förklaringsfrågor uppdelade på 
årskurser. 

Tendensen här är att spridningen är större för åk3-eleverna. För eleverna i 
åk6 gäller grovt att de har större andelar faktafrågor och lägre andelar för
klaringsfrågor. För åk9-eleverna är det tvärtom. 
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Enskilda elevers frågor 

För att ge exempel på hur elevers kunskapsintresse varierar, men också 
hur det för en enskild elev slår igenom för olika objekt har tre elever valts 
ut och samtliga deras frågor för två av objekten redovisas nedan. 

Mineralprovet 

Elev 1 
Pojke, AK, Åk3 
Vad kallas den här stenen 
för? 
Vad är det för slags sten? 

Hur mycket är sådant här 
värt? 
Hur mycket väger den här 
stenen ungefär? 

Vad är det där (blanka) 
gjort av? 

Det här lilla glimret - är det 
samma sak som det stora? 

Vad kallas det här - det ser 
ut som en glimmersten 
som är nästan genomskin
lig - det där vita som är 
emellan? 
Hur tjockt är det här glim
ret? 

Var har man hittat den? 

Elev 2 
nicka, ÖMK, Âk6 
Vad är det för slags sten? 

Vad består den av - vad 
kallas det? 

Hur gammal är den? 

Hur bildas stenar? 

Varför är den formad just 
som den är och finns det 
någon som är likadan? 

Varför står det 11 på den? 

Varifrån kommer den? 
Vad kan man använda 
den till? 

När började människan att 
använda sig av stenar? 

Kan man använda den lika 
mycket nu som man an
vände den förut? 
Är det en vanlig sten eller 
finns det hemskt lite av 
den? 

Elev 3 
Flicka, ÖMK, Âk9 
Vad är det för sorts sten? 

Var kommer den ifrån? 
Används den till något sär
skilt ändamål? 

Det framgår ganska tydligt hur elev 1 koncentrerar sina frågor på själva 
objektet och detaljer rörande detsamma. Även o m eleven kan formulera 
många frågor så lämnar intresset knappast objektet utan elevenns tankar 
tycks i stort sett vara låsta till det som hans ögon ser. 
Elev 2 visar en helt annan strategi i sitt frågande. Denna elev tar obj ektet 
som utgångspunkt för att generalisera och försöka se det i ett samman
hang. Knappast några detaljfrågor ställs. 
Elev 3 ställer totalt sett betydligt färre frågor än de övriga två. Av de frågor 
som hon ställer finns det ingen detaljfråga - endast en benämningsfråga. 
De övriga två frågorna är av den typ som sätter in objektet i ett samman
hang. 
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Flygbesprutningen 

Elev 1 
Pojke, AK, Åk6 

Vad kallas den här skogen? 

Hur långt kan ett sådant 
där träd bli? 

Vad är det här för någon
ting? 

Vad är det där som står 
där på kanten? 

Vad är det där i mitten? 

Hur mycket skulle ett så
dant där flygplan kosta 
ungefär? 

Vad är det som kommer 
från planen - är det eld? 

Är det här giftig rök eller 
ogiftig? 

Varför sprutar de ut röken? 
Varför har de gjort det? 

Var har du fått tag i det här 
fotot? 

Vem har tagit det där fotot? 

Varför är fotot svart-vitt? 

Varför är det inga träd här 
för - har röken förstört 
dem? 

Elev 2 
Flicka, ÖMK, Åk6 

Är det nu eller är det förr? 

Var är det - är det i det eg
na landet? 

Hur mycket har dom tänkt 
att förstöra? 

Om dom besprutar - vad 
har det för effekter? 

Vad händer med djuren 
och växterna och alltihopa -
dom dör väl hela högen? 

Hur kan det kännas att sit
ta där och förstöra en skog 
- blir dom nöjda med sig 
själv när dom ser hur det 
ser ut efter dom har varit 
där? 

Vad är det som står bakom 
att dom gör så - vilka är 
det som bestämmer att 
dom skall göra så? 

Varför gör dom så - vad är 
det för mening med att gö
ra så där? 

Elev 3 
Flicka, ÖMK, Âk9 

Var är det någonstans? 

Var någonstans i världen 
förekommer det mest och 
hur mycket är det i Sveri
ge? 

Hur går det till när flygpla
nen sprutar? 

Vad är det dom sprutar 
med? 

Hur är det för alla djur och 
sådant som bor i skogen? 

Hur farligt är det - vad har 
det för skadeverkningar? 

Vad skall man tjäna på att 
förstöra så mycket - är det 
värt det? 
Finns det andra möjlighe
ter än att flyg bespruta? 

Hur kan man motverka de 
här flygbesprutningarna så 
att folk kan börja sätta sig 
emot det där? 

Frågorna kring detta objekt visar samma mönster. Elev 1 fortsätter att frå
ga på detaljer om själva bilden och vad den visar. 
Elev 2 frågar egentligen ingenting som direkt handlar om bilden utan lever 
sig in i situationen och försöker reda ut vad det handlar om och vilken be
tydelse det har i olika avseenden. 

Elev 3 ställer något flera frågor kring detta objekt. Även hon går in för att 
sätta sig in i situationen och ta reda på innebörden i själva händelsen. 



170 

Tysta elever - och mycket frågvisa elever 

Samtliga elever som i intervjuer fått ställa frågor kring ett antal objekt har 
också observerats på lektioner. Det kan då vara intressant att jämföra just-
dessa elevers frågande i de båda situationerna. Som tidigare påpekats (sid 
118) har undervisningen i tre av de observerade klasserna följts under så 
kort tid att varje elev hunnit ställa mycket få frågor. Även i de klasser där 
undervisningen följts under mer omfattande arbetsområden är det många 
elever som inte frågat särskilt mycket. 
Det går emellertid att identifiera en liten grupp elever som utmärker sig ge
nom att ställa extremt många frågor under lektionerna. Det är fyra pojkar, 
två ur övre och två ur lägre medelklass samt en flicka ur lägre medelklass. 
De ställer mellan 28 och 51 frågor. I intervjuerna ställer dessa elever 11, 
14,15,15 och 19 frågor respektive. Det är därmed endast en av dem som 
ligger över medianen för samtliga intervjuade elever. 
I intervjuerna är det fyra elever som ställer särskilt många frågor. Det är en 
pojke och en flicka ur övre medelklass, en flicka ur lägre medelklass och 
en pojke ur arbetarklassen. De har ställt 57, 62, 64 och 58 frågor respekti
ve. Närmast i storleksordning kommer därefter en pojke med 46 frågor. De 
fyra nämnda eleverna utmärker sig ej i undervisningen genom att ställa 
speciellt många frågor. De ligger ungefär på medianvärdet för sin skol
klass. 

Fem elever ställer väldigt få frågor i intervjuerna, 6 - 9 frågor. Dessa elever 
ställer få frågor även under lektionerna. Tre av dem har inte tillskrivits nå
gon fråga, de båda övriga 1 respektive 3 frågor. 
På grund av otillräcligheten i data på individnivå när det gäller frågor under 
lektionstid går det knappast att säga något om sambandet mellan en elevs 
frågeaktivitet under lektionerna och det antal frågor eleven ställer i inter
vjun. Det finns dock en tendens att de elever som ställer få frågor i intervju
erna också ställer få frågor i klassrummet. 
De elever som kan uppamma ett intresse för och ställa många frågor kring 
en presenterad företeelse verkar ej alltid vilja eller kunna göra detta i sko
lan. Andra elever med andra behov kan i stället dominera frågandet under 
lektionerna. 
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Kapitel 10 

SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Den innehållsliga kateaoriserinaen av elevfrågorna ledde fram till en struk
tur som med små modifieringar kunde användas för samtliga objekt. 
I denna struktur kunde frågorna placeras efter två tankelinjer och samman
föras i teman. Större delen av dessa teman kunde sedan betecknas som 
antingen konvergenta eller divergenta. De konvergenta ternana innehåller 
frågor som riktas mot själva objektet eller dess delar medan de divergenta 
ternana innehåller frågor som relaterar objektet til| omvärlden. 
De kognitiva kategorierna kunde genom att de är mer generella användas 
genomgående för samtliga objekt. Vissa av kategorierna betecknades som 
kunskapsinriktade andra som förståelseinriktade. Ett fåtal frågor var av en 
mera spekulativ karaktär och kallades Funderingar. Det är att märka att 
även vissa frågor rörande fakta kunde betecknas som förståelsefrågor då 
det stod klart att eleven genom svaret på frågan förväntade sig kunna för
stå ett begrepp eller ett sammanhang. 
När de innehållsliga och kognitiva kategorierna etablerats kunde fördel
ningen av elevgruppernas frågor över olika kategorier studeras. Även om 
dessa fördelningar ser relativt likartade ut så förekommer vissa skillnader. 
Genom att för varje tema beräkna andelen frågor som ställs av varje elev
grupp får man ett mått på hur stor "attraktionskraft" temat har på respekti
ve elevgrupp jämfört med övriga elever. 
För den innehållsliga kategoriseringen gav sådana beräkningar vid handen 
att divergenta teman attraherade högre socialklasser mera. De attraherade 
även elever i högre årskurser i större utsträckning. Flickor verkade priorite
ra divergenta frågor i högre grad än pojkar. 
Jämförelser mellan olika elevgrupper visade att pojkar, arbetarklasselever 
och åk3-elever gjorde likartade prioriteringar av de olika innehållsliga te-
mana. Flickors, övre medelklasselevers och åk6-elevers prioriteringar på
minde också starkt om varandra. 

Vid den kognitiva kategoriseringen framkom att pojkar hade högre andel 
än flickor av frågorna som fördes till kategorierna Teleologiska förklaringar 
och Logisk-deduktiva förklaringar. Elever ur lägre socialklasser tycks ock
så attraheras mera av frågor ur dessa kategorier än elever ur högre social
klasser. Även åk3-eleverna har större andel av dessa frågor än övriga ele
ver. 
Den andra delen av de förståelseinriktade frågorna - de förklarande fakta-
resp. beskrivningsfrågorna är vanligare bland åkd-elevernas frågor än 
bland övrigas. Elever ur lägre medelklassen har större andel av dessa frå-
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gor än vad övriga elever har. De förekommer ungefär lika mycket för poj
kar som för flickor. 
Funderingar är vanligare för flickor, för elever i övre medelklassen och för 
åk6-elever. 
Jämförelser kan också för den kognitiva kategoriseringen göras mellan oli
ka elevgruppers sätt att prioritera olika kategorier. Sådana jämförelser vi
sar att pojkar, arbetarklasselever och åk3-elever attraheras av samma te
man. På motsvarande sätt uppvisar flickor, övre medelklasselever och åk6-
elever liknande prioriteringar. Det finns ett svagare samband mellan de 
prioriteringar som görs av medelklasselever, åk9-elever och pojkar. 
Vid både den innehållsliga och den kognitiva kategoriseringen visar det sig 
således att pojkar, arbetarklasselever och åk3-elever prioriterar olika te
man och kategorier på ett likartat sätt. På samma sätt prioriterar flickor, öv
re medelklasselever och åk6-elever teman och kategorier på liknande sätt. 
På individnivå visar det sig att elever som under lektionerna dominerar 
verksamheten bl a genom sitt frågande presterar ungefär som genomsnit
tet vad gäller antal frågor i intervjusituationen. Motsatta förhållandet tycks 
också gälla, d v s att de elever som i intervjuerna ställer allra flest frågor in
te utmärker sig genom ett omfattande frågande under lektionstid. 
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DEL V 

SLUTDISKUSSION. 
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I denna avslutande del kommenteras först resultaten av de två undersök
ningarna - det "fria" frågandet i intervjuerna och lektionsfrågorna. De kate
gorier och de begrepp som skapats relateras till begrepp i andra forskares 
arbeten. 

Skillnaderna mellan elevernas frågor i de båda situationerna jämförs och 
samband mellan olika variabler diskuteras. 

Könsskillnader, socialklasskillnader och årskursskillnader i frågandet be
skrivs och tänkbara konsekvenser redovisas. 

Slutligen ges dels några kommentarer till arbetet som helhet, dels förslag 
till fortsatta studier med anledning av de frågor som genererats. 

Kapitel 11. 

RESULTAT FÖR SAMTLIGA ELEVER 

Elevfrågor i intervjuerna. 
En del av förutsättningarna för att genomföra en undervisning som bygger 
på elevernas egna frågor ligger naturligtvis i vilka frågor eleverna ställer. 
Eftersom också andra förutsättningar influerar verksamheten i klassrum
met är det viktigt att undersöka elevernas frågande i en situation där dessa 
andra förutsättningar inte gäller. 

När det gäller elevernas frågande i intervjusituationen visade det sig att de
ras frågor kring de olika objekten kunde placeras längs två tankelinjer. Den 
ena av dessa gick i någon form av utvecklingsdimension från ursprung till 
användning, eller från orsaker till konsekvenser. Den andra gick från detal
jer och objektets inneboende egenskaper till dess relationer med omvärl
den. 

De flesta av de innehållsliga kategorierna gick att identifiera som antingen 
konvergenta eller divergenta. Konvergenta teman innehåller frågor som in
riktas mot det som omedelbart är för handen eller går in på detaljer i det
samma. De frågor som relaterar det aktuella objektet till andra företeelser 
eller till dess omvärld betecknas som divergenta. Genomsnittligt för de sex 
objekten ställdes ca 35% konvergenta frågor och 45% divergenta frågor 
medan 20% var indifferenta i detta avseende. 

Divergenta och konvergenta frågor kan på visst sätt relateras till holistisk 
och atomistisk inriktning (Marton et al, 1977). Den atomistiska inriktningen 
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innebär en fokusering på delar av en text eller ett budskap snarare än på 
budskapet i sin helhet. Den holistiska inriktningen innebär i stället en foku
sering på budskapet i sin helhet. De konvergenta frågorna koncentreras 
på objektet så som det manifesterar sig framför ögonen på eleverna. Dess 
betydelse i olika sammanhang och dess relationer till omvärlden försum
mas. På så vis kan de konvergenta frågorna sägas vara atomistiska till sin 
karaktär och tyda på en vad Marton et al (1977) kallar ytinriktning. På mot
svarande sätt kan divergenta frågor sägas vara holistiska och tyda på en 
djupinriktning. 

Genom sin inriktning på det omedelbart iakttagbara eller på de uttalanden 
som görs kan de konvergenta frågorna också betecknas som kontextbe
roende. Motsatsen, d v s de divergenta frågorna kan då ses som kontext
oberoende. Åven om definitionerna av de olika begreppen inte är lika så 
ser man ett tydligt samband mellan dem 

Konvergenta frågor 

Atomistiska 
Ytinriktade 
Kontextberoende 

Divergenta frågor 

Holistiska 
Djupinriktade 
Kontextoberoende 

Det är intressant att jämföra resultaten av denna undersökning med en del 
av de resultat som Marton et al redovisar. Av deras undersökning framgår 
det att de atomistiskt inriktade studenterna inte hade lika lätt för att klara 
sina universitetsstudier som de holistiskt inriktade. I vissa ämnen var det 
nästan enbart atomistiskt inriktade studenter som misslyckades. 

Föreliggande undersökning visar att eleverna i högre årskurser har större 
preferenser för divergenta frågor än elever i lägre årskurser. Under vägen 
genom skolan förändras således elevernas kunskapsintresse i en diver
gent riktning som kan vara till fördel då det gäller universitetsstudier. Vad 
som är anledningen till denna förändring kan inte besvaras utifrån denna 
undersökning. Resultatet ger dock upphov till funderingar över om det är 
en allmän utveckling som sker eller om det händer genom en påverkan i 
skolan. Man kan också undra över om det sker en selektiv utveckling som 
exempelvis är beroende av hemmiljön. 

Vid den kognitiva kategoriseringen av elevernas frågor delades de upp i 
Faktafrågor, Beskrivningsfrågor, Förklaringar och Funderingar. Vissa un
derkategorier till Faktafrågor och till Beskrivningsfrågor är av en sådan ka
raktär att man inser att frågeställaren var ute efter att förstå t ex ett be
grepp eller ett sammanhang, inte enbart att få veta ett enskilt faktum. Frå
gorna i dessa underkategorier samt de i Förklaringar kan då beskrivas 
som förståelseinriktade. övriga fakta- och beskrivningsfrågor kan beskri
vas som kunskapsinriktade medan funderingarna kan sägas vara spekule
rande till sin karaktär. 
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Av de frågor som eleverna ställt i intervjuerna kan ca 61% karakteriseras 
som kunskapsinriktade, ca 35% som förståelseinriktade och ca 4% som 
funderingar eller spekulationer. 

Sammanfattningsvis kan man såga att de intervjuade eleverna som grupp 
betraktat ställer flera frågor med en divergent inriktning än med en konver
gent. I kognitivt avseende är nästan dubbelt så många av frågorna 
kunskapsinriktade som förståelseinriktade. 

Elevfrågor under lektionerna. 
De frågemönster som eleverna uppvisar under lektionerna varierar mellan 
de olika skolorna eller skolklasserna. Frågorna delades upp på fyra huvud
kategorier av vilka två i sin tur delades på underkategorier. 

Innehållsrela-
terade frågor 

Konvergenta 
a) Upprepningar 
b) Förståelse 

Arbets- eller metod-
relaterade frågor 

a) Anvisningar 
b) Materielhjälp 
c) Regler 

Utgångs
frågor 

Ovidkommande 
frågor 

Divergenta 
a) Utvidgningar 
b) Associationer 

Om man bortser från Utgångsfrågorna - frågor som eleverna i vissa av 
klasserna uppmanades att formulera i förväg samt Ovidkommande frågor, 
vilka alltså inte hade med arbetet inom området att göra, kan vissa sam
band skönjas mellan frågornas fördelning på resterande kategorier och ar
betssättet i klassen. 

I stora drag kan man säga att frågor om innehållet dominerar över frågor 
om arbetssättet i de klasser där i stort sett enbart klassundervisning ob
serverats. I klasser med inslag i undervisningen av laborativ och experi
mentell karaktär överväger i stället frågor om arbetssättet. Fördelningen är 
relativt jämn - med någon övervikt för arbetssättet - i klasser där gruppar
beten (av huvudsakligen litteratursökande inriktning) observerats. 

Fördelningen på olika underkategorier av frågor angående arbetssättet föl
jer också ett förståeligt och logiskt mönster. I klasserna med huvudsakli
gen katederundervisning - men även i de där laborativa inslag förekom -
ställde eleverna ej så många frågor som innebar krav på hjälp med materi
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el. Frågorna handlade i mycket större omfattning om anvisningar för vad 
som skulle göras och hur det skulle ske. I klasserna där man under perio
der arbetade i grupp med olika intresseområden ställde eleverna förhållan
devis mera frågor om var materiel fanns, etc. Andelen frågor inom katego
rin Anvisningar blev då lägre. 

Normalt brukar läraren i samband med laborativa och experimentella akti
viteter i förväg ha tagit fram det materiel som eleverna kommer att behöva 
och duka fram det på ett bord. Det finns således inte så stor anledning att 
be om hjälp. När det gäller grupparbeten där de olika elevgrupperna skall 
studera ett speciellt område och sedan redovisa resultatet för sina kamra
ter brukar eleverna själva få leta uppgifter i olika typer av litteratur. Därvid 
kan många behöva hjälp för att komma igång. Ett sådant arbete innebär 
också ofta att eleverna skall presentera en affisch eller liknande och då kan 
de behöva hjälp att hitta lämpliga papper, pennor o dyl. 

De innehållsinriktade frågorna har delats upp på fyra underkategorier. Frå
gorna i två av dessa - Upprepningar och Förståelse - är starkt anknutna till 
det som just behandlas. I underkategorierna Utvidgningar och Innovatio
ner har frågorna en lösare anknytning till lärarens framställning och utvid
gar det behandlade stoffet i viss utsträckning. De två förra underkategori
erna kan i så motto betecknas som konvergenta och de två senare som 
divergenta. Upprepningsfrågorna och förståelsefrågorna innebär i allmän
het en fokusering på delar av budskapet snarare än på budskapet i sin hel
het. Frågorna i dessa kategorier kan därigenom också sägas vara atomis-
tiska och tyda på en ytinriktning. De utvidgande och innovativa frågorna 
innebär att frågeställaren har lyckats frigöra sig från framställningen i klass
rummet och lagt ett vidare perspektiv på innehållet. På så vis kan dessa 
frågor sägas vara uttryck för en helhetssyn och därigenom betecknas som 
holistiska och djupinriktade. 

Frånsett förhållandena i Sommarskolan där så få frågor registrerats att 
procentuella beräkningar bedömts olämpliga, utgör de konvergenta frå
gorna i genomsnitt närmare 90% av de innehållsinriktade frågorna. Ande
len är något högre i klasser med laborativa och experimentella inslag i un
dervisningen och något lägre i klasser med inslag av grupparbete. 

Av de konvergenta frågorna är upprepningsfrågorna i genomsnitt dubbelt 
så många som förståelsefrågorna. Ungefär samma förhållande råder mel
lan de utvidgande och de innovativa frågorna i den divergenta gruppen. 

Intervjufrågor och lektionsfrågor - en jämförelse 
Hur är då överensstämmelsen mellan de frågor eleverna ställer i intervjuer
na och de som ställs under lektionerna? Ja - någon exakt jämförelse kan 
naturligtvis inte göras eftersom frågorna i de båda situationerna inte kun
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nat sorteras på samma sått. Olika uppsättningar av kategorier har krävts 
för att på ett adekvat sått beskriva de båda frågematerialen eftersom struk
turen i dem varit olika. 

Vissa likheter finns dock mellan de båda beskrivningarna. Några av kate
gorierna är jämförbara. Indelningen av intervjufrågorna i kunskapsinriktade 
och förståelseinriktade är i viss mån likartad med den som gjorts för lek
tionsfrågorna. Där finns kategorierna Upprepningar och Förståelsefrågor. 
Även om upprepningsfrågorna i de allra flesta fallen går ut på att få ett utta
lande av läraren upprepat eller förtydligat så kan dessa frågor sägas vara 
fakta- eller kunskapsinriktade. Fördelningen mellan de kunskapsinriktade 
och de förståelseinriktade frågorna är ungefär densamma som fördelning
en av upprepningar och förståelsefrågor - ca dubbelt så många av de förra 
som av de senare. I kognitivt avseende tycks det på så vis inte föreligga 
några skillnader mellan elevernas frågande under lektionerna och i inter
vjuerna. 

En annan aspekt i vilken jämförelser kan göras gäller den konvergenta/di-
vergenta inriktningen av frågorna. De flesta av de teman som skapats vid 
kategoriseringen av elevernas intervjufrågor har kunnat karakteriseras som 
antingen konvergenta eller divergenta. Samma beteckningar har givits åt 
de innehållsligt inriktade frågor som eleverna ställt under lektionerna. 

Även om kategorierna skapats i helt olika situationer så uppvisar de en 
stark släktskap. I båda fallen står konvergent som beteckning för de frågor 
som inriktas mot det som är närvarande i situationen - som ger de direkta 
sinnesintryck som frågeställaren upplever. De frågor som sätter in dessa 
omedelbara stimuli i andra sammanhang och som går utanför det som är 
närvarande i situationen betecknas som divergenta. 

Under lektionerna ställs övervägande konvergenta frågor - närmare 90% 
av de innehållsligt inriktade frågorna är sådana. I de klasser där det före
kommer inslag av grupparbeten utgör de konvergenta frågorna en något 
mindre andel av de innehållsliga frågorna. Dock uppgår den till drygt 80%. 
I de klasser där eleverna själva experimenterar utgör de konvergenta frå
gorna en ännu högre andel av de innehållsliga frågorna, ca 94%. 

I intervjuerna ställer eleverna flera divergenta frågor än konvergenta (45% 
respektive 35%). De kan således sägas ha en förmåga att från det som 
omedelbart presenteras för dem vidga perspektivet och se det hela i ett 
större sammanhang. 

Undervisningen eller kanske snarare själva skolsituationen tycks således 
medföra att elevernas frågor - och då troligen även deras tänkande - får en 
konvergent inriktning. Förhållandena under lektionerna tycks inte tillåta 
dem att utnyttja sin kapacitet när det gäller det divergenta tänkandet. Detta 
tycks gälla i nästan lika hög grad även i de fall när eleverna "släpps lösa" i 
grupparbeten där de inom ramen för ett arbetsområde själva får avgöra 
vad de vill ägna sig åt. 
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Orsaker till skillnaderna. 

För att man skall kunna förstå och förklara varför frågandet i undervisning
en får en så konvergent prägel jämfört med vad eleverna presterar när de 
får ställa frågor i en icke-klassrumssituation behöver undervisningen sättas 
in i ett större sammanhang. Genom att granska både förutsättningar, pro
cess och resultat får man en tydligare bild av undervisningens villkor. 

Som påpekats i inledningen till detta arbete (sid 22) kan förutsättningarna 
för undervisningen beskrivas med hjälp av vissa ramfaktorer. Det finns fy
siska, administrativa och juridiska ramfaktorer. Läroplaner räknas också till 
ramfaktorerna eftersom de reglerar vad som skall förmedlas i undervis
ningen. Inom ramfaktorteorin har senare även begreppet kod utvecklats. 
Arfwedsson har i SOL-projektet givit en bred beskrivning av de faktorer 
som påverkar lärarens uppfattning av hur skolarbetet skall bedrivas. I den 
s k lärarkoden (för def. se sid. 22) ingår förutom faktiskt opererande, ob
jektivt existerande och verksamma principer även subjektiva tillägg till och 
modifieringar av dessa. 

De i detta projekt deltagande lärarna ger i intervjuerna uttryck för flera av 
de principer som enligt deras egen mening styr arbetet. Det framgår tydligt 
att de har en klar uppfattning om att det finns ett bestämt innehåll eller stoff 
som måste hinnas med. Detta innehåll har de fått definierat från flera källor 
- sin lärarutbildning, läroplanen, läromedlen och i diskussioner med kolle
gor. Det verkar som förväntningarna från lärarna på efterföljande stadium 
utövar en särskilt stark påverkan när det gäller undervisningens innehåll. 

Ett par av de deltagande lärarna har en mycket självständig syn på vad 
eleverna skall lära sig och har frigjort sig från ett speciellt läromedel och 
kanske i viss mån även läroplanen. Detta innebär kanske att de har gjort 
stora individuella tillägg eller modifieringar i sin lärarkod. Som dock 
Arfwedssson påpekar så strider inte dessa tillägg och modifieringar mot de 
grundläggande principerna. Resultatet blir i de flesta fall kanske snarare en 
ökad tidspress eftersom dessa lärares "kursplan" ofta är nog så ambitiös 
som övriga lärares. 

Förhållandet mellan mängden av det stoff som läraren upplever måste be
handlas och den tid som står till förfogande är troligen en av de allra star
kaste styrfaktorerna. Detta kan komma till uttryck i undervisningen på flera 
sätt. Då elevernas frågor och utvikningar tenderar att ta för mycket tid före
kommer det att läraren avbryter dem med hänvisning till att de måste hin
na med det som han/hon planerat. 

Även på andra sätt kan man märka att läraren agerar på ett särskilt sätt för 
att effektivisera och inte spilla för mycket tid. Ur lektionsobservationerna 
framgår att lärare utvecklar särskilda strategier för att bemöta elevernas 
frågor. De frågor som får mycket uppmärksamhet är de som kan belysa 
sådant som läraren ändå hade tänkt ta upp. Genom en sådan fråga ges lä-
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raren tillfälle att repetera eller betona vissa saker. Enkla frågor som läraren 
kan besvara direkt och som ej tar någon tid får ett omedelbart svar. Om en 
elev frågar om något komplicerat eller svårt som varken läraren eller nå
gon annan elev omedelbart kan besvara så finns två alternativ. Om tiden 
medger det kan eleverna få diskutera frågan kort vilket oftast inte leder nå
gonstans. Om tiden är knapp kan eleverna (och läraren) få i uppgift att ta 
reda på svaret till nästa gång. 

Det är rimligt att anta att elevernas frågande på sikt påverkas av dessa 
strategier. Frågor får bara uppmärksamhet om läraren ändå skulle ba-
handla problemet. Komplicerade frågor får inget svar eller så får man ta re
da på det själv hemma. Frågor som läraren kan besvara direkt får ett 
snabbt svar. Det är troligt att eleverna genom de mekanismer som här är 
verksamma omedvetet påverkas i en riktning mot ett minskat divergent frå
gande och ett minskat frågande överhuvudtaget. 

Även en lärares sätt att tala om vad undervisningen skall handla om kan ha 
stor betydelse för elevernas arbete. En lärare med goda ämneskunskaper 
och lång erfarenhet kan ha byggt upp en väl avgränsad och definierad 
kurs som presenteras för eleverna med stor auktoritet och tyngd. Eleverna 
får då ett intryck av att läraren vet exakt vad som är viktigt att kunna vilket 
ger dem en viss trygghet. Att då ställa frågor som går utöver lärarens fram
ställning måste upplevas som enbart onödigt. Det inkräktar på den till
gängliga tiden och leder till minskad inlärning och sämre resultat (betyg). 
Att elever har en sådan uppfattning verifieras av alla deras frågor om vad 
som ingår i kursen eller vad de skall lära sig. Det egna initiativet till att ini
tiera intressanta frågeställningar kan knappast utvecklas i en sådan miljö. 

Andra förhållanden - exempelvis förekomsten av en lärobok - bidrar också 
till att eleverna i sin elevkod inlemmar uppfattningen att det finns bestämda 
kunskaper som de skall lära sig. Den elev, som vid redovisningen av sitt 
grupparbete tyckte att de lika gärna kunde få ta en kopia av några sidor ur 
läroboken som att de själva skulle skriva av den, får exemplifiera tilltron till 
att det och endast det som står i läroboken är vad man behöver lära sig. 

Både lärarens sätt att introducera ett arbetsområde och hans/hennes sätt 
att bemöta elevernas frågor utgör exempel på strategier som lärare ut
vecklat för att kunna bedriva undervisningen utifrån de förutsättningar som 
föreligger. De exemplifierade strategierna har med all säkerhet på ett 
omedvetet sätt utvecklats genom erfarenhet. De ger ett mycket professio
nellt intryck och hjälper läraren att bedriva en effektiv undervisning. 

När det gäller att utveckla elevernas nyfikenhet och kreativa frågande är 
bilden emellertid en helt annan. Både ämnesmässigt och metodiskt skickli
ga lärare verkar på ett omedvetet sätt på sikt kunna tillföra elevkoden kom
ponenter som medför att eleverna avhåller sig från att ställa frågor under 
lektionerna, kanske särskilt sådana frågor som avlägsnar sig något från 
det omedelbara undervisningsinnehållet. 
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Kapitel 12 

RESULTAT FÖR OLIKA ELEVGRUPPER. 

Könsaspekter 

Både när det gäller antalet frågor och inriktningen på frågorna har vissa 
skillnader mellan pojkar och flickor kunnat konstateras. 

I intervjuerna ställer flickor och pojkar i genomsnitt ungefär lika många frå
gor - en svag övervikt för flickorna föreligger. Ingen skillnad i viljan eller för
mågan att ställa frågor är således märkbar. Även då eleverna i en av klas
serna får i uppgift att i förväg skriva ned frågor inom arbetsområdet, som 
de vill ha svar på, ställer pojkar och flickor ungefär lika många frågor. 

När det gäller frågor som ställs under lektionstid och i direkt anslutning till 
undervisningen svarar däremot pojkarna för nästan dubbelt så många som 
flickorna. 

I de situationer då frågandet inte försiggår i en undervisningssituation utan 
frågorna kan formuleras utan att andra elever påverkar eller påverkas stäl
ler flickor lika många frågor som pojkar. Undersökningen kan inte ge nå
got svar på varför detta sker. Situationen i klassrummet verkar tydligen på 
ett eller annat sätt mera hämmande på flickorna än på pojkarna. Resulta
ten stämmer emellertid väl överens med andra undersökningar av hur lära
rens tid fördelas på pojkar och flickor. 

När det gäller det "offentliga frågandet" i klassrummet kan pojkarna domi
nera detta på två olika sätt. Det ena är att de ställer sina frågor så att lära
ren för att överhuvudtaget kunna vidmakthålla ordningen i klassen tvingas 
uppmärksamma dem. Då pojkarna tar för sig så stor del av det offentliga 
samtalet i klassrummet blir det av naturliga skäl ej så mycket tid över för 
flickornas frågor. Ett annat sätt är att genom att mer eller mindre nedsät
tande kommentera flickornas frågor avskräcka dessa från fortsatt frågan
de. Den senare metoden finns ej klart belagd i materielet från lektionsob
servationerna. I ett projekt som inriktas mer på flickornas situation i no-un
dervisningen finns dock exempel på yttranden från pojkar som "... Du be
griper ju ingenting ..." . Andra kommentarer kan handla om att flickorna 
sägs ställa in sig hos läraren (Staberg, 1991, personlig kommunikation) 

Sett ur detta perspektiv kan man konstatera att flickornas lägre frågefrek
vens är ett resultat av någon form av maktutövning från pojkarnas sida va
rigenom de skaffar sig kontroll över vad som händer i klassrummet. 

Skillnaderna mellan pojkars och flickors andelar av frågorna inom olika ka
tegorier är små förutom i ett par av dessa. Den ena är den som ovan dis
kuterats och kommenterats, nämligen Utgångsfrågor, dvs där eleverna 
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uppmanas ställa frågor inom arbetsområdet innan undervisningen börjat. 
Den andra kategorin i vilken flickorna har en något högre andel av frågor
na än vad de har i andra kategorier är Innovationer. Detta stämmer väl 
med förhållandena vad gäller intervjufrågorna, där flickorna har sina hög
sta andelar av frågorna i högre utsträckning inom sådana teman som 
klassificerats som divergenta än som konvergenta. I temat Associationer 
som är tydligt divergent, överväger flickornas frågor klart. Denna kategori 
förekommer för flera av objekten men kommer inte med i beräkningarna 
mer än en gång eftersom det ringa antalet frågor gör att den för de flesta 
objekten fått uteslutas. 

När de frågor eleverna ställer i intervjuer kategoriseras efter sitt kognitiva 
innehåll visar det sig att inom kategorin Funderingar ställs nästan 90% av 
frågorna av flickor. Dessa frågor är av spekulerande karaktär och indikerar 
ofta att frågeställaren föreställer sig hypotetiska situationer och således 
mentalt har lämnat den aktuella situationen. 

Flickornas frågor tyder således på ett mera divergent tänkande än vad poj
karnas gör vilket verkar stämma väl överens med deras intresse för sam
manhang (se bl a Smail, 1977). 

En välplanerad undervisning är i de flesta fall inriktad mot ett alldeles be
stämt innehåll. Det innehållsliga frågandet blir därigenom dominerat av 
konvergenta frågor. Många lärare ser som sin uppgift att göra sin framställ
ning så fascinerande att elevernas tankar följer väl förberedda spår. I en 
viss mening kan undervisningen därigenom sägas ha en konvergent inrikt
ning. 

Den konvergenta inriktningen förstärks av att pojkarna ställer så många 
fler frågor än flickorna. Pojkarnas frågor har ju en mer konvergent inrikt
ning än flickorna. Undervisningen stämmer alltså inte överens med flickor
nas divergenta inriktning utan gynnar snarare pojkarnas sätt att tänka. 
Flickornas påstådda skolanpassning innebär inte att innehållet i skolunder
visningen behandlas på ett sätt som passar flickorna utan snarare att de 
underkastat sig och accepterar ett sätt att arbeta som inte stämmer över
ens med deras kunskapsintresse. 

Flickornas svaga intresse för de naturorienterande och naturvetenskapliga 
ämnena kan tänkas ha samband med denna bristande överensstämmelse. 
På ett sätt talar detta för att det skulle finnas en särskild "flicknaturoriente-
ring" till skillnad från den etablerade naturorienterande undervisningen 
som då skulle kunna sägas vara pojkanpassad. En konsekvens härav vore 
att man skulle ha könsindelade klasser i no, något som också har diskuter
ats. Ett sådant förfarande måste emellertid relateras till andra syften med 
skola och undervisning och kan inte oreflekterat rekommenderas. 
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Socialklassaspekter. 

Antalet frågor som ställs av elever ut olika sociala klasser varierar. Under 
lektionerna ställer elever ur övre medelklassen flest frågor, ca 40%, däref
ter kommer elever ur lägre medelklass med ca 36% och minst antal frågor 
ställer elever ur arbetarklassen, ca 24%. 

När det gäller frågorna i intervjuerna är skillnaderna något mindre, övre 
medelklasselever ligger även här högst med ca 36%, medan lägre medel
klass- och arbetarklasselever ligger ungefär lika med 31% och 33%. 

Eleverna ur övre medelklass har således något lättare för att formulera och 
ställa frågor, i klassrummet tar de dessutom bättre tillvara på möjligheter
na att fråga jämfört med vad arbetarklasseleverna gör. Utifrån resultaten av 
intervjuundersökningen borde arbetarklasseleverna fråga mera under lek
tionerna. 

Skillnaderna i inriktning på frågorna går igen både bland intervju- och lek
tionsfrågorna. Arbetarklasseleverna har hög preferens för de konvergenta 
frågorna i intervjuerna och när det gäller lektionsfrågorna har de sina stör
sta andelar inom de konvergenta kategorierna Upprepningar och Förståel
se. 

Divergenta frågor ställs i intervjuerna företrädesvis av övre medelklassele
ver men i ganska hög utsträckning även av lägre medelklasselever. Under 
lektionerna har lägre medelklasselever störst andel av de divergenta kate
gorierna Utvidgningar och Innovationer. Även övre medelklasselever har 
höga andelar inom dessa kategorier. 

Av lektionsfrågorna att döma har som tidigare nämnts undervisningen nor
malt en konvergent inriktning. I intervjuerna visar det sig att arbetar
klasseleverna har en starkare konvergent inriktning än vad eleverna ur me
delklassen har. 

Detta är ett resultat som på ett sätt strider mot annan skolforskning som in
riktas mot klasskillnader. I fråga om de allra flesta aspekter som läggs på 
skolan visar sådan forskning att (den svenska) skolan är en medelklassko
la. Innehållet i skolan är mer anpassat för medelklassen vilket gör att elever 
ur medelklassen trivs bättre, lyckas bättre, får högre betyg, etc. Ovan
stående resultat visar att i åtminstone ett avseende är skolan mer anpas
sad till arbetarklasseleverna. Deras konvergenta kunskapsintresse motsva
ras av en huvudsakligen konvergent inriktad undervisning. 

Vid första anblicken kan detta tyckas vara till fördel för arbetarklass
eleverna, men en närmare analys tyder snarare på motsatsen. Resultaten 
av tidigare forskning (se sid 27, Wootton) antyder att elevernas konvergen-
ta/divergenta inriktning kan vara en effekt av hemmiljön. Medelklasselever
na kan genom heminflytandet utveckla ett divergent tänkande trots sko
lans konvergenta inriktning. För arbetarklasseleverna verkar både hemmil
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jön och skolan i samma riktning. När det sedan visar sig att den divergenta 
inriktningen är mera studieanpassad blir det tydligt att arbetarklasselever
na troligen skulle ha mest att tjäna på att få utveckla ett divergent tänkande 
i skolan. 

Åldersaspekter 

När det gäller lektionsfrågorna är fördelningen av frågor på de olika kate
gorierna så beroende på undervisningens utformning att man inte kan ut
tala sig om hur skillnaderna i frågandet beror på åldern. 

Av intervjufrågorna framgår det som tidigare nämnts tydligt att frågandet 
blir alltmer divergent ju högre upp i årskurserna man kommer. 

Den allmänna känsla man får av undervisningen i grundskolan är att styr
ningen av innehållet går i rakt motsatt riktning. När eleverna går i lägre års
kurser och är mer kontextbundna och konvergenta i sitt tänkande är det 
lättare att låta dem själva välja innehåll i undervisningen. Det kan vara så 
att man anser det mindre viktigt vilket innehåll eleverna ägnar sig åt så 
länge de i sitt arbete tränar grundläggande färdigheter som att läsa och att 
skriva. Ju högre upp i åldrarna eleverna kommer desto mer kontextobe
roende och divergenta blir de i sitt kunskapsintresse medan möjligheterna 
att i undervisningen gå utanför det kursinnehåll som definieras av läromed
len blir allt mindre. 
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Kapitel 13 

AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

I den teorigenererande ansats som använts i denna explorativa studie 
finns en dialektisk relation mellan teori och empiri. Utgångspunkten för ar
betet var en relativt grov teoriram. De empiriska data som samlats in och 
analyserats har möjliggjort en utveckling av denna initiala referensram. 

Empirin utgörs av de förteckningar av frågor som eleverna ställt både i och 
utanför klassrummet, men också av beskrivningar av hur lärare bemöter 
lektionsfrågorna. 

Genom systematiseringen av elevernas frågor i klassrummet har kategori
er skapats som beskriver frågornas relation till det område som behandlas. 
Därigenom kan man se hur hårt bundna elevernas frågor - och således 
också deras tankar - är till lärarens framställning och till den verksamhet 
som bedrivs i klassrummet. 

I analyserna av lärarnas behandling av elevfrågorna har vissa strategier 
kunnat identifieras. Dessa visar bl a hur lärare kan neutralisera alltför utvid
gande elevfrågor genom att anpassa frågeställningarna så att de ytterliga
re understryker det som behandlats och som läraren anser vara viktigt. 

Den mest påtagliga orsaken till lärarnas styrning och kontroll av innehållet i 
undervisningen uppges vara tidsbrist, vilket kommer fram i intervjuer med 
de deltagande lärarna. Tidsbristen relateras i första hand till omfattningen 
av det stoff man vill ta upp, men också till klasstorieken. Vad som måste 
tas upp har lärarna bildat sig en uppfattning om på olika sätt - genom sin 
utbildning, genom läroplanen och läromedel, genom föräldrakrav, etc. En 
starkt kontrollerande funktion upplevs också lärarna på efterföljande stadi
um ha. Lågstadielärarna känner vissa krav från mellanstadielärarna, som 
känner krav från högstadielärarna, som känner krav från gymnasielärar
na... Kortfattat skulle man kunna säga att det ytterst är skolans reproduce
rande funktion, vilken tar sitt uttryck i vissa faktiskt gällande eller upplevda 
ramfaktorer, som i hög grad styr lärarnas ovan beskrivna agerande. Den 
teoretiska referensram som inledningsvis skisserades vad gällde undervis
ningen (frågande, svar) har således via föreliggande undersökning kunnat 
ges ett fördjupat innehåll. 

Även när det gäller elevernas frågor utanför klassrummet har den ur
sprungligt formulerade referensramen utvecklats. De kategorier som ska
pades vid analyserna av elevfrågorna har kunnat användas för att beskriva 
den kunskapsstruktur som hör ihop med respektive objekt. De skapade 
kategorierna passades sedan in i en mer generell struktur i vilken frågor
nas knytning till det förhandenvarande objektet beskrivs. Denna struktur är 
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m.a.o. besläktad med den struktur som framkommit vid kategoriseringen 
av lektionsfrågorna. 

Genom dessa beskrivningar har elevernas förmåga att på egen hand 
tränga in i och undersöka ett kunskapsområde kunnat belysas. De visar 
också på vissa olikheter i kunskapsintresse mellan pojkar och flickor samt 
mellan elever med olika social klasstillhörighet. De ger också en antydan 
om hur kunskapsintresset tycks utvecklas med ökad ålder. 

Projektets huvudresultat är de innehållskategorier som skapats när det 
gäller elevers frågande i och utanför klassrummet och de strategier som 
identifierats beträffande lärarnas hantering av elevfrågorna. Genom att 
identifiera, beskriva och analysera dessa kategorier och strategier har den 
teoretiska förståelsen av forskningsområdet ökat. En mer utvecklad teore
tisk referensram kan härigenom läggas till grund för fortsatt forskning vil
ken i sin tur ytterligare kan bidra till ökad förståelse av elevers frågeinnehåll 
och frågesätt. 

Avhandlingsarbetet är dock inte bara av intresse i forskarvärlden utan tor
de i lika hög grad vara intressant för lärare. Studien innehåller information 
om villkoren för en undervisning som bygger på elevfrågor. Den har såle
des en direkt anknytning till det dagliga verksamheten i skolan. Härigenom 
borde den kunna utnyttjas både i lärarutbildnings- och lärarfortbildnings
sammanhang. 
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Summary 
Background 

From the 1950s onwards there has been a tendency in the Swedish 
national curricula for the compulsory school to stress the need for student 
activity in the learning process. Students were supposed to play an active 
role in school by influencing the teaching both concerning content and 
methods. In fact the methods of investigation and experimental methods 
became the most important goals in school. 
There has also been an ambition towards schooling for democracy which 
has resulted in increasing demands that students should be able to 
influence what is taught in school. When the importance of the methods 
increased at the same time as the importance of the content decreased it 
became easier to allow students to take part in the decisions of subject 
matters. In the guidelines on teaching in the National Curriculum it is in 
fact stated that the teaching should proceed from the students' questions. 
However, later on in the Curriculum it is explicitly stated, almost in detail, 
what subject areas should be taught in school and thus the influence of 
the students is reduced and seems almost to have been forgotten. This 
ambiguity in the directions has to be handled by the teachers. 
Another expected effect of students' influence on the subject content is 
expressed in terms of increased motivation. This is probably one of the 
reasons why activity educationalists support the idea of student influence. 
A method based on students' questions could be somewhat dubious from 
an epistemologica! point of view. To what extent will it be possible to ask 
questions which will enhance the comprehension of a certain subject area 
without knowing anything about it? Even if our students know a lot more 
than people did in the 17th century it would be a great effort for them to 
derive Newton's second law of motion without any previous knowledge. 
This may be a spiteful interpretation of the directions but the main idea can 
still be debated. 
Many reports indicate that the textbooks have a great impact on the 
activities in the classroom and that students' influence is negligible. It is 
however not clear what mechanisms are active in the situation and how 
they act. 

The conditions may vary in different subjects. In compulsory school, 
science should be a subject where the student influence might be easier to 
achieve than in other subjects. One reason is that children often take great 
interest in nature, another is that the syllabi are quite flexible and possible 
to adjust to local conditions. 

One consequence of basing the teaching on students' questions is the 
way it would affect different groups of students. Considering the types of 
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questions that can be expected from children, contemporary research 
indicates that boys and girls may differ in their general attitudes to and 
interest in natural sciences and therefore ask different types of questions. 
According to research reports it is also likely that students from different 
social classes will express different attitudes and interests by asking 
different types of questions. 

Aim 

The aim of this study was to illustrate some of the conditions of teaching 
founded on questions asked by the students. The study was carried out by 
means of systematic descriptions and analyses of questions asked by 
students both in the classroom and in a situation outside the classroom. 
The investigation was to be performed so that it would be possible to 
identify differences in the types of questions asked by students of different 
sex, social class and age. 
In the classroom situation the teacher's handling of the students' 
questions was also to be studied and analysed. 

Method 

Two classes in each of the grades 3, 6 and 9 in the Swedish compulsory 
school were selected. The classes were visited and a number of lessons 
covering a complete subject area were taped. The observed subject areas 
in grade 3 were "Our Body" (7 lessons) and 'The Stone Age" (7 lessons). In 
grade 6 the subject areas were "Chemistry" (4 lessons) and "Man" (3 
lessons). In grade 9 the observed subject areas were "From Raw Material 
to Ready-Made Product" (6 lessons) and "Nuclear Physics" (11 lessons). 
The observer took the names of the students who spoke. On the basis of 
the tape-recordings and the observer's notes a complete description of 
the lessons could be written down. From these descriptions it was 
possible to list all the questions asked by the students. Each question was 
fed into a data register together with an identification number of the 
student, the student's sex, social class and grade. 
The descriptions of the teaching were also used for analyses of the 
teacher's handling of the students' questions. 
Nine students from each class were selected for interviews. Thus each 
grade contributed 9 boys - 3 from each social class - and 9 girls - 3 from 
each social class. One extra interview was made, so totally it added to 55. 
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In order to minimize the influence of the teaching and the school thinking, 
the students were interviewed in a separate room under more relaxed 
conditions. They were invited to ask any question they could think of in 
connection with 6 objects or phenomena presented to them. Two were 
real objects, a piece of mineral and a toy (an acrobat made of metal wires 
that could twist around a metal bar). Two objects were photographs, one 
of cobwebs and the other of aeroplanes spreading chemicals in order to 
strip the trees of their leaves in a forest during the Vietnam war. Two 
phenomena, "Bridges" and "Refrigerators", were just mentioned orally. 
The interviews were also recorded and afterwards the questions were 
written down and fed into a data register in the same way as the questions 
asked during the lessons. 

Questions during lessons 

Description of the questions 
The questions were analysed according to their content and relation to the 
activity of the lesson. Four main categories emerged from the material. 
I. Questions referring to the subject content of the teaching. 
II. Questions referring to the work the students were supposed to do or 

to the methods they were supposed to apply in their work. 
III. Initial questions that teachers invited students to ask before the teach

ing of the subject area had started. 
IV. Questions not at all related to the subject. 

The first two categories have been divided into subcategories. The 
questions concerning the subject content were split up according to their 
closeness to the actual teaching. 
Category l:a is called Repetition Questions. These questions were for 
example asked when a student did not hear what someone had said or did 
not catch the meaning of a word. The label implies that it is just a repetition 
of something already mentioned that is wanted. 
Category l:b is called Understanding. These questions occurred when a 
student did not catch the idea of what was said. He or she then asked for 
additional information in order to grasp the meaning of a concept or a 
theory. 
Category l:c is called Extensions. These questions extended and widened 
what was taught. This means that something new or not earlier mentioned 
was introduced, although it was still closely connected to the actual 
content of the teaching. 
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Category l:d is called Innovations. Compared with the Extension 
questions these questions are more loosely connected to what is focussed 
during lessons but it is still possible to understand how they are derived 
from the actual content. 
Categories l:a and l:b are labelled convergent since the questions focus 
on what has just been studied or treated in the classroom. They do not 
add anything new to what has already been mentioned. 
Categories l:c and l:d are labelled divergent since by answering them the 
teacher has to introduce new concepts or new ideas. Even if the teacher 
intended to bring it up later it is the situation when the question is asked 
that matters. 
The second main category referring to the work and to the method was 
divided into three subcategories. 
Category ll:a is called Directions. These questions relate to what the 
students are expected to do. They need advice on e.g. laboratory 
experiments or on how to report their group work. 
Category ll:b is called Materials. It includes questions about teaching 
materials such as papers, pencils, textbooks, laboratory equipment, etc. 
Category ll:c is called Rules. These questions are connected with more 
general rules for the work, e.g. who is going to work with whom and what 
you are allowed to do in class. 

Question patterns in different classes 

The question pattern varies depending on type of lesson and teaching 
method. With the exception of questions from categories III and IV, which 
were regarded as less interesting, one could clearly see that in classes 
where class teaching was predominant, questions belonging to main 
category I were most common. With more experimental and laboratory 
work the percentage of questions in main category II increased and in 
classes where group work was extensively used there was an even greater 
proportion of questions in category II. Questions from subcategory ll:b, 
"Materials", were most frequent in classes with much group work. 
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Question patterns for different groups of students 

Boys outnumbered girls by asking almost 65 per cent of the total number 
of questions. The pattern was similar in all subcategories except in main 
category III, "Initial questions", where girls asked almost twice as many 
questions as boys. Even in category l:d, Innovations, girls were 
responsible for a somewhat larger proportion of the questions than in the 
other categories. 
Upper middle class students have the biggest proportion of questions in 
categories that are closely connected to what is going on in the 
classroom, i.e. "Repetition", "Understanding" and "Directions". They also 
have a relatively large proportion of "Irrelevant questions". 
Lower middle class students have the biggest proportion of questions in 
categories "Extensions", "Innovations" and "Materials". This indicates a 
willingness to influence the teaching and to take initiatives. 
Working class students have the largest proportion of questions in "Rules". 

Subject content and students' questions 

It is quite obvious from the tape-recordings of the lessons that the content 
of the teaching is defined by the teacher. Even when the students are 
allowed to work in small groups the teacher exerts a great influence on 
their work. In some cases the students are asked to suggest what they 
want to study within the defined subject area. But the teacher provides 
supplementary tasks and suggestions for further studies. The teaching 
materials also set limits to the students' work. The literature available is 
often specially prepared for studying a certain topic and thus there is no 
need for the students to take initiatives of their own concerning the subject 
content. 
During a teacher presentation of a subject area students can also ask 
questions in widening categories like "Extensions" or "Innovations". It can 
then be clearly demonstrated that teachers use different strategies to 
"disarm" such questions. If the question can be easily answered without 
loosing pace this will be done and the teacher will quickly proceed with his 
or her presentation. If a question does not seem to have a definite answer 
the teacher may allow a short class discussion about it. If it is obvious that 
there is a definite answer to the question, but that nobody seems to know 
it straight away, then it may be given as home work to find out the answer. 
Sometimes a question anticipates something that the teacher is planning 
to take up later. In that case the answer will be postponed until it fits into 
the presentation and the teacher will use it to stress what he or she 
considers important. Some teachers are very professional in changing 
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questions slightly so that they can be used to clarify their presentation or 
to repeat things that are considered vital to the subject area. 
Such strategies may in the long run and in a more or less conscious way 
make the students reluctant to ask questions. Some questions will just 
have short and uninteresting answers, some may just be discussed and 
left without an answer, some may be changed at the teacher's will and 
some would have been answered anyway - so why ask questions at all? 

Questions in interviews 

In the interviews great efforts were made to reduce the influence of 
"school-thinking". All schools had a small, quiet room where the students 
could sit in a comfortable chair or at a table with the interviewer. 
The students were given plenty of time. The interviewer did not leave an 
object until he was convinced that the student did not have any more 
questions to ask. 

Content-oriented categories 

For each object all questions covering the same content area were put 
together in heaps and could later be organized in themes - different for 
different objects. Many questions were almost identical since it was so 
natural for the students to ask them that almost everyone did. The themes 
formed a kind of knowledge structure connected with the actual object. 
To give an example, the themes for the piece of mineral were: "Origin", 
"Details", "Appearance", "Use" and "Associations".The smallest number of 
themes for the different objects was five and the largest was seven. 

Even if the themes differed certain similarities could still be observed. The 
themes could be arranged along two dimensions. One starts in the history 
or origin of the object and proceeds through its actual appearance to what 
will happen to it or to its use. For some objects this dimension takes the 
form of reason - event - consequences. 
The second dimension has the form details - actual appearance -
relationships. 
Some of the themes could be regarded as convergent. The questions in 
these categories focused on things that were quite obvious just by looking 
at the object. Other questions required more thinking and imagination. 
Such themes were called divergent. Most themes could be labelled either 
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convergent or divergent. About 45 per cent of the questions were 
divergent and 35 per cent were convergent. The remaining 20 per cent 
were indeterminable in this respect. 
The percentage of convergent questions was higher for real objects and 
photographs. The percentage of divergent questions was higher for the 
orally presented phenomena. When a visible object is missing students 
may be forced to make greater use of their imagination which, in its turn, 
will increase their divergent thinking. 
The percentages of questions asked by the different groups of students 
were calculated for each theme. The percentages for all themes were 
compared for each group of students. The theme with the highest 
percentage for a group was regarded as a first priority for that particular 
group, etc. Thus an order of precedence of the themes could be 
established for each group of students. 
A comparison of the orders of precedence for the different groups of 
students showed that girls were slightly more in favour of divergent 
themes than boys. Upper middle class students favoured divergent 
themes more than lower middle class students who, in their turn, favoured 
divergent themes more than working class students. 
Older students also favoured divergent themes more than younger 
students. 
It thus appeared that the different themes were favoured and disfavoured 
similarly by boys, working class students and students in grade 3 (the 
youngest students in the study). Girls, upper middle class students and 
students in grade 6 also favoured and disfavoured the different themes in 
much the same way. 

Cognitive categorization 

The interview questions were also categorized according to cognitive 
dimension. The four main categories were "Factual knowledge", 
"Descriptions", "Explanations" and "Reflections". 
The first three main categories were divided into subcategories. It 
appeared that "Factual knowledge" questions were, in most cases, asked 
just because the student wanted a single piece of information. Sometimes 
the questions were of a more general nature resulting in a more elaborate 
answer, but the student was still just asking for factual knowledge. In some 
cases the question was obviously asked in order to gain insight into or in 
order to understand something. 

The "Descriptions" were also divided into subcategories. Some of these 
questions are similar to the "Factual knowledge" questions just requiring a 
single fact. These questions relate to a factual description of a course of 
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events. Other questions in this main category require descriptions that 
again will enable the student to get a better or deeper understanding of 
something. 
The "Explanations" were divided into 'Teleologica! explanations" and 
"Logic-deductive explanations". 
Thus, some questions are asked with the intention of getting to know -
being able to recall, while others reflect the intention of getting to know -
being able to understand (and explain). The former group comprises 
about 61 per cent of the questions and the latter about 36 per cent (The 
category "Reflections" has not been included in any of these two groups). 
As for the content-oriented categories comparisons were made of how 
different groups favoured different categories. It was again found that 
boys, working class students and students in grade 3 favoured the 
different categories in a similar way. Girls, upper middle class students and 
students in grade 6 also favoured the different categories in much the 
same way. 

Individual results 
Distribution of the percentage of questions in different categories 

Several students ask very few questions - for some of the objects some of 
them could not think of a single question.The total number of questions for 
the individuals range from 7 to 64, which is approximately from 1 to 10 
questions per object. 
The number of questions per student is in some cases too small to allow a 
further qualitative analysis. If students who ask less than 15 questions in all 
are excluded from individual analyses, 44 students will remain. 
The percentage of convergent and divergent questions both range from 
about 10 to about 60 per cent. Students with a low percentage of 
divergent questions will of course have a higher percentage of convergent 
questions and vice versa. 
The percentage of questions asked with the intention of getting to know -
being able to recall, and the percentage of questions asked with the 
intention of getting to know - being able to understand both range from 
about 10 to about 80 per cent. The distribution will, of course, become 
narrower if students of only one age or grade are selected, but there will 
still be great individual differences. 
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Comparisons of the questioning behaviour in and outside the class
room 

Three of the classes have been observed for such a short time that each 
student has only asked very few questions. Some of them have not asked 
any questions at all. This makes it difficult to compare the questioning 
behaviour in the two situations. 
One possibility is to study groups of students with an extreme behaviour in 
this respect. It is for example possible to identify a small group of students 
who have asked extremely many questions in class compared with their 
classmates. This group consisted of five students, two upper middle class 
boys, two lower middle class boys and one lower middle class girl. In the 
interviews they asked 14,15, 15 and 19 questions, respectively. Only one 
of them is above the median of all students. 

It is also possible to identify another group of students who ask a great 
number of questions in the interviews. This group consists of four 
students, one upper middle class boy and girl, one lower middle class girl 
and one working class boy. They ask 57, 62, 64 and 68 questions, 
respectively. This group does not ask more questions in class than other 
students. 
The third extreme group are the five students who ask very few questions. 
9 or less, in the interviews. These students are also very quiet in class. 
Three of them did not ask any questions at all, the others asked 1 and 3, 
respectively. 
Thus there seems to be little connection between the number of questions 
asked by the students in the interviews and the questioning activity of 
these students in class apart from the fact that students who ask few 
questions in the interviews also tend to ask few questions in class. 

Discussion 

This study shows that normal class teaching is not suited for teaching 
based on students' questions. Teachers' views as they are expressed in 
interviews and in extracts from the classroom dialogue indicate that 
teachers feel a strong pressure from a syllabus that is too "heavy" in their 
opinion. There is also pressure from parents, other teachers, especially 
teachers at later levels, headmasters, etc. Teachers themselves have also 
often formed quite strong opinions of what students must learn in certain 
areas. Even if teachers often claim that they welcome students' questions, 
they do not always act accordingly. If the questions seem to carry the 
discussion too far away from what the teacher has planned, he or she may 
take a firm grip of the situation and turn back to the "important" things. 
Students' questions are often only used to stress things that the teacher 
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wants to repeat or emphasize. The strategies used in this way may easily 
cause some unwanted metalearning since there is no point in asking 
questions. The teacher knows best what is to be treated. 
It is in fact also very rare that students ask questions diverging from the 
subject area treated in class. The situation in the classroom seems to be 
thoroughly framed and the students concentrate on what the teacher 
brings up. Almost 90 per cent of their content-oriented questions are 
convergent in this respect. 
When the students are allowed to ask questions about different objects in 
the interviews, 35 per cent of the questions can be regarded as 
convergent and 45 per cent as divergent. Consequently, they are quite 
capable of asking divergent questions. 
In a cognitive dimension the questions in class can be divided into two 
groups. In one of these the questions are of a recall type and in the other 
they are more directed towards comprehension. The content-oriented 
questions have almost twice as many of the recall type as of the 
comprehension type. A similar division can also be made of the questions 
asked in the interviews and yielding roughly the same result. 
Whereas boys ask almost twice as many questions as girls during lessons, 
girls ask slightly more questions than boys in the interviews. In one 
category of the classroom questions - teacher-invited questions at the 
beginning of a specific content area - girls ask more questions than boys. 
In the most divergent category of the classroom questions girls also have 
a higher percentage of questions than in the other categories. 
It has not been the aim of this study to find reasons for this discrepancy 
but other reports indicate that it may be an effect of power in the 
classroom. It is, for example, not unusual that boys make derogatory 
comments to girls' questions in order to discourage them. 
Upper middle class students tend to ask more questions than other 
students both in the classroom and in the interviews. They also ask more 
irrelevant questions. A possible explanation of this could be that they feel 
more at ease and more confident in school. 
In the interviews it seems that boys, working class students and students 
in grade 3 favour the different content themes as well as the cognitive 
categories in much the same way. Girls, upper middle class students and 
students in grade 6 seem to favour themes and categories in another way. 
There is obviously a conflict between the reproductive function of school 
and its task to encourage divergent thinking in students. A firm control of 
the content can give the students sound knowledge of school subjects, 
but it can also fail to prepare them to tackle a task on their own. 
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In this study the theory-generating approach manifests a dialectic relation 
between theory and empirical results. The point of departure was a 
relatively rough frame and the empirical data have made it possible to 
develop this frame. 
Thus it has been clarified how the teachers may use their position to allow 
the students to ask questions but also to adjust these questions to suit 
their own intentions with the teaching. In interviews with the teachers some 
of the reasons for this handling of the questions were identified. 
By structuring the students' questions it was possible to find categories 
which could be used to describe these questions in terms of a specific 
knowledge structure connected to the different objects. Thus parts of the 
students' ability to investigate a content area on their own was also 
illuminated. 

The categorization of the questions and the allocation of the individual 
students' questions to the different categories or themes showed that 
different groups of students had their main interest in different parts of this 
knowledge structure. 
The results of this study could thus be used as a basis for further research 
and development of the theoretical frame. The results will also have 
implications for teaching based on students' questions. Hopefully they 
contain interesting and useful information that could inspire teachers and 
affect their daily work. 
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Bilaga 1. 

Tabell 1. Procentuell fördelning av frågorna i kategori la på kön 
och social klass 

Skola Kön Social klass Antal 
Årskurs P F Ömk Lmk Ak frågor 

Vinterskolan (3) 86 14 49 45 6 30 

Sommarskolan (3) 100 - - 100 - 3 

Nordanvindskolan (6) 60 40 64 9 27 15 

Östanvindskolan (6) 100 - 50 - 50 3 

Månskolan (9) 56 44 43 8 48 33 

Solskolan (9) 48 52 18 51 31 44 

MEDELVÄRDE 63 37 43 28 29 

Tabell 2. Procentuell fördelning av frågorna i kategori Ib på kön 
och social klass 

Skola Kön Social klass Antal 
Årskurs P F Ömk Lmk Ak frågor 

Vinterskolan (3) 64 36 45 28 27 18 

Sommarskolan (3) 100 - - 100 - 4 

Nordanvindskolan (6) 43 57 50 40 10 6 

Östanvindskolan (6) 71 29 36 7 57 7 

Månskolan (9) 94 6 60 - 40 10 

Solskolan (9) 44 56 28 59 13 49 

MEDELVÄRDE 63 37 44 27 29 
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Bilaga 1. 

Tabell 3. Procentuell fördelning av frågorna i kategori le pä kön 
och social klass 

Skola 
Årskurs 

Kön Social klass Antal 
P F Ömk Lmk Ak frågor 

Vinterskolan (3) 

Sommarskolan (3) 

64 

100 

36 48 

30 

28 

70 

24 

Nordanvindskolan (6) 

Östanvindskolan (6) 

59 

100 

41 

100 

18 13 

Månskolan (9) 

Solskolan (9) 

100 

53 47 

100 

7 93 

1 

14 

MEDELVÄRDE 69 31 39 52 

Tabell 4. Procentuell fördelning av frågorna i kategori Id pâ kön 
och social klass 

Skola Kön Social klass Antal 
Årskurs P F Ömk Lmk Ak frågor 

Vinterskolan (3) 85 15 60 40 6 

Sommarksolan 100 100 - 1 

Nordanvindskolan (6) 100 50 50 2 

Östanvindskolan (6) - -

Månskolan (9) 100 100 3 

Solskolan (9) 25 75 18 82 - 8 

MEDELVÄRDE 55 45 39 61 
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Bilaga t. 

Tabell 5. Procentuell fördelning av frågorna i kategori Ila på kön 
och social klass 

Skola 
Årskurs P 

Kön 
F 

Social klass 
Ömk Lmk Ak 

Antal 
frågor 

Vinterskolan (3) 74 26 42 53 5 37 

Sommarskolan (3) 30 70 - 100 - 2 

Nordanvindskolan (6) 80 20 78 9 13 8 

Östanvindskolan (6) 50 50 42 16 42 17 

Månskolan (9) 54 46 35 21 44 79 

Solskolan (9) 62 38 42 29 29 74 

Medelvärde 64 36 48 26 26 

Tabell 6. Procentuell fördelning av frågorna i kategori IIb f 
och social klass 

>å kön 

Skola 
Årskurs P 

Kön 
F 

Social klass 
Ömk Lmk Ak 

Antal 
frågor 

Vinterskolan (3) 69 31 36 64 _ 17 

Sommarskolan (3) - - - - - -

Nordanvindskolan (6) - - - - - -

Östanvindskolan (6) - - - - - -

Månskolan (9) 60 40 60 - 40 4 

Solskolan (9) 59 41 27 33 40 52 

Medelvärde 64 36 32 48 20 
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Bilaga 1. 

Tabell 7. Procentuell fördelning av frågorna i kategori lic på kön 
och social klass 

Skola 
Årskurs 

Kön Social klass Antal 
P F Ömk Lmk Ak frågor 

Vinterskolan (3) 

Sommarskolan (3) 

76 24 49 39 12 14 

Nordanvindskolan (6) 

Östanvindskolan (6) 

100 

100 

71 

67 

29 

33 

Månskolan (9) 

Solskolan (9) 58 

34 

42 

37 

25 37 

63 

38 

14 

30 

Medelvärde 67 33 37 25 38 

Tabell 8. Procentuell fördelning av frågorna i kategori III på kön 
och social klass 

Skola 
Årskurs 

Kön Social klass Antal 
P F Ömk Lmk Ak frågor 

Vinterskolan (3) 

Sommarskolan (3) 

28 

55 

72 

45 

46 

29 

41 

39 

13 

32 

14 

40 

Nordanvindskolan (6) 

Östanvindskolan (6) 

Månskolan (9) 

Solskolan (9) 23 77 13 54 33 

Medelvärde 35 65 29 45 26 
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Bilaga 1. 

Tabell 9. Procentuell fördelning av frågorna i kategori IV på kön 
och social klass 

Skola Kön Social klass Antal 
Årskurs P F Ömk Lmk Ak frågor 

Vinterskolan (3) 86 14 53 29 18 37 

Sommarskolan (3) 100 100 1 

Nordanvindskolan (6) - -

Östanvlndskolan (6) 71 29 14 29 57 4 

Månskolan (9) 75 25 75 - 25 6 

Solskolan (9) 27 73 16 62 22 21 

Medelvärde 63 37 48 30 22 
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Bilaga 2. 

Förteckning över konvergenta, indifferenta och divergenta teman. 

Objekt Konvergenta 
teman 

Indifferenta 
teman 

Divergenta 
teman 

Mineral 
provet 

Akrobaten 

Spindelnätet 

Flygbesprut-
ningen 

Broar 

Kylskåp 

Detaljer 
Bestämningar 

Detaljer 
Bestämningar 

Detaljer(S) 
Detaljer (N) 
Bestämningar(S) 
Bestämningar (N) 

Klargöranden 
Detaljer 
Bestämningar 

Bestämningar 

Bestämningar 

Funktion 

Genomförande 

Byggnation 
Kuriosa 

Principer 
Kuriosa 

Ursprung 
Användbarhet 
Associationer 

Uppfinnande 
Tillverkning 
Associationer 

Spindeln och nätet 
Levnadsförhållanden 

Orsaker 
Konsekvenser 
Associationer 

Utveckling 
Byggresurser 
Associationer 

Utveckling 
Tillverkning 
'Prakti kal i a* 
Associationer 

Procentuell fördelning av konvergenta, indifferenta och divergenta frå
gor för de olika objekten 

Objekt Konvergenta Indifferenta Divergenta 
frågor (%) frågor (%) frågor (%) 

Mineralprovet 62 38 
Akrobaten 35 20 45 
Spindelnätet 37 63 
Flygbesprutningen 41 16 43 
Broar 15 58 27 
Kylskåp 20 34 46 
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Bilaga 3. 

Tabell 1. Procentuell fördelning av antalet frågor på olika teman 
för olika elevgrupper gällande objektet Mineralprovet. 
(n=228) 

Tema Kön Social klass Årskurs Totalt 

P F Ömk Lmk Ak 3 6 9 

Ursprung 22 27 29 22 21 20 28 24 24 

Detaljer 39 30 27 34 43 51 28 25 35 
Bestämningar 27 26 28 26 26 23 28 29 27 

Användbarhet 12 14 15 18 7 4 15 21 13 

Associationer 0 3 1 0 3 1 1 1 1 

Totalt 50 50 35 32 33 32 36 32 100 

Tabell 2. Procentuell fördelning av antalet frågor på olika teman 
för olika elevgrupper gällande objektet Akrobaten 
(n=l52) 

Tema Kön Socialklass Årskurs Totalt 

P F Ömk Lmk Ak 3 6 9 

1.Uppfinnande 17 13 18 14 13 12 12 23 15 

2.Tillverkning 21 25 25 23 21 24 26 18 23 

3. Bestämningar 32 25 29 25 31 33 34 16 28 

4. Detaljer 9 4 4 8 8 9 4 7 7 

5. Funktion 20 19 20 14 25 19 20 20 20 

6.Associationer 0 14 4 16 2 3 4 16 7 

Totalt 49 51 36 32 32 38 33 29 100 
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Bilaga 3. 

Tabell 3. Procentuell fördelning av antalet frågor pä olika teman 
för olika elevgrupper gällande objektet Spindelnätet 
(n=254). 

Tema Kön Socialklass Årskurs Totalt 
P F Ömk Lmk Ak 3 6 9 

I.Detaljer(S) 1 3 2 4 1 2 0 5 2 
2. Detaljer (N) 6 4 3 6 7 8 1 6 5 
3. Bestämningar (S) 17 25 21 21 22 21 30 13 21 
4.Bestämningar(N) 11 7 9 8 11 17 1 8 9 
ö.Spindeln och nätet 50 38 41 45 46 42 40 49 44 

6.Levnadsförhållanden. 14 23 24 16 13 10 28 19 19 

Totalt 46 54 40 32 28 36 33 31 100 

Tabell 4. Procentuell fördelning av antalet frågor på olika teman 
för olika elevgrupper gällande objektet Flygbesprutning 
(n=264). 

Tema Kön Socialklass Årskurs Totalt 

P F Ömk Lmk Ak 3 6 9 

1. Klargöranden 16 7 11 9 12 19 8 4 11 
2. Detaljer 7 3 5 6 4 10 4 0 5 
3. Bestämningar 25 25 29 25 20 32 29 11 25 
4. Orsaker 20 23 22 19 24 14 27 25 22 
ö.Genomförande 17 16 13 19 17 12 13 25 16 
6. Konsekvenser 12 13 13 17 8 8 14 18 13 
7.Associationer 3 13 7 5 15 5 5 17 8 

Totalt 47 53 40 32 28 38 32 30 100 
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Bilaga 3. 

Tabell 5. Procentuell fördelning av antalet frågor på olika teman 
för olika elevgrupper gällande objektet Broar (n=235). 

Tema Kön Socialklass Årskurs Totalt 

P F Ömk Lmk Ak 3 6 9 

1. Utveckling 8 8 18 5 6 5 8 12 8 
2.Byggresurser 21 14 11 25 16 15 21 13 17 

3.Byggnation 29 28 30 25 30 22 24 43 28 
4. Bestämningar 13 17 13 11 22 22 12 11 15 
5.Kuriosa 29 29 31 30 26 32 33 21 29 
6.Associationer 0 4 2 4 0 4 2 0 3 

Totalt 43 57 38 31 31 35 36 29 100 

Tabell 6. Procentuell fördelning av antalet frågor på olika teman 
för olika elevgrupper gällande objektet Kylskåp (n = 212). 

Tema Kön Sociaiklass Årskurs Totalt 

P F Ömk Lmk Ak 3 6 9 

1.Utveckling 17 19 28 12 9 14 27 16 18 

2.Tillverkning 21 15 16 12 28 4 33 15 18 
3.Bestämning 18 22 13 19 29 27 17 15 20 
4. Kuriosa 7 4 6 2 8 10 5 0 5 
5.Praktikalia 8 8 8 10 6 9 6 10 8 
6.Principer 26 31 25 45 20 34 15 42 29 

7.Associationer 3 1 4 0 0 2 2 2 2 

Totalt 48 52 42 27 31 33 39 28 100 
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Bilaga 1. 

Tabell 7. Procentuell fördelning av frägorna i kategori lic pi kön 
och social klass 

Skola Kön Social klass Antal 
Årskurs P F Ömk Lmk Ak frågor 

Vinterskolan (3) 76 24 49 39 12 14 

Sommarskolan (3) - - - -

Nordanvindskolan (6) 100 71 29 - 2 

Östanvindskolan (6) 100 67 - 33 3 

Månskolan (9) 66 34 37 - 63 14 

Solskolan (9) 58 42 25 37 38 30 

Medelvärde 67 33 37 25 38 

Tabell 8. Procentuell fördelning av fr&gorna i kategori III pi kön 
och social klass 

Skola Kön Social klass Antal 
Årskurs P F Ömk Lmk Ak frågor 

Vinterskolan (3) 28 72 46 41 13 14 

Sommarskolan (3) 55 45 29 39 32 40 

Nordanvindskolan (6) - -

Östan vind skolan (6) - ... 

Månskolan (9) -

Solskolan (9) 23 77 13 54 33 5 

Medelvärde 35 65 29 45 26 
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Tabell 9. Procentuell fördelning av frågorna i kategori IV på kön 
och social klass 

Skola Kön Social klass Antal 
Årskurs P F Ömk Lmk Ak frågor 

Vinterskolan (3) 86 14 53 29 18 37 

Sommarskolan (3) 100 100 1 

Nordanvindskolan (6) - -

Östanvindskolan (6) 71 29 14 29 57 4 

Månskolan (9) 75 25 75 - 25 6 

Solskolan (9) 27 73 16 62 22 21 

Medelvärde 63 37 48 30 22 
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Förteckning över konvergenta, indifferenta och divergenta teman. 

Objekt Konvergenta 
teman 

Indifferenta 
teman 

Divergenta 
teman 

Mineral 
provet 

Akrobaten 

Spindelnätet 

Flygbesprut-
ningen 

Broar 

Kylskåp 

Detaljer 
Bestämningar 

Detaljer 
Bestämningar 

Detaljer(S) 
Detaljer(N) 
Bestämningar(S) 
Bestämningar(N) 

Klargöranden 
Detaljer 
Bestämningar 

Bestämningar 

Bestämningar 

Funktion 

Genomförande 

Byggnation 
Kuriosa 

Principer 
Kuriosa 

Ursprung 
Användbarhet 
Associationer 

Uppfinnande 
Tillverkning 
Associationer 

Spindeln och nätet 
Levnadsförhållanden 

Orsaker 
Konsekvenser 
Associationer 

Utveckling 
Byggresurser 
Associationer 

Utveckling 
Tillverkning 
'Praktikalia' 
Associationer 

Procentuell fördelning av konvergenta, indifferenta och divergenta frå
gor för de olika objekten 

Objekt Konvergenta Indifferenta Divergenta 
frågor (%) frågor (%) frågor (%) 

Mineralprovet 62 38 
Akrobaten 35 20 45 
Spindelnätet 37 63 
Flygbesprutningen 41 16 43 
Broar 15 58 27 
Kylskåp 20 34 46 



212 

Bilaga 3. 

Tabell 1. Procentuell fördelning av antalet frigör på olika teman 
för olika elevgrupper gällande objektet Mineralprovet. 
(n=228) 

Tema Kön Socialklass Årskurs Totalt 

P F ömk Lmk Ak 3 6 9 

Ursprung 22 27 29 22 21 20 28 24 24 

Detaljer 39 30 27 34 43 51 28 25 35 
Bestämningar 27 26 28 26 26 23 28 29 27 
Användbarhet 12 14 15 18 7 4 15 21 13 
Associationer 0 3 1 0 3 1 1 1 1 

Totalt 50 50 35 32 33 32 36 32 100 

Tabell 2. Procentuell fördelning av antalet frågor på olika teman 
för olika elevgrupper gällande objektet Akrobaten 
(n=152) 

Tema Kön Socialklass Årskurs Totalt 

P F Ömk Lmk Ak 3 6 9 

1. Uppfinnande 17 13 18 14 13 12 12 23 15 

2.Tillverkning 21 25 25 23 21 24 26 18 23 
3.Bestämningar 32 25 29 25 31 33 34 16 28 
4. Detaljer 9 4 4 8 8 9 4 7 7 

5.Funktion 20 19 20 14 25 19 20 20 20 

6.Associationer 0 14 4 16 2 3 4 16 7 

Totalt 49 51 36 32 32 38 33 29 100 
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Tabell 3. Procentuell fördelning av antalet frågor pi olika teman 
för olika elevgrupper gillande objektet Spindelnitet 
(n=254). 

Tema Kön Socialklass Årskurs Totalt 

P F Ömk Lmk Ak 3 6 9 

I.Detaljer(S) 1 3 2 4 1 2 0 5 2 

2.Detaljer(N) 6 4 3 6 7 8 1 6 5 
3. Bestämningar (S) 17 25 21 21 22 21 30 13 21 

4. Bestämningar (N) 11 7 9 8 11 17 1 8 9 
5.Spindeln och nätet 50 38 41 45 46 42 40 49 44 

6. Levnadsförhållanden. 14 23 24 16 13 10 28 19 19 

Totalt 46 54 40 32 28 36 33 31 100 

Tabell 4. Procentuell fördelning av antalet frigör pi olika teman 
för olika elevgrupper gillande objektet Flygbesprutning 
(n=264). 

Tema Kön Socialklass Årskurs Totalt 

P F Ömk Lmk Ak 3 6 9 

1. Klargöranden 16 7 11 9 12 19 8 4 11 

2. Detaljer 7 3 5 6 4 10 4 0 5 
3. Bestämningar 25 25 29 25 20 32 29 11 25 

4.0rsaker 20 23 22 19 24 14 27 25 22 

5.Genomförande 17 16 13 19 17 12 13 25 16 

6. Konsekvenser 12 13 13 17 8 8 14 18 13 

7.Associationer 3 13 7 5 15 5 5 17 8 

Totalt 47 53 40 32 28 38 32 30 100 
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Tabell 5. Procentuell fördelning av antalet frågor på olika teman 
för olika elevgrupper gällande objektet Broar (n = 235). 

Tema Kön Socialklass Årskurs Totalt 

P F Ömk Lmk Ak 3 6 9 

1.Utveckling 8 8 18 5 6 5 8 12 8 
2.Byggresurser 21 14 11 25 16 15 21 13 17 
3. Byggnation 29 28 30 25 30 22 24 43 28 
4. Bestämningar 13 17 13 11 22 22 12 11 15 
5. Kuriosa 29 29 31 30 26 32 33 21 29 

6.Associationer 0 4 2 4 0 4 2 0 3 

Totalt 43 57 38 31 31 35 36 29 100 

Tabell 6. Procentuell fördelning av antalet frågor pi olika teman 
för olika elevgrupper gällande objektet Kylskåp (n=212). 

Tema Kön Socialklass Årskurs Totalt 

P F Ömk Lmk Ak 3 6 9 

1.Utveckling 17 19 28 12 9 14 27 16 18 

2.Tillverkning 21 15 16 12 28 4 33 15 18 
3.Bestämning 18 22 13 19 29 27 17 15 20 
4. Kuriosa 7 4 6 2 8 10 5 0 5 
5.Praktikalia 8 8 8 10 6 9 6 10 8 

6.Principer 26 31 25 45 20 34 15 42 29 

7.Associationer 3 1 4 0 0 2 2 2 2 

Totalt 48 52 42 27 31 33 39 28 100 
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