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Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att undersöka kommunikationsmönster hos fem biologilärare på 
gymnasiet och deras elevgrupper med fokus på frågor. Frågeställningarna avser att undersöka 
i vilken omfattning lärare och elever ställer frågor och vilka typer av frågor som ställs. 
Studien analyserar vilka ramfaktorer lärare och elever anser påverkar 
kommunikationsmönster i form av frågor. Kvantitativ och kvalitativ data har samlats in 
genom observationer i klassrum, intervjuer med lärare och enkätundersökning med eleverna. 
Kvantitativ data har analyserats med hjälp av en statistisk programvara, SIMCA-P+. 
Resultatet visade att frågor utgör en stor del av den kommunikation som sker i ett klassrum, 
vid jämförelse av olika lärare och elevgrupper är det stor skillnad i hur många och vilka typer 
av frågor som ställs. Kommunikationsmönstret styrs främst av vilken lärare eller elevgrupp 
som observerats, därefter kommer undervisningens utformning. Elevenkäterna visade att i 
vilken grad eleverna förstår, undervisningens utformning och klassrumsklimatet är viktiga 
ramfaktorer för kommunikation i form av frågor.   
 
Nyckelord: Kommunikationsmönster, Klassrumsklimat, Ramfaktor, Intresse 
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1. Inledning 
 
Läraryrket är komplext och fullt av utmaningar där många pusselbitar ska falla på plats. En 
utav dessa utmaningar är att kommunicera och förmedla ett innehåll på ett sätt som är positivt 
för elevers lärande. Det finns särskilda vetenskapsgrenar som beskriver hur ett innehåll ska 
förmedlas för att uppnå bästa resultat. Exempel på detta är didaktik och ämnesdidaktik, där 
det förstnämnda är läran om undervisning och det andra är läran om undervisning i ett 
specifikt ämne. I ämnesdidaktisk forskning i naturvetenskap har stort fokus riktats mot varför 
elever visar minskat intresse och en mer negativ attityd till naturvetenskap i skolan (Osborne 
& Collins 2003; Andersson, Bach, Orlander, Zetterqvist 2004). Detta trots att elever ofta är 
intresserade av naturvetenskapliga fenomen de upplever i vardagen.  
 
Vid jämförelse av naturvetenskapliga ämnen sinsemellan visar studier att biologi är det mest 
populära bland elever (Prokop, Prokop & Tunnicliffe, 2007). Prokop et al., menar att en orsak 
till detta är att elever har en större vardagsanknytning till ämnet. En del elever sysslar med 
fritidsaktiviteter som är nära sammankopplade med biologi, exempelvis att se naturprogram 
på TV eller att de visas ute i naturen. Däremot visar studien att i jämförelse med andra 
skolämnen är det få som väljer biologi som sitt favoritämne. Orsaken till resultatet är att 
elever har svårt att tänka sig en framtida karriär inom biologi och andra naturvetenskapliga 
ämnen. Många forskare debatterar vad som ligger bakom en mer negativ attityd till 
naturvetenskap. Studier visar att traditionella mönster i undervisningen har lett till att elever 
sällan får hjälp med att se sammanhangen mellan undervisningen och deras vardagliga liv 
(Skolverket, 2012; Lindahl 2003). Sättet att kommunicera naturvetenskap har också kritiserats 
för att vara för abstrakt och skilt från vardagen, vilket anses skapa svårigheter för elever att ta 
till sig naturvetenskapliga begrepp (Strömdahl, 2002).  
 
Denna studies utgångspunkt är att undersöka om frågor från lärare och elever kan vara en del i 
att förklara elevers lärande samt intresse för naturvetenskap. Forskning visar att frågor utgör 
en stor del av kommunikationen i ett klassrum och har studerats vid studier av 
kommunikation. Omfattning och kategorier av vilka frågor lärare och elever ställer i 
klassrummet anses kunna förklara vilken typ av undervisning som dominerar i klassrummet 
och vilken påverkan den kan ha för elevernas intresse (Bellack, Kliebard, Hyman & Smith 
1966; Nystrand, Gamonran, Kachur, Pendergast & Gundlach, 1997). I denna studie studeras 
gymnasielärare i biologi och elever i naturvetenskapsprogrammet. Påverkar det 
naturvetenskapliga ämnet biologi kommunikationsmönster under biologilektioner? Om inte, 
vad är avgörande för den kommunikation som sker mellan lärare och elever under lektioner i 
naturvetenskapliga ämnen? 
 

1.1 Teoretiska utgångspunkter 
 
Begreppet kommunikation uppkommer ofta i beskrivningar av undervisning och det finns 
flera definitioner av vad kommunikation är. Studiens utgångspunkt är Jensens (2012 s. 12) 
definition av kommunikation. ”Kommunikation är när en sändare och en mottagare delar ett 
innehåll/information med hjälp av ett visst uttryck genom ett visst medium i en miljö, med en 
viss avsikt eller funktion”  
 
Citatet beskriver att det finns ramar för kommunikation, den sker aldrig i ett vakuum, utan i 
en fysisk, social och kulturell miljö (Jensen, 2012). I denna studie är klassrummet miljön som 
studeras där lärare och elever agerar som sändare och mottagare. Klassrummet är en fysisk 
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miljö som speglar hur kommunikationen är tänkt att gå till och en social miljö som ger en 
indikation på hur ett interaktionsmönster kan se ut. Ett exempel taget från klassrummet är att 
en lärare talar till många lyssnare samt att det finns vissa regler som gäller i hur informationen 
utbyts, exempelvis genom att en elev räcker upp handen när den vill initiera ett samtal eller 
ställa en fråga. Klassrummet är också en kulturell miljö med en bakomliggande historia. Detta 
innebär ofta att det är ett visst språk som talas och att vissa verktyg används för att förmedla 
detta språk. Verktyg i ett klassrum kan tillexempel vara lärarens röst, skrivtavlan eller visuella 
verktyg som interaktiva skrivtavlor. Kommunikationen i klassrummet sker heller inte av en 
slump, exempelvis lärarens syfte med att kommunicera är att eleverna skall nå uppsatta mål 
för undervisningen.   
 
Det finns många teorier om hur ett lärande sker. Lärande kan beskrivas som ett resultat av 
stimuli och respons, en individuell process ”inne i huvudet”, och som en social process då 
individen samspelar med den sociala omgivningen eller vänskapskretsen. Denna studie har ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande, där kommunikation och språkanvändande är ett 
grundvillkor för att ett lärande skall kunna ske. Lev Vygotskij (1896-1934), en rysk psykolog, 
ligger bakom den sociokulturella teorin vilket innefattar att från och med födseln lever eleven 
i ett socialt sammanhang där språk och kultur spelar en viktig roll (Imsen, 2006). I en 
undervisningssituation utgår sociokulturellt synsätt ifrån att interaktion och samarbete mellan 
lärare och elever är avgörande för lärande. Lärande är inte bara en inre process hos individen 
utan någonting socialt där mening skapas genom utbyte av erfarenheter individer emellan 
(Dysthe et al., 2003). 
 
I naturvetenskaplig undervisning innebär detta att en förutsättning för att elever ska kunna lära 
sig naturvetenskap är först och främst att lära sig socialt konstruerade begrepp som till 
exempel atom, molekyl, gen och evolution (Andersson, 2008). Nästa steg är att tillsammans 
med andra elever eller läraren använda sig av dessa begrepp och diskutera dessa i rätt 
sammanhang. Det är ofta svårt för elever att ta till sig de naturvetenskapliga begreppen 
eftersom de anses vara så långt ifrån det vardagliga sättet att diskutera. Enligt (Strömdahl, 
2002) upplevs naturvetenskap ofta som kall, rationell och svår att kommunicera, vilket kan 
leda till att eleverna har svårt att koppla samman naturvetenskapliga begrepp och vardagliga 
fenomen. Han menar att en avgörande skillnad mellan begreppsbildning i vardagsspråket och 
i vetenskapliga språk är att innebörden av ett vetenskapligt begrepp bestäms av en speciell 
definition. Att begrepp får sin innebörd av regler och istället för vardagliga uppfattningar kan 
leda till att elever tappar intresset och därmed påverkas inlärningen negativt i de 
naturvetenskapliga ämnena. För att koppla detta till studien, så anses en större interaktion 
mellan lärare och elever, i detta fall genom frågor, vara någonting positivt för lärande i 
naturvetenskapliga ämnen då de ger möjlighet för elever och lärare att interagera med 
varandra och därmed möjliggöra en social lärandeprocess. 

 

1.1.2 Definition av begrepp 
 
Kommunikationsmönster – I denna studie kommer kommunikationsmönster i form av 
muntliga frågor ställda av elever och lärare att studeras. Begreppet kommunikationsmönster 
innebär därför vilken frekvens, presenterad som frågor ställda per minut, samt vilken typ av 
kategori frågan tillhör, se tabell 2.  
 
Klassrumsklimat – Begreppet används i denna studie i syfte att omfatta de fysiska, sociala och 
kulturella normer som finns i ett klassrum enligt Jensen (2012) beskrivning av klassrummet 
som miljö, se 1.1 Teoretiska utgångspunkter.  
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Kontext - Används i syfte att beskriva sammanhang. Kommunikationsmönstrets kontext 
menas i denna studie i vilket sammanhang lärare och elever kommunicerar i form av frågor 
genom tal.  
 
Ramfaktor – Möjligheter och hinder för kommunikation.  I denna studie delas ramfaktorer in i 
yttre och inre ramar. Yttre ramar beskriver möjligheter och hinder som finns utanför 
klassrummet, medan inre ramar beskriver möjligheter och hinder inuti klassrummet, se figur 
1. Utgångspunkten i denna studie är att naturvetenskap är en yttre ram som påverkar inre 
ramar inuti klassrummet.  

 

1.2 Kommunikationsmönster i klassrummet 
 
Det finns mycket forskning om kommunikationsmönster i klassrummet, där frågor ofta 
beskrivs som en del en samtalsstruktur. Utgångspunkten för analysering av en lärares 
kommunikationsmönster i denna studie är vilken samtalsstruktur läraren använder sig av. 
Nedan följer en beskrivning om hur en samtalsstruktur kan se ut, vilka verktyg som använts 
för att analysera en lärares samtalsstruktur och vad olika samtalsstrukturer kan ha för 
betydelse för elevers inlärning och intresse för ett ämne. 
 
Bellack et al. (1966) var bland de första forskarna som beskrev den idag välkända strukturen 
IRE, initiative-response-evaluation.  Strukturen består av tre rörelser: Initiering (I), vanligen i 
form av lärarfråga som ofta gäller känd information, (R) respons i form av elevens svar samt 
uppföljning och evaluering (E) genom att läraren utvecklar eller kommenterar elevens 
respons. Bellack et al. viktigaste resultat anses vara att visa hur hårt lärardominerad 
klassrumsinteraktionen var under denna tid, då läraren pratade ungefär två tredjedelar av 
tiden, och elevernas möjligheter att komma till tals var i huvudsak genom att svara på en 
lärarfråga. Vanligtvis initierade läraren, eleven svarade och läraren evaluerade elevens svar 
(Sahlström, 2008). Efter Bellack et al. har flera forskare ägnat sig åt att studera 
interaktionsmönster och varit enig om att IRE/IRF är den dominerande samtalsstrukturen i 
katederundervisning i klassrum på alla nivåer i de flesta länder, där (F) står för lärarens 
uppföljning (Hultin, 2006).  
 
Under 1980-talet och framåt har kommunikationsmönster studerats utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv. I ”Det flerstämmiga klassrummet” drar Dysthe (1996) slutsatsen att en dialogisk 
struktur rymmer störst potential för lärande och demokratisk undervisning. Dysthe har 
inspirerats av Nystrand et al., (1997). Nystrand et al. har undersökt undervisningen i hundra 
klassrum på högstadienivå i England. Resultaten visar att i de allra flesta klassrummen var 
”monologiska” och att inlärningseffekt är större i ”dialogiska” än i ”monologiska” klassrum, 
när målet var förståelse för ämnet. Nystrand har skisserat ett schema som framhäver de 
karaktäristiska dragen hos dialogorganiserad till skillnad från monologorganiserad 
undervisning, se tabell 1 (Dysthe et al. 2003 s.109). I deras studie likställs IRE/IRF-strukturen 
mer eller mindre som monologisk klassrumsinteraktion med sämre inlärningspotential. Tabell 
1 visar även på samband mellan kommunikation och teori om kunskap, ”epistemologi”.  
Synen på kunskap anses kunna variera beroende på hur läraren organiserar sin undervisning. 
Kunskap kan definieras som en allmänt accepterad sanning där eleven i en monolog betraktas 
som ”ett tomt kärl som fylls med auktoriserad kunskap”. I en dialog byggs kunskap istället 
upp i samspel mellan individer, exempelvis lärare och elever (Dysthe, 1996 s.46). 
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Tabell 1. Monologisk och dialogisk organiserad undervisning (Nystrand et al. 1997). 
 Monologiskt  

organiserad undervisning 
Dialogiskt  
organiserad undervisning 

 
Paradigm 

 
Lärarstyrt samtal 

 
Diskussion 

 
Kommunikationsmodell 

 
Överföring av kunskap 

 
Omvandling av förståelse 

 
Epistemologi 
 

 
Objektivism: kunskap är något 
givet 

 
Dialogism: kunskap är 
något som skapas mellan 
olika röster 

 
Källa för önskvärd 
kunskap  

 
Lärare och lärobok som 
auktoriteter, exkluderar elever. 

 
Inkluderar elevers 
tolkningar och personliga 
erfarenheter.  

 
 
Vid tidpunkten för denna studie är det väldokumenterat att lärares undervisning framför 
helklass minskar. Framför helklass innebär att läraren har en genomgång av fakta eller 
instruktioner för klassen. Nordiska studier visar att lärares undervisning framför helklass står 
för cirka 50% av undervisningen. Resten av tiden arbetar eleverna istället självständigt eller i 
mindre grupper. Detta leder till att lärare i mindre utsträckning har kontroll över diskussionen 
i klassrummet eftersom att elever kan påverka diskussionen i klassrummet genom deras 
samtal med klasskamraterna (Lindblad & Sahlström, 1999; Sahlström 2008).  Sahlström 
(2008) anser däremot att begreppen IRE/IRF fungerar fortfarande som beskrivning av lärarens 
undervisning framför helklass, men på grund utav att undervisning framför helklass minskar, 
är det inte lämpligt som huvudsakligt analysverktyg. Sammanfattningsvis är det, förutom ett 
lärarperspektiv, viktigt med ett elevperspektiv vid analys av kommunikationsmönster i 
klassrummet. Enligt forskning har eleverna idag större möjlighet att påverka 
klassrumsdiskussionen. 
  
 

1.3 Frågor och elevers lärande 
 
Frågor anses vara ett särskilt utbyte av information. Hur frågan ställs påverkar i högsta grad 
vilken information frågeställaren får.  Jensen (2012) menar att ur lärandesynpunkt är det 
viktigt vilka frågor läraren väljer för att öka elevernas lärande samt hur läraren uppmuntrar 
och ger plats för elevernas frågor. Utgångspunkten i denna studie är att läraren kan påverka 
elevers lärande samt intresse för ett ämne beroende på hur han eller hon ställer frågor i 
klassrummet. 
 
Vid den tidpunkt studien utförs finns det senare forskning än Nystrand et al. (1997) som 
fortfarande diskuterar begreppet dialog och hur den tar sig i uttryck mellan lärare och elever. 
Dialog anses fortfarande ha ett positivt samband med elevers lärande. Black & Dylan (2010) 
diskuterar frågors betydelse i deras forskning om ”formative assessment”. De anser att arbeta 
med diskussioner i klassrummet är ett tillvägagångssätt för att öka elevers lärande. Enligt dem 
initieras dialog ofta av en fråga från läraren likt IRE-struktur, eftersom det är ett naturligt sätt 
att testa hur eleverna har lärt sig. Ett vanligt problem är att lärare inte väntar nog länge för att 
låta elever tänka ut sina svar. Det leder oftast till att läraren sänker nivån på sina frågor och 
efterfrågar endast fakta, som följs av en annan fråga efter bara några sekunder. De uppmanar 
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lärare att samarbeta och söka yttre källor för att hitta bra frågor samt påpekar även betydelsen 
av vilken feedback läraren ger på elevernas frågor. Ifall eleverna uppmanas att diskutera 
utifrån deras egna erfarenheter, men läraren försöker rikta eleverna mot ett förväntat svar, så 
sänder läraren ett budskap att eleverna inte får tänka ut deras egna svar. Eleverna övar sig 
istället att gissa vilket svar läraren förväntas att höra.  
 
För att studera och analysera vilka frågor lärare och elever ställer i klassrummet och hur de 
påverkar elevers lärande kan frågor kategoriseras med hjälp av tidigare forskning. I denna 
studie har frågor kategoriseras med Nystrand et al. (1997) och Harlen (1996) forskning som 
utgångspunkt, se tabell 2. Nystrand anser som nämnt ovan att dialogiskt organiserad 
undervisning gynnar elevers lärande och hur läraren ställer frågor kan avgöra om lärare-
student interaktion utgör en monolog eller en dialog. Han kategoriserar frågor som testfrågor 
och autentiska frågor. En ”test fråga” ger eleverna liten möjlighet att påverka vad som 
diskuteras i klassrummet. Den tillåter bara ett rätt svar och är därför monologisk, exempelvis 
vad definierar en regnskog?  Ifall frågan inte efterfrågar ett specifikt svar signalerar detta till 
eleverna läraren är intresserad av vad de tänker och vet, och inte bara om de kan rapportera 
vad någon annan har sagt, vilket öppnar upp för dialog, exempelvis vad är det första ni tänker 
på när ni hör begreppet regnskog? Det senare anses vara mer givande ur lärandesynpunkt då 
eleverna har chans att diskutera och bearbeta begreppet regnskog tillsammans med klassen 
och läraren i ett sammanhang, vilket är en viktig process i sociokulturell lärandeteori.  
 
Harlen (1996 s.63) definierar frågor som improduktiva och produktiva. Improduktiva letar 
endast efter rena faktakunskaper leder inte till att undersöka en vetenskaplig frågeställning 
Produktiva frågor stimulerar produktiv verksamhet vilket enligt Harlen innebär att syn på 
vetenskap som ett synsätt och en arbetsmetod. De produktiva frågorna som är viktigast, är de 
frågor där eleverna själva får välja vad de vill undersöka. Problemet, genomförandet och 
svaret ska vara fritt. Harlen ger förslag på några enkla produktiva frågor som läraren kan 
använda sig av. Tillexempel ”Vad tror ni om...”, ”Varför tror ni att …”, Har du sett…” och 
”Har du lagt märket till…”.  
 

 

 
I naturvetenskap är frågor ett verktyg när eleverna övar på att planera undersökningar och 
argumentation i olika sammanhang. Ottander (2012 s.2) tror på att tidigt arbeta med ett 
område där man ger elever möjlighet att ställa frågor kring naturvetenskapliga fenomen och 
fundera på hur de ska undersökas. Ett sätt kan vara att föra en dialog kring ”Hur gjorde vi den 
här undersökningen, vad kom vi fram till, har vi fått rimliga resultat, vilka slutsatser kan vi 

Tabell 2. Kategorisering av frågor 
Fråga Exempel Svar Undervisning 

(Nystrand et al. 1997) 
Verksamhet 
(Harlen, 1996) 

 
Testfråga  
(Nystrand et al., 
1997) 

 

 
”Vad definierar 
en regnskog?” 
 

 
Givet 

 
Monologiskt 
organiserad 

 
Improduktiv 

 
Autentisk 
 (Nystrand et al., 
1997) 

 

”Vad är det 
första ni tänker 
på när ni hör 
begreppet 
regnskog?” 
 

Baserat på 
elevens egna 
åsikter eller 
erfarenheter 

Dialogiskt  
organiserad 

Produktiv 
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dra?” Ottander har även deltagit i studier av Ekborg et al., (2012) som visar att användning 
SNI-frågor ger goda möjligheter att skapa en dialog i klassrummet, där SNI står för 
samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet. Ekborg et al. menar att dessa frågor 
alltid är autentiska, värdeladdade och saknar ”rätta svar” och leder automatiskt till att det blir 
en diskussion. Forskningen gällande användning och utformning av SNI-frågor inriktar sig 
inte enbart på muntliga frågor ställda i klassrummet likt denna studie, utan även teoretiska 
uppgifter. Ett exempel på användning av SNI-frågor i ett klassrum genom muntliga 
konversationer mellan lärare och elever är rollspel, där intressekonflikter ställs emot varandra 
och eleverna får argumentera utifrån naturvetenskaplig fakta samt egna erfarenheter och 
åsikter. I ämnet biologi kan ett exempel vara att genomföra ett rollspel i klassrummet med 
argument för eller emot stamcellsforskning som utgångspunkt (Nationellt resurscentrum för 
biologi och bioteknik, 2013). 

 

1.4 Användning och utformning av frågor 
 
Frågor har sedan i början av 1900-talet studerats mycket i klassrumssammanhang. Även fast 
lärare ska utveckla studenters färdigheter i kritiskt tänkande så visar forskning att lärarens 
frågor ofta betonar fakta. Detta är ett mönster som upprepats under en lång tid. I detta avsnitt 
sammanfattas på vilket sätt frågor har dokumenterats i klassrummet och dess resultat. Ofta har 
kvantitativa observationer utförts i klassrum och frågorna har dokumenterats efter redan 
bestämda kategorier. Studiens utgångspunkt är att analysera både omfattning och kategorier 
av frågor.  
 
Amerikanerna var tidiga när det gäller studier av frågor. I första hälften av 1900-talet visade 
amerikanska studier att lärarnas frågor bestod till 60% faktafrågor, 20% krävde mer 
tankeverksamhet från eleverna och resterande 20% var om procedur (Gall, 1970). Enligt Gall 
är en orsak till resultatet att lärare anser att studenterna behöver fakta för kunna svara på 
frågor med högre tankeverksamhet. En annan förklaring är att i början av 1900-talet var inte 
kritiskt tänkande och problemlösning ett tydligt mål i undervisningen. Under 1960-talet 
studerade Hunkins (1967, 1968 refererad i Gall, 1970) vilken effekt lärares frågor kunde ha på 
studenters beteende. Två grupper i årskurs 6 studerades där läraren i den ena gruppen frågade 
efter fakta, och den andra frågade analyserade och utvärderande frågor enligt Blooms 
taxonomi (Bloom, 1956 refererad i Gall, 1970). De skilde sig inte åt när det gällde fakta, 
analys och syntes men på utvärderande och tillämpande frågor. Det var tydligt att om en 
grupp studenter exponeras för en viss typ av frågor svarar de bättre på utvärderande och 
tillämpande frågor bättre än en grupp som inte har exponerats med dessa frågor.  
 
De finns även amerikanska studier som poängterar omfattning istället för vilken kategori 
frågan tillhör. Syftet med studierna är att jämföra det antal frågor läraren ställer jämfört med 
eleverna. Studier med start 1988 studerade vilken omfattning av frågor lärare ställde under en 
lektionstimme som varade i 60 minuter, i 27 olika klasser i årskurs 8. Under 27 lektioner, som 
varade totalt 1620 min, ställde lärarna 2160 frågor. Lärarna ställde frågor under 60% av tiden 
de talade och en klar majoritet av frågorna visste de själva svaret på. Totalt ställde eleverna i 
de 27 klasserna 11 frågor, motsvarande 0,007 frågor/ minut. 5 promille. Normal fallet var att 
eleverna inte ställde några frågor alls (Dillon, 1988, 2004 refererad i Jensen, 2012). 
Sammanfattningsvis visade resultatet att lärare ställer väldigt många frågor och eleverna 
extremt få. Dillon utförde uppföljningsstudier som visade samma resultat.  
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Även i Sverige har användning av frågor studerats i klassrummet. Emanuelsson (2001) skriver 
i sin avhandling om frågor i lärande situationer baserat på observationer och intervjuer i 
svenska skolor, där eleverna gick i årskurs 1 till årskurs 6. Undervisningen var enbart inriktad 
på matematik och naturorienterande ämnen. Klasserna uppvisade ungefär samma mönster i 
användandet av frågor. Lärarna använde huvudsakligen innehållsfrågor och fakta frågor som 
efterfrågade ett givet svar. Anledningen till resultatet anses främst bero på att lärarna inte var 
intresserade av elevernas svar utan syftet var att skapa en interaktion med klassen. I 
matematik handlade dialogen oftare om innehåll medan i naturorienterande ämnen var det 
flest frågor om en uppgift eller instruktion istället för innehåll. Frågor av mer analyserande 
och syntetiserande karaktär som kräver en djupare tolkning av fakta förekom i liten 
utsträckning. 
         
Sammanfattningsvis visar ett sekel av forskning ungefär samma resultat. Det är fortfarande 
vanligt med fakta och begreppsfrågor i klassrum världen över. Många lärare upplever det 
svårt att använda autentiska eller produktiva frågor. Jensen (2012) anser att en orsak till detta 
är att användning av autentiska och produktiva frågor kräver träning. Många lärare känner till 
alternativa sätt, men tar sig inte tiden att träna dessa alternativ inför sina lektioner. Om läraren 
inte är van kommer inte frågorna naturligt och konsekvenserna blir att samma mönster 
upprepar sig. Harlen (1996) problematiserar varför lärare har svårt att tänka ut vad hon kallar 
produktiva frågor. Hon tror att en anledning kan vara traditionella mönster i undervisningen. 
Lärare har i sin egen utbildning främst arbetat med frågor som kräver precisa och sakliga svar. 
En av utgångspunkterna i studien är därför att göra stickprov av biologilektioner och studera 
ifall resultatet stämmer överens med tidigare forsknings resultat gällande en hög omfattning 
av frågor från läraren jämfört med elever samt att frågor ofta betonar fakta.  

 

1.5 Ramfaktorer för kommunikationsmönster  
 
Vad är det egentligen som har störst påverkan på vilka frågor elever och lärare ställer i 
klassrummet enligt tidigare forskning? Studien utgår ifrån att kommunikation utgör en stor 
del av undervisningen. Därför anses de begränsningar och möjligheter för undervisning 
indirekt påverka de kommunikationsmönster som studeras i klassrummet. Begränsningar och 
möjligheter för undervisning har beskrivits av ett flertal studier sedan 1960-talet. Dahlöf 
(1967) införde begreppet ”ramfaktorer” för att beskriva vad som sätter gränser för vad som är 
möjligt att utföra i undervisningen. I Dahlöfs teori är dessa inte påverkbara utan utgörs av 
lokalmässiga och tidsmässiga gränser som tas beslut av regering, riksdag eller rektor. Detta 
avsnitt avser att ge en översikt över vilka ramfaktorer som påverkar kommunikation i det 
naturvetenskapliga klassrummet utifrån tolkning av tidigare forsknings definitioner av vad 
ramfaktorer är. 
 
Enligt Arfwedsson (1979) räcker inte ramfaktorteorin för att förklara undervisningens villkor. 
Det går även att förstå undervisning som en lokalt och socialt konstruerad verksamhet.  
Arfwedsson införde begreppen ”lärarkod” och ”elevkod” där läraren och elevernas sociala 
situation ingår. Lärarkoden formas och blir beroende av skrivna och oskrivna regler för skolan 
verksamhet. Elevkoden utgörs av principer som styr elevernas tolkning och handlingar samt 
är beroende av elevens hem, kamratmiljö och lärarkoden. Arfwedssons teorier utvecklades 
sedan till dela in ramfaktorerna i yttre och inre ramar, vilket innebär att ramar inte enbart är en 
politisk och organisatorisk fråga, utan även någonting som kan konstrueras av aktörer, i detta 
fall lärare och elever. ”Vad som är ramar för undervisningen är också en konsekvens av vad 
som konstrueras som ramar av aktörerna” Det riktas därför på senare år mer fokus på fler 
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ramfaktorer som kan förklara processer i undervisningen både de som beskrivs av lagar och 
regler, samt de som sker i klassrummet på lektionstid (Lindblad och Sahlström, 1999, s.76).  
I figur 1 tas de ramfaktorer upp som studien kommer att lägga främst fokus på. Dessa delas in 
i yttre ramar som är i enlighet med ramfaktorteorin samt inre ramar som baseras på sociala 
konstruktioner av aktörerna, i detta fall läraren och eleverna. 
 

 
Figur 1. De ramfaktorer som påverkar kommunikationsmönster i klassrummet är indelat i yttre och inre ramar. Figuren visar 
vilka ramfaktorer studien kommer att fokusera på. 

 

1.5.1 Yttre ramar 
 
En yttre ram som påverkar kommunikationsmönster i klassrummet är lärarens uppdrag enligt 
läroplan och styrdokument. Lärarens ska se till att alla elever ska få möjlighet att nå 
kunskapsmål utifrån deras egna förutsättningar. Målen handlar om att elever ska lära sig 
begrepp och fakta, men också lära sig att argumentera naturvetenskap genom att utrycka 
åsikter och diskutera naturvetenskap i klassrummet. Ett dilemma är att läraren har två roller, 
där en av dessa är att intressera eleverna för ämnet och den andra är att kontrollera och mäta 
elevernas kunskap. Lärare kan känna sig kluven i sin roll att vägleda eleverna och samtidigt 
bedöma dem vilket i sin tur leder till en balansgång mellan vilken typ av kommunikation och 
frågor som ställs i klassrummet (Skolverket, 2012). Dessa två aspekter beskrivs i läroplanen 
och ämnesplanerna för gymnasiet. Enligt läroplanen står det att skolan ska vara öppen för 
skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram, samt att uppmuntra de som har svårt att 
framföra sina synpunkter att göra det (Skolverket, 2011b). I gymnasieskolans ämnesplaner i 
ämnena kemi, fysik och biologi ska eleverna utveckla kunskaper om ämnets begrepp, teorier 
och modeller och arbetsmetoder, men undervisningen ska också ta till vara på elevernas 
upplevelser, nyfikenhet och kreativitet (Skolverket, 2014). 
 
Fler exempel på yttre ramar är elevgruppens storlek och sammansättning som anses ha 
betydelse för hur kommunikation i en grupp fungerar. Det mest uppenbara är nog att 
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elevantalet anses ha betydelse för hur mycket tid läraren kan ägna den enskilde eleven under 
lektionstid. Detta påverkar i sin tur läraren och elevens möjlighet att skapa och fördjupa 
relationer vilket i sin tur påverkar elevens inlärning.  Det kan också ur lärarens synvinkel vara 
svårare att ”hålla igång” en större klass jämfört med en mindre, på grund av att fler kan vara 
anonyma (Jensen, 2012). Storleken på gruppen kan även påverka elevernas uttryck i 
klassrummet. I stora grupper upplever fler svårigheter med att tala inför andra. Bowers (1986) 
visar i en studie att i klasser upp till 25 elever uppger 37% att de upplever obehag när de ska 
tala inför klassen. I klasser som har 25-50 elever upplever 67% obehag. När grupper 
överstiger 50 elever, som de framförallt gör i en högre utbildning upplever 75% obehag. Med 
andra ord större gruppstorlek leder till större svårigheter att tala inför andra.  
 
1.5.2 Inre ramar   

   
I studien tas det även hänsyn till klassrummets inre ramar som i största grad påverkas av 
läraren och eleverna. En viktig inre ram är vilket klimat för kommunikation som finns i 
klassrummet det vill säga klassrumsklimatet. Det är viktigt att läraren skapar ett trygg lärande 
miljö i klassrummet, samt skapar goda relationer till sina elever som bygger på ömsesidig 
respekt. ”Det är viktigt att läraren uppmuntrar och stimulerar sina elever, om elever känner 
att lärarens intresse är äkta, känner de förtroende och vågar diskutera fritt och helt 
öppet”(Skolverket, 2012). En välfungerande kommunikation mellan lärare och elever och ett 
positivt klassrumsklimat i klassrummet, är enligt sociokulturell lärandeteori en 
grundförutsättning för lärande (Dysthe et al., 2003). 
 
Det därför intressant att analysera klassrumsklimatets påverkan på vilka frågor som ställs 
samt hur frågor påverkar klassrumsklimatet. Studier visar att ifall frågor ställs bara för att 
kontrollera, har elever svårt att se andra syften med frågor och de använder sällan frågor för 
att testa hypoteser eller för sin egen inlärning. Det är även för läraren viktigt att fundera på 
hur svaren tas till vara, om de jämförs och kombineras eller om de ses som mer eller mindre 
korrekta till lärarens sätt att se. Det ska alltid vara en positiv upplevelse när läraren ger 
respons för den som talar inför klassen, även om situationen är illa vald eller inte korrekt 
(Powell & Powell 2012 refererad i Jensen, 2012). För att skapa en trygg atmosfär bör läraren 
istället för att ställa kontrollerande frågor be eleverna att berätta om innehållet, vad de tror 
kommer att hända och hur de tänker (Runesson, 1995). 
     
Undervisningens utformning kan också vara en inre ram som påverkar 
kommunikationsmönster i klassrummet. En av de viktigaste aspekterna är hur mycket plats 
läraren ger elevernas egna reflektioner och frågor eftersom det avgör om eleven kan påverka 
sitt eget lärande och ha egna vägar för att nå målen (Dimenäs, 1995). Det som ofta diskuteras 
i tidigare forskning är hur stor del av lektionerna som upptas av olika typer av innehåll, 
tillexempel teoretiska och praktiska samt analysera vilka typer av frågor som ställs under 
olika moment. Gisselberg (1991) undersökte vilka frågor elever ställer och vilka elever som 
ställer frågor under vad han har valt att kallas klassrumsundervisning som tolkas vara när 
läraren har genomgång av fakta, samt vid laborativa övningar och grupparbeten. Frågorna 
delades upp i fyra typer, innehållsrelaterade frågor, arbets- eller metodrelaterade, 
utgångsfrågor och ovidkommande frågor. Under klassrumsundervisning dominerade 
innehållsrelaterade, vid laborativ eller experimentell var det flest frågor om arbetssätt. Vid 
grupparbeten var det jämt antal frågor om innehållet och arbetssätt. Det visade sig att 
förhållandet mellan mängden stoff som behandlades av läraren och tiden som stod till 
förfogande var en betydande ramfaktor.   
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Det finns även studier som analyserar naturvetenskapliga ämnens lektionsinnehåll och vilka 
frågor som ställs av lärare och elever. I ett examensarbete vid Umeå universitet har en studie 
istället utgått ifrån ett specifikt naturvetenskapligt ämne, i detta fall kemi, där lärar- 
elevinitierade frågor har studerats. Studien visade på likheter och skillnader mellan teoretiska 
och praktiska moment. Antalet frågor per minut var lika oavsett om det var teori eller praktik, 
men skillnaden var vilken typ av frågor som ställs av vem samt när. Lärarna ställde fler frågor 
under teoretiska moment och eleverna under praktiska. En orsak till resultatet anses vara att 
under teorilektioner vill läraren väcka engagemang och intresse genom frågor jämfört med 
praktiska då läraren istället möter upp elevernas frågor. Under praktiska moment var det flest 
frågor om utförande medan när läraren hade genomgång av fakta var det flest frågor gällande 
förståelse för ämnet (Bruneflod & Robertsson, 2006). I en studie som specifikt studerar 
laborationer och praktiska övningar under kemilektioner på universitetsnivå, var frågor 
angående utförande av praktiska uppgifter mest frekventa, 48%. Därefter frågor rörande 
förståelse om vad som skett under experimentet eller för att förklara laborationens resultat, 
31%. Resultatet kopplas samman med vilket fokus eleverna har, där resultatet visar att 
eleverna fokuserade främst på att förstå aktiviteten och utföra det praktiska arbetet (Berg, 
2005). 
 
1.5.3 Kommunicera naturvetenskap  
 
Denna studie syftar till att problematisera hur naturvetenskap påverkar kommunikations 
mönster med fokus på frågor ställda i klassrummet. Utgångspunkten är att naturvetenskap är 
en yttre ram som påverkar inre ramar som konstrueras av lärare och elever. 
Naturvetenskapliga ämnen anses ha traditioner gällande omfattning av innehåll, 
kommunicering av innehåll, undervisnings metoder samt även föreställningar om elever på 
naturvetenskapsprogrammet. Vilka traditioner som finns gällande att kommunicera 
naturvetenskap diskuteras i Strömdahls (2002) forskningsöversikt ”kommunicera 
naturvetenskap i skolan”. Strömdahl et al., beskriver att ett hinder i naturvetenskaplig 
undervisning anses vara att naturvetenskap är svår att kommunicera samt att problemet hänger 
samman med att naturvetenskapens språk och karaktär inte sammanfaller med ett vardagligt 
sätt att kommunicera. Studier visar även att det ovanligt med argumenterande diskussioner i 
naturvetenskaplig undervisning. I en engelsk undersökning studerades observerades 34 
naturvetenskapliga lektioner i årskurs 7-11 vilket motsvarar 11-15års ålder. Resultatet visade 
att lektionerna dominerades av läraren med tonvikt på förklaringar och instruktioner med 
fråga-svar dialoger enligt IRE/IRF struktur istället för reflekterande och argumenterande 
moment. Berörda lärare intervjuades och menade att tiden inte räckte till (Newton, Driver & 
Osborne, 1999).  
 
En orsak till att det inte finns nog med utrymme att diskutera och argumentera under lektioner 
i naturvetenskap kan enligt Ottander (2012) vara att det mycket ”stoff” som ska hinnas med. 
Hon beskriver att det är ett dilemma för lärare att hinna med att bearbeta kursens innehåll 
samtidigt som de skall utveckla elevernas kunskap och förmågor i vetenskapligt arbetssätt 
samt koppling till samhällsfrågor. Lindahl (2003) beskriver exempel på hur traditionella 
mönster i naturvetenskaplig undervisning påverkar grundskoleelevers inställning till ämnet. I 
hennes studie tycker elever att undervisningen är förutsägbar jämfört med samhällsorienterade 
ämnen, läraren går ofta igenom ett innehåll och därefter är det laboration. Eleverna förstår 
sällan det naturvetenskapliga innehållet eller laborationen, utan gör bara experimentet utifrån 
en instruktion. Eleverna önskade större variation i undervisningen och en större möjlighet att 
inflytande över sitt lärande. Lindahl anser likt Ottander att det är ett problem att det finns en 
obegränsad mängd med innehåll men relativt lite tid för undervisning.  
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Det även finns en tradition av att utföra laborationer i naturvetenskaplig undervisning. Enligt 
(Strömdahl, 2002) anses laborationer skapa intresse för ämnena eftersom eleverna får se själv 
och avgöra om något är sant. Gunnarsson (2008) beskriver att ett problem med laborationer är 
att ofta får eleverna en laborationsinstruktion där syftet blir från elevernas sida att följa 
instruktionen, de är angelägna om att använda ”rätt” utrustning och material liksom att avläsa 
mätinstrumenten korrekt så att de får ”rätta” värden. Fokus är med andra ord mycket på själva 
görandet och inte alltid på lärandet om ett specifikt fenomen. Sammanfattningsvis kan 
laborationer styra diskussionen i klassrummet på ett sätt som skiljer sig jämfört med lektioner 
utan laborationer. 
 
Till sist är det intressant att belysa de undersökningar som visar att det kan finnas yttre ramar 
för hur elever ska bete sig under lektioner i naturvetenskap. I en intervjustudie där elever på 
naturvetenskapsprogrammet deltog visade resultatet att det finns en bild av vad eleverna 
kallade ”Naturaren”. ”Naturaren” är en elev som är ensidigt intresserade av 
naturvetenskapliga ämnen. Det anses ofta vara en pojke som är intelligent och intresserad av 
datorer och datateknik. En ”Naturare” ska inte ifrågasätta så mycket utan bara acceptera, för 
att lära sig mycket på kort tid, vilket är ett ideal för begåvning. ”En ambitiös, duktig, 
disciplinerad, ickefrågasättande, tävlingsinriktad, kylig elev”. En annan bild av ”Naturaren” 
är en elev med breda intressen och nyfikenhet på andra världen än den matematisk-
naturvetenskapliga och är inte lika könsbunden. Denna elev har lockats av bredden på 
programmet istället för ämnena i sig och har till avsikt för att kunna läsa vidare (Staberg, 
2002, s.251). Enligt dessa beskrivningar går det att urskilja en tradition av att ”Naturaren” inte 
ska argumentera och diskutera särskilt mycket under lektionstid, vilket kan påverka 
kommunikationsmönstret i klassrummet.  
 
Genom att dokumentera kommunikationsmönster i form av frågor mellan lärare och elever i 
ett klassrum anses slutsatser kunna dras om elevers lärande och intresse under 
biologilektioner. Frågor kan också vara ett underlag för att diskutera vilka ramfaktorer som 
har störst påverkan på kommunikationsmönster mellan lärare och elever. Detta möjliggör i sin 
tur att undersöka ifall naturvetenskap, i detta fall ämnet biologi, kan vara en yttre ramfaktor 
för kommunikationsmönster i klassrummet. 
 

1.6 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka användning och utformning av muntliga frågor under 
biologilektioner på gymnasiet, samt vilka ramfaktorer som begränsar eller skapar möjligheter 
för muntliga frågor. 
 

• Hur använder sig elever och lärare av frågor under biologilektioner? 
Fördelningen av frågor undersöks genom att observera vem som ställer frågor, vilken 
omfattning och vilka olika typer av frågor som används. Frågeställningen besvaras 
främst av kvantitativa data från observationer. 
 

• Vilka ramfaktorer påverkar användning och utformning av frågor ställda av 
lärare och elever under biologilektioner? 
Frågeställningen besvaras genom att analysera kvantitativa och kvalitativa data från 
observationer, kvalitativa intervjuer och elevenkäter. 
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2. Metod 
 
I undersökningen har flertalet metoder använts. För att uppnå metodologisk triangulering har 
observation, intervjuer och en enkätundersökning genomförts.  Observationer har utförts 
under lärarledda biologilektioner med både teoretiska och praktiska inslag. Intervjuer har 
genomförts med de lärare som observerats och enkäter har delats ut de elever som deltagit 
under observationerna.    
        

2.1 Urval 
   
Målsättningen var att observera fem gymnasielärare i biologi under 300 minuter vardera 
under både praktiska och teoretiska lektioner. Lärarna skulle representera båda könen samt 
inneha olika lång yrkeslivserfarenhet. Utfallet blev att fem gymnasielärare på fyra olika 
gymnasieskolor observerades och intervjuades i två olika kommuner. Valet av biologilärare 
motiveras genom att observatören avser att ta gymnasielärarexamen i biologi och 
naturkunskap.  Sammanlagt observerades 335 elever. En elev kunde delta under flera 
observationer då observationerna utfördes i samma klass ett flertal gånger. Eleverna svarade 
på en enkät istället för att intervjuas, se tabell 3.  
 

                          Tabell 3. Undersökningens insamlade data. 

Experimentets parametrar Insamlade data 

Observerade lärare 
5 st (varav 3 kvinnliga och 2 
manliga) 

Observerade elever  335 st 

Åskådande observation 1205min fördelat på 19 lektioner 

Lärarintervjuer 5 st 

Enkäter 116 (5 klasser) Bortfall 6,5% (8st) 
 

2.2 Datainsamlingsmetoder 
 
För studiens datainsamling användes både kvantitativa och kvalitativa metoder. Det är vanligt 
bland samhällsforskare att man använder flera metoder för att göra det möjligt att jämföra 
fynden från en metod, med fynden från en annan. Fynden från en metod kan kompletteras 
genom att man tillför någonting nytt och annorlunda från en annan metod. Det kallas enligt 
Denscombe (2009) metodologisk triangulering. Det går även att använda metodologisk 
triangulering inom metoder, då det i de flesta metoder går att dokumentera både kvantitativa 
och kvalitativa data. Om liknande metoder producerar samma resultat är det rimligt att dra 
slutsatsen att fynd är träffsäkra och autentiska. Forskaren kan genom triangulering känna sig 
säkrare på sina forskningsdata. Möjligheten att bekräfta och se saker ur ett annat perspektiv 
kan öka validiteten i data (Denscombe, 2009). 
 

2.2.1 Observation 
 
Huvuddelen av undersökningen består av observationer som sedan kompletterats med 
intervjuer och en enkätundersökning. I denna studie har frågor genom tal registrerats löpande.  
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Observationer användas allt oftare i lärarexamensarbeten, är lätt att använda och framhävs 
som den mest givande metoden i den typ av arbete som gäller undervisningsprocess eller 
lärare och elevers beteende. I klassrumsforskning har observation varit en huvudsaklig metod 
för att beskriva det som sker i klassrummet (Johansson & Svedner, 2010). Fördelen med 
klassrumsforskning är att observationer kan utföras i naturliga miljöer där situationen skulle 
ha ägt rum, oavsett om undersökningen ägt rum eller inte, där poängen är att undvika 
artificiellt skapade förutsättningar. Observatören bedömer den observerade kommunikationen 
objektivt utan läraren eller elevernas perspektiv (Denscombe, 2009). Observation anses vara 
en användbar metod när det man skall observera förekommer vid upprepande tillfällen och är 
lätt att avgränsa (Johansson & Svedner, 2010).  
 

2.2.2 Intervjustudie 
 
Syftet med göra en intervjustudie var att få en mening för det som observerats I denna 
undersökning var utgångspunkten att undersöka i vilket syfte läraren sig av frågor samt vilka 
ramfaktorer läraren upplever spelar in på kommunikationsmönster i klassrummet. Intervjuer 
anses vara den metod som används mest frekvent under lärarutbildningen och att ofta ger 
intressant resultat om lärarens syn på eleven, undervisning och planering samt elevernas syn 
på undervisningsprocesser (Johansson & Svedner, 2012). Intervju som metod har även 
använts i samhällsvetenskaper för att få den bakgrundskunskap som krävs för att genomföra 
sina enkäter och laboratorieexperiment.  Metoden anses ibland inte vara vetenskaplig på 
grund av att det inte finns något rätt eller fel, men intervjuer har ändå fått betydelse på grund 
utav att beskrivningar av den intervjuades livsvärld kan bidra med vidare mening till en 
undersökning (Kvale, 1997). Med hjälp av en intervjustudie kan fler frågeställningar besvaras. 
 

2.2.3 Enkätundersökning 
 
Utgångspunkten för enkätundersökningen var att få elevernas perspektiv på 
kommunikationsmönster i klassrummet. Elevantalet är betydligt fler än antal lärare och 
enkätmetod ansågs vara rimligt att använda med avseende på studiens tidsbegränsning. 
Enkätmetod beskrivs vara svår att använda i jämförelse med observationer och intervjuer. Det 
beror främst på att metoden använts där observationer eller intervjuer varit lämpligare att 
använda. Det finns många brister med enkätmetod, tillexempel ofullständigt analyserad 
problemställning, brister i frågekonstruktion, ogenomtänkt enkätadministration eller brister i 
databearbetning (Johansson & Svedner, 2010). En styrka med enkäter är att en 
enkätundersökning kan göras på ett större urval än en intervjuundersökning, i relation till både 
kostnad och tid. Det finns även möjlighet att ställa ”känsliga frågor” som kan vara svårt att 
göra under en intervju (Ejlertsson, 1996). I detta fall skulle det kunna handla om frågor som 
vill ta reda på om eleven klassrumklimatet eller lärarens frågor negativt.  
 

 

2.3 Procedur 
 
Undersökningen genomfördes i två olika kommuner i mellersta Norrland. Mail skickades ut 
till gymnasielärare i biologi för att undersöka intresse av deltagare till studien. Ett följebrev 
skickades därefter ut till lärarna som var intresserade där studiens syfte och upplägg 
förklarades, se bilaga 7. Vid första träff med elevgruppen presenterade observatören sitt syfte 
med dess närvaro samt att förtydligade att observatören inte kunde delta i lektionens 
aktiviteter. 



 

 

 
 

14 

 

2.3.1 Observation 
 
Dokumenteringen under lektionerna skedde med hjälp av två observationsprotokoll där frågor 
registrerades löpande. Ett tidtagarur användes för att dokumentera observerad tid. 
Observatören höll sig längst bak i klassrummet, om det förekom aktivitet eller laboration 
kunde observatören följa med läraren på lämpligt avstånd. Det första protokollet handlade om 
lektionernas kontext, vilken lärare som observerades, när observationen skedde, antal elever 
som observerades, längden på lektionen och observerad tid. Även möblering, form och 
centralt innehåll dokumenterades där formen delades in i tre kategorier, helklass med 
gemensamt fokus, individuellt arbete och grupparbete. Innehållet delades in i fyra kategorier, 
alla samma sak, olika saker inom givna ramar, helt olika arbetsuppgifter, arbete i 
arbetsböcker. I protokollet dokumenterades även beskrivning av observationen angående 
förlopp, helheten som arbetspasset ingick i samt övriga reflektioner. Protokollet är hämtat från 
ett pedagogiskt forskningsprojekt vid Karlstad universitet, se bilaga 1 (Karlstaduniversitet 
2013-09-15). 
 
Varje observerad fråga antecknades i ett protokoll enligt redan bestämda kategorier, se bilaga 
3. Endast frågor genom tal mellan lärare och elever registrerades och inte frågor som ställdes 
elever emellan. När observatören hade tillfälle antecknades även exempel på frågor i 
respektive kategori under lektionerna. Frågorna delades in i tre kategorier. Två av dessa rörde 
ämnet biologi, frågor med givet svar och autentiska frågor, se tabell 2. Frågor som inte rörde 
ämnet biologi tilldelades kategorin övriga frågor. Frågor med givet svar definierades som 
frågor i syfte att fråga efter ett givet svar enligt (Nystrand, 1997; Harlen, 1996) definition av 
improduktiva frågor som efterfrågar ett ”rätt” svar som återfinns i andrahandskällor som 
läroboken eller hos läraren. Autentiska frågor definierades enligt (Nystrand, 1997; Halen, 
1996) som frågor där mottagaren själv bestämmer svaret. Tillexempel när en lärare frågar 
klassen ”Vad tror ni om…?” ”Vad tycker ni om…? Om ni skulle beskriva…?” eller när en 
elev bygger på sina egna erfarenheter när frågan ställs istället för läraren eller läroboken. ”Jag 
har hört att…?” ”Kan det vara så att …?” Övriga frågor definierades som frågor som inte 
rörde ämnet till exempel kontroll frågor ”Har ni förstått?”, ”Är ni med”? från läraren eller 
”kommer detta på provet?” samt ”Vart finns objektglas”? vid laboration från elever. Under 
övriga frågor registrerades även sociala frågor som ”Vad är det för mat idag?” eller ”Vem är 
borta idag?”.  I protokollet gjordes även utrymme för att skriva ned exempel på frågor som 
ställdes under lektionen i respektive kategori. Detta för att i ett senare skede kunna reflektera 
över en specifik fråga eller kunna ge exempel från respektive kategori, se bilaga 3 
 
För att testa observationsprotokollet utfördes även en pilotstudie. I ett tidigt skede i studien 
fanns det en ambition att undersöka om det var skillnader i kommunikationsmönster mellan 
tjejer och killar gällande frågekategori eller omfattning av frågor. Detta uteslöts efter 
pilotstudien på grund av att observatören upplevde att den inte med säkerhet kunde avgöra om 
frågorna som ställdes var av kille eller tjej i observationer i större grupper av elever. Protokoll 
två förenklades därför och delades in i ett färre antal kategorier, se jämförelse bilaga 2 och 3.  
 

2.3.2 Intervjustudie 
 
Intervjustudien och enkätundersökningen genomfördes efter att alla observationer var utförda 
för att minska risken att observationen skulle påverkas. Ett delsyfte med intervjun var även att 
presentera resultatet från observationerna för att öka reliabiliteten i resultatet. Alla lärare som 
deltagit i studien intervjuades. Enligt Kvale (1997) syftar den kvalitativa forskningsintervjun 
till att förstå ämnen ur den intervjuades egna perspektiv, i detta fall läraren i respektive 
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undervisnings grupp. Till sin struktur var den kvalitativa intervjun semistrukturerad som 
innebär att intervjuaren har bestämt ett ämne som behandlas samt frågor som ska besvaras, 
dock var ordningsföljden av frågorna är flexibel. Detta för att låta den intervjuade utveckla 
sina idéer och berätta mer utförligt om ämnet (Denscombe, 2009). Som stöd för intervjun 
utarbetades en intervjuguide med centrala teman och frågor som tillsammans ämnade täcka in 
de områden frågeställningarna berörde. Enligt Dalen (2007) skapas en intervjuguide genom 
att omsätta studiens överordnade frågeställningar till konkreta teman. De centrala temana var 
God relation, bakgrundsinfo om informanter, kommunikation i klassrummet, frågor i 
klassrummet, presentation av observationernas utfall och återkoppling, se bilaga 4. God 
relation och återkoppling är teman som syftar till att skapa en trygg atmosfär mellan den som 
intervjuar och den intervjuade (Dalen, 2007) Intervjuerna pågick mellan 35-60 minuter och 
dokumenterades i huvudsak genom ljudinspelning och till liten del anteckningar. Efter 
intervjuerna transkriberades materialet och överfördes till ett Word-dokument. En 
sammanfattning skickades via e-mail till lärarna ifall de ville korrigera eller ge tillägg om de 
så önskande.  
 

2.3.3 Enkätundersökning 
 
Enkäten konstruerades enligt den mest kända attitydskalan likert-skalan, se bilaga 5 
(Ejlertsson, 1996) Skalan består av ett antal påståenden inom samma ämnesområde, vilka 
respondenterna skall instämma eller ta avstånd ifrån med hjälp av en femgradigskala. 
Ytterpunkterna är angivna till instämmer helt respektive instämmer inte alls. ”Vet ej” 
användes även som ytterligare svars alternativ med motiveringen att utvärdera frågorna i 
enkäten. Ifall frågan var olämplig att använda för att mäta just detta fenomen eller att den var 
otydligt utformad. Cirka 25% av enkätfrågorna som är konstruerade med likert-skala 
hämtades från en rapport skriven av forskare vid Umeå Universitet (Palm, Sullivan Hellgren, 
Winberg, 2010). Resten av frågorna, cirka 75%, är konstruerade av observatören. Varje enkät 
avslutades med en fritext fråga, som konstruerades av observatören beroende på den 
datainsamling som gjorts under observationerna, se bilaga 6. Syftet med fritextfrågan var att 
få elevernas perspektiv på resultatet från observationerna. Enkäterna delades ut till elever 
tillhörande de klasser som observerats. Enkäten tog ca 10-15 minuter att besvara och 
majoriteten av eleverna gav kommentarer på fritextfrågan. Alla lärare och elever fick ett 
nummer och vilket sedan skrevs på elevenkäterna. En enkät kunde tillexempel kodas med ”5, 
110” Där 5 betyder lärare 5 och 116 den 116:e eleven. Syftet med numreringen var att 
möjliggöra en statistisk analys där elevgruppernas svar skulle kunna jämföras med varandra. 
 
2.3.1 Forskningsetiska principer 
 
Undersökningen genomfördes på gymnasiet. Eleverna var över 16 år vilket innebär att 
samtycke från förmyndare inte behövs. Insamlad information från observation, intervju och 
enkät behandlas konfidentiellt och kodas i rapporten för att deltagarnas identitet inte ska vara 
möjlig att spåra. Lärarna har fått översiktlig information om studiens syfte för att inte påverka 
deltagarnas beteende i observationsstudien. Under lärarnas intervjuer och har studiens 
avgränsning presenterats.  
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2.4 Databearbetning 
  
Observationerna sammanställdes genom att föra all data till en Excelfil, se bilaga 9. Då 
lärarna observerats olika antal minuter sammanställdes antal frågor/ minut för läraren i alla 
frågekategorier frågor med givna svar, autentiska frågor och totalt sett under lektionen. 
Samma bearbetning skedde med elevgruppens frågor. Då undersökningens syfte är med hjälp 
av omfattning och kategorisering av frågor undersöka vilka ramfaktorer som påverkar frågor 
ställda i klassrummet behandlades varje lektion som ett enskilt fall och numrerades 1-19, 
istället för att kategorisera lektioner efter lärare. Numreringen gjordes i syfte för att minimera 
risken att ta för givet att läraren och undervisningsgruppen har den största betydelsen för 
kommunikationsmönstret. Till varje lektion dokumenterades lektionens kontext, se bilaga 1. 
Alternativet ”helklass med gemensamt fokus” visade sig vara för ospecificerat och därför har 
begreppet ”lärargenomgång” använts för att förtydliga lektionens form ytterligare. 
Lärargenomgång definierades som en lektion där läraren majoriteten av tiden repeterade eller 
förmedlade nytt innehåll till eleverna. Lektionernas kontext betraktades som ramfaktorer för 
kommunikation och därmed variabler som påverkar kommunikationsmönster. 
Kommunikationsmönster avses i detta fall vara antal frågor per minut, det vill säga 
frekvensen av total mängd frågor samt frekvensen av respektive frågekategori.   
 
Intervjuerna sammanställdes först en efter en för att därefter sammanfatta och kategorisera in 
alla lärares svar utifrån studiens frågeställning. Enkäterna bearbetades på samma sätt som 
observationerna, se bilaga 10. Varje elev betraktades som ett enskilt fall och numrerades för 
att inte från början ha utgångspunkten att läraren och gruppdynamiken har den största 
betydelsen för elevernas enkätsvar. På varje enkät dokumenterades vilken lärare och det 
nummer eleven tilldelats. Alla enkätsvar var kvantitativa förutom den sista frågan som var en 
text fråga. De kvantitativa graderades med värden 1-5 där 5 innebar att eleven instämde helt 
med påståendet och 1 innebar att eleverna inte alls instämde med påståendet i enkäten. 
Fritextfrågan var kvalitativ och behandlades på samma sätt som intervjuerna, att svaren 
delades in i olika teman och presenteras under lämplig frågeställning.  Intervjuerna 
transkriberades och överfördes till ett Word dokument. Därefter valdes delar från intervjuerna 
kopplade till studiens frågeställningar ut för att sedan kunna jämföra svaren lärare emellan.  
Bearbetningen av enkätens textfrågor, se bilaga 6, utfördes genom att dela in elevernas svar i 
olika kategorier.  Kategorierna var inte bestämda i förväg utan skapades genom att undersöka 
elevernas svar. Ifall ett flertal elever gett samma typ av svar på frågan, bildade dessa svar en 
kategori. De kategorier som hade störst andel frågor presenteras i resultatet. Svar som endast 
en elev skrivit placerades in i kategorin ”Annat” som alltid motsvarar den lägsta andelen svar 
till varje fritextfråga.  
 

2.4.1 Statistisk analys 
 
I denna studie används statistisk analys för att på ett effektivt sätt skapa en mening i det 
material som insamlats med hjälp av kvantitativa metoder, det vill säga frågor/minut och 
kategorier av frågor. Med hjälp av statistisk analys kunde resultatet från olika grupper även 
jämföras på ett effektivt sätt. Den analys som utfördes var PCA, (Principle Component 
Analysis) eller principal komponentanalys på svenska, med hjälp av en statistisk programvara 
SIMCA-P+ version 13.0.3. (Umetrics, 2009) I bilaga 12 finns ett illustrerat exempel av 
Eriksson et al., (2006) för den som är obekant med metoden. Exemplet visar en tillämpning av  
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PCA som motsvarar hur metoden kommer att användas och redovisas i studien. Excelarken 
fungerade som underlag för den statistiska analysen, se bilaga 9 och 10.  
PCA summerar alla mätvärden genom att linjärt kombinera dem till ett lägre antal av 
komponenter. Dessa komponenter kan ses som ”dolda” variabler som baseras på information 
från de ursprungliga mätvärdena (Bodin & Winberg, 2012). Överblicken kan avslöja 
grupperingar av observationer, trender i data eller utstickare. Den kan också avslöja relationer 
mellan observationer och mätvärden och hur de samvarierar (Eriksson et al., 2006). I denna 
studie kan exempel på relationer vara frågor/minut, kategorier av frågor i jämförelse med 
lektionstid och antal elever.  
 
PCA gör om tabellen i Excel arket till ett plan med 2-5 dimensioner, dessa dimensioner utgörs 
av komponenter (t1,t2,t3…) Oftast är 2-5 komponenter nog för att beskriva datatabellen väl.  
Första, andra och tredje komponenten ges av variablernasloadings (p1,p2,p3...) Loadings 
informerar vilket samband variablerna har för att forma resultaten i PCA. När variabler är 
negativt korrelerade är de positionerade på motsatta sidor av ursprunget (0.00) i diagonalt 
liggande kvadranter. Avståndet till ursprunget ger också information, ju längre bort från 
ursprunget variabel ligger desto större påverkan har variabeln på resultatet. Variablersom 
grupperas tillsammans har positiv samvariation. I tabell 4 visas en översikt av 
databearbetningen och vilken del av datainsamlingen som bearbetats med hjälp av statistisk 
analys. 
 
Tabell 4. Översikt över datainsamling, dokumentation och databearbetning. 

 

 

  

Datainsamling Dokumentation Databearbetning 
  Kategorisering 

efter studiens 
frågeställningar 

Statistisk 
analys 

Summering 
av svar 

 
Observation  

 
Protokoll 
 

           
X 

 

 
Lärarintervjuer 

 
Ljudinspelning 

          
            X 

  

 
 
Elevenkät  
Frågor med Likert-skala 
 
 
Fritextfråga 

 
 
 
Enkäter i          
pappersform 

 
                    
 

 
    
         
        X 

 
 
 
 
 
        
       X       
          



 

 

 
 

18 

 

 

3. Resultat 
 
Resultatdelen är indelad efter studiens frågeställningar. Frågeställningarna besvaras med både 
kvantitativa och kvalitativa data från observation, enkät och intervjuer, se tabell 5. 
 
Tabell 5. Översikt av frågeställningar och framställning av data 

 

3.1 Presentation av lärare och elevgrupper 
 
Fem stycken biologilärare i två olika kommuner i mellersta Norrland har observerats. Centralt 
innehåll har varierat lärare emellan där lektioner i genetik, ekologi samt cellbiologi har 
observerats. Detsamma gäller antal minuter som observerats, undervisningens utformning och 
vilken årskurs eleverna går. Totalt sett observerades 1205 minuter fördelat på 19 
lektionstillfällen. Lärare och elever grupperas gemensamt med romerska siffror. Lärarnas 
riktiga namn har bytts ut, se tabell 6a och 6b. 
 
 
Tabell 6a. Presentation av lärare och elevgrupper I-III 

Antal minuter Grupp Lärare Antal 
elever 

Årskurs Centralt 
innehåll Teori Praktik 

Undervisningens                                          
utformning 

 
I 

 
Mattias 

 
9 

 
2 

 
Cellbiologi 

 
71 

 
195 

1. Lärargenomgång 
2. Laboration 
3. Laboration 
4. Laboration 

 
 
II 

 
 

Karin 

 
 
29 

 
 
1 

 
 

Genetik 

 
 

120 

 
 

134 

 
5. Laboration 
6. Laboration 
7. Lärargenomgång 
8. Lärargenomgång 

 
III 

 
Christina 

 
24 

 
1 

 
Ekologi 

 
185 

  
9. Lärargenomgång 
10. Lärargenomgång 
11. Lärargenomgång 

 Kvantitativa data Kvalitativa data 

 
Hur använder sig lärare och elever 
utav frågor i klassrummet? 

 
Observationer 
 
 
 

 
Kontext från observationer 
 

 
Vilka ramfaktorer påverkar typer och 
antal frågor ställda av lärare och 
elever? 

 
Observationer 
 
Elevenkäter 

 
Kontext från observationer 
 
Lärarintervjuer 
 
Fritextfråga i elevenkät 
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Tabell 6b. Presentation av lärare och elevgrupper IV-V 

Antal minuter Grupp Lärare Antal 
elever 

Årskurs Centralt 
innehåll Teori Praktik 

Undervisningens                                          
utformning 

 
 
 

IV 

 
 
 

  Jenny 

 
 
 
31 

 
 
 
1 

 
 
 

Ekologi 

 
 
 

261 

  
12. Eget arbete med 
instuderingsfrågor 
13. Lärargenomgång 
och grupparbete  
14. Lärargenomgång 
och grupparbete 
15. Lärargenomgång 
och värderingsövningar 

 
 
V 
 

 

Peter 

 
 
29 

 
 
1 

 
 

Genetik 

 
 

238 

  
16. Lärargenomgång 
17. Lärargenomgång 
18. Lärargenomgång 
19. Lärargenomgång 

 
 

3.2 Hur använder sig lärare och elever utav frågor i klassrummet? 
 
3.2.1 Omfattning och frekvens av frågor  

 
Under de 1205 minuter som har observerats är 1992 stycken frågor från lärare och elever 
dokumenterade, detta resulterar i en frekvens på 1,65 frågor/minut. Omfattningen av frågorna 
tyder på att kommunikationen i klassrummet till stor del utgörs av frågor, se tabell 7.  
 
                                             

                                     Tabell 7. Total mängd och frekvens av frågor 
 Antal frågor Antal frågor/minut 

Lärarfrågor 1063 0,88 

Elevfrågor 929 0,77 

Lärar + elevfrågor 1992 1,65 
 
 
Vid jämförelse av lärare och elever emellan har antal frågor/minut använts då observerat antal 
minuter av lärare och elevgrupp har varierat. Tabellen nedan visar en jämförelse med 
avseende på lärarens och elevers medelvärde. Lärarnas medelvärde varierade från 0,3 
frågor/minut till 1,5 frågor/minut. Elevernas medelvärde varierade från 0,26 frågor/minut till 
0,80 frågor/minut. Variationen mellan lärare och elevgrupper innebär att lärare och 
elevgrupperna har bidragit olika mycket till den totala omfattningen och frekvensen av 
frågorna, se tabell 8. 
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                  Tabell 8. Medelvärdet av lärares och elevers antal frågor/minut 
 
 

  
 
I figur 2 visas variationen av antal frågor/minut som ställts av lärare och elever   
med avseende på medelvärdet under de lektioner som observerats i respektive grupp, samt en 
jämförelse elever och lärare i respektive grupp. Antal frågor/minut varierar mellan lektionerna 
både hos lärare och elever, dock har alla grupper en annorlunda typ av variation.  Variationen 
och medelvärdet hos grupp I och III skiljer sig från mängden. Grupperna I, II och IV har 
liknande variation till skillnad från grupperna III och V.  
 
 
 

 
Figur 2. Boxplot över variation i frågefrekvens hos lärare och elever i respektive grupp beskrivet med 
romerska siffror. Det svarta strecket i boxplot markerar medelvärdet för frekvensen. motsvarar lärarens 
frågor och  elevens frågor. 

 
 

 

 

 

 

 
I II III IV V 

 
Lärare 0,30 0,75 1,50 0,75 0,68 
 
Elever 0,80 0,69 0,39 0,80 0,26 
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3.1.3 Givna, autentiska och övriga frågor 
     
Totalt sett kan ett gemensamt mönster bland lärare och elever utläsas, det ställs flest övriga 
frågor därefter frågor med givna svar och lägst antal autentiska. Av de 1992 frågor som 
dokumenterats utgör kategorin övriga frågor den största delen både hos lärare och elever, 
därefter frågor med givna svar och sist autentiska frågor, se tabell 9. 
 
 
 
              Tabell 9. Omfattning av frågor uppdelat i kategorier 

 Givna svar Autentiska Övriga 

Lärarfrågor 381 91 591 

Elevfrågor 187 70 491 

Lärar + elevfrågor 568 161 1082 
 
 
 
I tabell 10 jämförs av lärare och elevers frekvens av frågor. Frekvensen av givna frågor hos 
lärare från 0,068-0,88 per minut, autentiska 0,021-0,20, övriga 0,20-0,52. Frekvensen hos 
elever av givna frågor varierar mellan 0,095-0,57, autentiska frågor 0,021-0,081 och övriga 
frågor 0,18-0,70. Vid jämförelse av lärare och elever finns ett likartat mönster. Övriga frågor 
har de högsta värdena, därefter frågor med givna svar och autentiska frågor, se tabell 9. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 10. Medelvärde av frekvens i olika frågekategorier hos lärare och elever  
 I  II  III  IV  V 
 Mattias Elever  Karin Elever  Christina Elever  Jenny Elever  Peter Elever 
 
Givna    
svar    0,068 0,095 

 

0,23 0,22 

 

0,88 0,57 

 

0,16 0,17 

 

0,41 0,14 
 
 
Autentiska    0,032 0,021 

 

0,021 0,062 

 

0,20 0,081 

 

0,13 0,037 

 

0,030 0,060 
 
 
Övriga 0,20 0,70 

 

0,50 0,39 

 

0,52 0,18 

 

0,43 0,59 

 

0,24 0,25 
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I figur 3 visas en jämförelse av variationen och medelvärdet av antal frågor/minut lärare 
emellan med frågekategorier som utgångspunkt. I figuren går att urskilja ett gemensamt 
mönster hos tre lärare som stämmer överens med resultatet i tabell 10 där antal övriga 
frågor/minut har högst frekvens, därefter frågor med givna svar och lägst autentiska frågor, se 
Mattias, Karin och Jenny. Resterande lärare har ett annat frågemönster och där antal givna 
frågor/minut har högst frekvens därefter övriga frågor och lägst frekvens av autentiska frågor, 
se Christina och Peter.  
 
 

 
          Figur 3. En jämförelse av lärarnas variation i frekvens av ställda frågor i respektive frågekategori. 
          motsvarar frågor med givna svar,  autentiska frågor och   Övriga frågor 

 
 
I figur 4 visas jämförelse av variationen och medelvärdet av elevgruppernas antal 
frågor/minut i respektive frågekategori och resulterar i ett nästan likartat mönster lärare och 
elevgrupp emellan. Tre elevgrupper har högst frekvens av övriga frågor/minut, därefter frågor 
med givna svar och lägst frekvens av autentiska frågor, se elevgrupp I, II och IV. En 
elevgrupper har högst frekvens givna frågor, därefter övriga frågor och lägst hastighet 
autentiska frågor, se elevgrupp III. Elevgrupp V har högst frekvens gällande frågor med givna 
svar därefter jämt mellan autentiska och övriga frågor. 
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  Figur 4. En jämförelse av elevgruppernas variation i frekvens av ställda frågor i respektive frågekategori. 
 motsvarar frågor med givna svar,  autentiska frågor och   Övriga frågor 
 

  
 

3.2 Vilka ramfaktorer påverkar kommunikationsmönster i klassrummet? 
 
Denna frågeställning avser att ta upp vilka ramfaktorer lärare och elever anser påverka 
kommunikationsmönster i klassrummet med utgångspunkt av lärarintervjuer och elevenkäter. 
Först kommer resultaten från PCA att presenteras för att därefter ge lärare och elevers 
synvinkel på vilka ramfaktorer som kan spela in på kommunikationsmönster.  
  
 
3.2.1 Observatörens synvinkel 
 
Resultatet av (PCA) principalkomponentanalys avkvantitativa mätvärden från lektionerna, se 
tabell 10, och den kvalitativa kontexten, se tabell 6a, 6b kolumn 5 och 6, visas i figur 5.   
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Figur 5. Scoreplotfrån Principiallkomponentanalys av lektionerna. Lektion 1-19. Samma färgkod innebär samma lärare och 
elevgrupp. Olika former speglar olika lektionsupplägg, runda cirklar lärargenomgångar, trekanter laborationer, fyrkanter 
lärargenomgång med värderingsövningar, sexkanter lärargenomgångar med arbete i smågrupper och stjärnor eget arbete med 
instuderingsfrågor. Den första komponenten t[1] förklarar 32,2% av variationen och den andra komponenten t[2] 17%. 

        
I figur 5 visas att lärare och elevgrupper, bildar mer eller mindre sammanhängande kluster. 
Detta innebär att gruppernas kommunikationsmönster i dessa lektioner liknar varandra. 
Resultatet visar att lärare tillsammans med elevgruppen utgör en betydande ramfaktor för 
kommunikationsmönstret i jämförelse med kolumn 3-6 i tabell 5. Den grupp som är mest 
splittrad är grupp II där lektion 6-5 består av laborationer och 7-8 lärargenomgång, samma 
mönster återses i grupp I där lektion 1 är separerad från 2-4. Detta förefaller sig rimligt 
eftersom dessa lektioner har annorlunda lektionsupplägg.   
 
I figur 6 visas loadings, vilka variabler som förklarar klustrens position i figur 5, och vad som 
skiljer dessa kluster åt. Ju närmare ett kluster är variabler i figur 5, desto högre värde har de 
på dessa variabler. Ur figur 5 går det även att utläsa vilka kommunikationsmönster som 
samvarierar. Figur 6 visar att lärarens frekvens av frågor ökar när det är fler elever i 
klassrummet och kortare lektionstid. Vid kortare lektionstid är det framförallt lärarens frågor 
med givna svar som ökar.  
 
Tvärtom ökar elevernas frekvens av frågor ju längre lektionstiden är, och ifall elevernas totala 
frekvens av frågor ökar är det främst deras övriga frågor som ökar i frekvens. Elevernas 
frågor gällande ämnet ökar ju kortare lektionen är och elevers autentiska frågor samvarierar 
framförallt med lärarens frågor med givna svar. Lärarens autentiska frågor samvarierar med 
hur många övriga frågor läraren ställer. Resultatet visar att yttre ramar, i detta fall tid och 
elevantal, har betydelse för hur kommunikationsmönstret ser ut i form av frågor.  
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Figur 6. Loading plot. Styrande variabler för lektionernas position i Figur 5. E står för Elever och L står för lärare.  

 
3.2.2 Lärarens synvinkel 
 

Vad påverkar lärarens frågor? 

 
Alla lärare tar även upp sig själva som en ramfaktor för kommunikationsmönster i 
klassrummet. Erfarenhet, upplägg av undervisning och dagsformen kan påverka 
kommunikationen. Karin beskriver att ibland har hon inte förberett sig så mycket som hon 
skulle vilja för att tiden är begränsad.  Då läggs fokus på den röda tråden istället för att ha 
elevfokus alla gånger. Mattias anser också att det kan bero på att man som lärare ibland inte 
har ork och kraft att vrida på saker och diskutera. I slutet på dagen kan läraren vara tömd på 
energi.  Peter ger exempel på när erfarenhet kan påverka kommunikationsmönstret. Han 
berättar att han inte undervisat i genetik på väldigt länge, och det gör att han kan känna sig 
ringrostig. När en lärare haft en kurs flera gånger samlar den på sig anekdoter. Saker som man 
tycker fattas läggs in eller saker som det är för mycket utav tas bort. Då växer undervisningen 
och det blir roligare att undervisa.  
 
Frågor används ofta i samband med att kontrollera elevernas kunskap. Ofta används frågor till 
att repetera sådant som redan är sagt. Christina beskriver att hon använder frågor med givet 
svar av anledningen att de är enklare och att många har möjlighet att svara. Det är också kort 
och effektivt om eleverna har förstått och alla elever görs delaktiga. För att göra alla delaktiga 
brukar hon använda sig av riktade frågor, då läraren ställer frågan och en specifik elev får 
svara. Det är bra metod förklarar hon för att kontrollera att alla är med och förstår, men ibland 
uppstår det problem. Vissa elever känner sig påhoppade menar hon, men efter ett tag brukar 
elever vänja sig vid hennes sätt att fråga. Eleverna förstår syftet och tycker själva att det är bra 
att alla hänger med. Jenny beskriver också att givna frågor kan användas för att kontrollera att 
eleverna har lärt sig det som sagts vid tidigare lektioner. Oftast ställs enklare frågor för att se 
om de har hängt med, speciellt när ett nytt område har inletts. Peter brukar också repetera med 
hjälp av frågor det han gått igenom under tidigare lektioner, då brukar han oftast använda 
”hur var det?” eller begreppsfrågor för att kontrollera hur tidigare undervisning tagits emot 
hos eleverna. Det kan också vara ett sätt att kolla om de hänger med och att de vaknar till. 
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Han tar även upp bedömningen som en ramfaktor, att eleverna kan visa att de har uppfyllt 
olika mål.  
 
Lärarens syfte med lektionen kan också påverka lärarens frågor enligt Mattias. Ibland vill 
läraren komma vidare och det blir mer effektivt att ställa mindre frågor. Det beror också på 
hur eleverna ifall man märker att de inte hänger med. ”Hänger ni med” kan vara ett sätt att 
kontrollera ifall eleverna är med, men han medger att det är svårt att få ut någonting av frågan 
då eleverna inte alltid svarar på frågan. Istället får läraren tolka reaktionen och ansiktsuttryck 
när frågan ställs.   
 
Frågor beskrivs även som ett sätt att skapa en dialog och att vägleda eleverna i rätt riktning. 
Karin beskriver att frågor under lärargenomgång underlättar att få kontakt med elever. Ett 
exempel är ”känner ni till det här? Vet ni det här? Vilka hormoner kan ni?” När Karin har 
lärargenomgång av innehåll på biologilektioner medger hon att det är svårt att ställa komplexa 
frågor på grund av att det är knappt om tid. Istället väljer hon att ställa komplexa frågor vid 
specifika lektioner då klassen repeterar nytt innehåll, så kallade repetitionstillfällen. Mattias 
tar även upp att frågor kan vara ett sätt att starta en diskussion om någonting som är viktigt 
under en lärargenomgång. Ibland ställer eleverna frågor själva och då leder han diskussionen 
utifrån det. Han tycker det är bra att planera i förväg vilka frågor läraren tänkt ställa under 
lektionen. Oftast kommer han på frågor under lektionens gång exempelvis – ”Har ni tänkt på 
det här? Hur fungerar det här?”. Frågor kan också vara ett sätt att aktivera eleverna i 
klassrummet och få dem att bearbeta nytt innehåll. Jenny ställer ofta en fråga som eleverna får 
diskutera innan de kommer fram till ett svar. Christina beskriver en liknande metod då hon 
brukar ställa en fråga och låta eleverna gissa för att skapa en diskussion.  
 
Gruppstorleken upplevs vara viktig ramfaktor som påverkar kommunikationen. Ifall det är 
större grupper med cirka 30 elever är svårt att få tid att kommunicera med alla elever. Jenny 
beskriver fenomenet enligt följande, ”Det är en utopi att alla ska få höra sitt namn varje 
lektion eller bli tilltalad, det hinner man inte när de är 32 till antalet”. Peter tycker att det 
finns fördelar med mindre grupper av den anledningen att storleken påverkar dynamiken och 
eleverna är mindre spända och mer spontana. Elevgruppen kan också vara för liten. Mattias 
tar upp att en för liten grupp kan göra att läraren tappar drivet under lektionen. Ifall det är stor 
frånvaro eller liten respons från elevgruppen under lektionerna kan det leda till att det smittar 
av sig på läraren.  Majoriteten av lärarna tycker att kring 20 elever är den optimala 
gruppstorleken.  
 
Vad påverkar elevernas frågor? 

 
Att elever vågar fråga nämns av alla lärarna som en indikator av ett bra klassrumsklimat, 
vilket antyder att klassrumsklimat och elevernas frågor är nära sammankopplade.  
Mattias beskriver att grunden till ett bra klassrumsklimat är att föra en bra dialog med 
eleverna. Det är viktigt att eleverna märker att läraren är på deras sida. Eleverna ska känna att 
de kan ta plats och att läraren tycker om alla elever. Ibland har han elever som frågar om 
otroligt mycket eftersom de är genuint intresserade av kemi eller biologi. 
 

 
”M: I grunden bottnar det i att eleverna har ett tryggt och bra klimat i klassrummet, då löser det sig automatiskt, 
de undrar över saker och funderar och så blir det en diskussion kring det... Det är en utmaning som lärare att 
försöka få dem att vara trygg, att de inte skäms och att de kan säga till då de inte förstår. De är inte alltid så 
enkelt, med tiden brukar de bli bättre.”  
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Mattias beskriver att elevgruppen är ganska liten och därför kan det vara extra viktigt att 
eleverna känner sig trygga med läraren. Han beskriver att det har varit tufft just i denna klass. 
Även andra lärare har haft bekymmer med samma klass då eleverna beskrivs som svåra att 
aktivera under lektionstid. På laboration brukar det däremot fungera bättre och de är duktiga 
på att fråga, de verkar trygga med att laborera och tycker det är kul.  
 
Majoriteten av lärarna har ingen specifik strategi för att upprätta ett tryggt klassrumsklimat. 
Jenny beskriver att det är olika beroende på situation och att man beroende på vad som händer 
plockar fram någonting ur erfarenhetsbiblioteket. ”Det kan vara allt ifrån att det är tyst och 
alla jobbar intensivt till att det är väldigt stökigt och mycket prat, mycket aktivitet. Ett tyst 
klassrum och jag pratar kan också betyda att eleverna är helt nollställda och inte har någon 
koppling, hör, eller förstår någonting. Det kan också innebära ett stort intresse hos eleverna”.  
Hon upplever att hennes elevgrupp är väldigt studiemotiverade. När eleverna arbetar själva i 
boken och instuderingsfrågorna har det varit tyst. Eleverna jobbar bra enskilt samt har många 
bra frågor. 
 
När eleverna ställer frågor brukar Jenny använda sig av tre varianter, svara på frågan, leda 
dem till svaret istället för att svara direkt, eller tala om att jag inte har svaret och får kolla upp 
det till nästa gång. Hon beskriver att en del elever ställer frågor som hon inte kan svara på. 
Det kan vara otillfredsställande som lärare, för den där nyfikenheten som eleven har som 
frågar, det är den man skulle vilja fånga och vilja leda vidare. En elev kan inte få höra att de 
ska vi lära oss sedan hela tiden, menar hon. Istället måste frågor fångas upp och tas den till 
den nivå läraren arbetar i kursen.   
 
Karin har under en del av sina lektioner bestämda sittplatser för eleverna. En orsak till detta är 
att det är bra att eleverna pratar med olika i klassen och stärker gemenskapen. Hon brukar 
även försöka sprida ut tjejer och killar för att undvika att det bildas tjej- och killgrupper i 
klassrummet.  En annan anledning i just den här gruppen var enligt Karin att det finns en elev 
som är ensam. De ensamma eleverna kommer ofta först och sätter sig och så finns det tre 
tomma platser bredvid, för att undvika detta är det bra med bestämda sittplatser. Karin tycker 
det är många duktiga i klassen och för att ta plats i den måste man vara duktig.  För en del 
elever är det jobbigt och har lett till att de jämförs med varandra. Hon upplever också att det 
är fler killar än tjejer som är aktiva och frågvisa. Tjejerna sätter sig hellre längst bak i 
klassrummet. ”Det finns en kille som är ”outstanding” när det gäller frågor, han är nästan 
på universitetet när hans ställer frågor och knyter ihop med kemi och fysik. Den eleven finns 
inte i varje klass.” Det är svårt att få alla att vara delaktiga och att svara på frågor i den här 
gruppen. Vissa kan allt och svarar jättesnabbt menar Karin. Istället kan ett sätt vara att alla gör 
någonting eget, till exempel rita upp Dna-molekylen. För en del blir pappret tomt och detta 
kan leda till att några börjar fråga väldigt mycket.  
 
Peter beskriver att i hans elevgrupp är de väldigt tysta, men att det håller på att bli bättre ju 
fler lektioner läraren har med klassen. Många utav eleverna säger ingenting, även fast de är 
duktiga och hänger med. Det är en grupp på 5-6 stycken elever i klassen som törs yttra sig. 
Han upplever att det är svårare när eleverna går i årskurs ett och speciellt 
naturvetenskapsprogrammet. ”Just 1:orna tar det i alla fall ett läsår innan de lär känna 
varandra, speciellt i naturvetenskapsprogrammet, de är inte de personligheterna som kliver 
fram” Peter menar att det inte finns några dumma frågor, men att en del frågor kanske han 
inte fördjupar sig i eftersom de är ganska grunda. Han försöker möta varje fråga och inte att 
hoppa över någon. Det är viktigt att besvara den eleven som ställt frågan och möta den med 
blicken menar han. Är det en jättebra fråga tar han den för hela klassen.  
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Christina trycker på att vissa saker är viktiga för klassrumsklimatet. Hon tar upp att det 
viktigaste är att hon lär sig namnen på eleverna direkt, redan första lektionen, för att eleverna 
ska känna sig sedda. Hon tar också upp att välplanerade lektioner är viktigt för att eleverna 
ska märka att man som lärare försöker hitta på aktiviteter för deras skull och att man är tydlig 
med vad som gäller, håller sig till planeringen, men samtidigt är lyhörd för vad eleverna 
tycker. Hon upplever att det är några elever i gruppen som säger mycket och en del ingenting 
och att det är ett bekymmer. Det är inte bara på biologin utan på alla kurser de läser. Hon tror 
att om de får bra resultat tycker det att det bli roligare och att de stärks, de leder till att de blir 
mer aktiva med tiden. Christina försöker använda sig av frågor så det blir positivt för eleven. 
Att ge positivt svar på elevernas frågor är viktigt, tillexempel ”ja men det ligger nog 
någonting i det” eller ”ja men de kan du nog ha en poäng med” Eleverna ska känna att det 
inte gör någonting att de svarar fel.   
 

Är naturvetenskap en yttre ram för kommunikation? 
 
En del utav lärarna tycker att naturvetenskap kan påverka kommunikationen i klassrummet. 
Mattias beskriver att han säkert skulle kunna bli bättre på att få fram diskussioner i 
lärargenomgångssituationer och att ibland kan naturvetenskap vara en begränsande ramfaktor.  
 

”M: Ibland är man lite för mycket naturvetare, det är inte så mycket att diskutera, det är som det är, det gör att 
man kan glömma bort att vissa saker faktiskt går att diskutera, kanske mer i biologi än i kemi till exempel.” 

  

 
Enligt Karin kan naturvetenskapliga ämnen påverka undervisning och lektionsupplägg. Karin 
anser att som biologilärare så läggs ofta mer tid på att gå igenom ny fakta på lektionen. Hon 
försöker att variera sin förmedling av innehåll under lektionen exempelvis genom att ställa 
frågor till eleverna. Oftast är det bara någon minut kvar i slutet av lektionen då det egentligen 
borde vara 20 minuter kvar. Det gör att utrymmet för diskussion blir mindre under lektionstid. 
Hon tycker det är ett problem att det är väldigt mycket innehåll i ämnet Biologi.   Biologi är 
så ”stoffrik” och det gör det svårt för lärare att begränsa, speciellt i kursen biologi 1. Andra 
naturvetenskapliga ämnen har större förutsättning att ha varierad undervisning och metoder 
där elever arbetar mer självständigt, tycker Karin. 
  

”K: I biologi 1 kan målet med en lektion vara att de ska förstå Mitos och Meios i stora drag och förstå skillnaden, 
lektionen behandlar ett område. Ofta skulle jag behöva bearbeta mer och repetera innan lektionen är slut. Det är 
en konst hur mycket tid man ska avsätta till innehållet [...]Det är svårt att veta vad de bästa sättet är, för i fysik, 
matte och kemi så går lärarna oftast igenom och sedan får de räkna. Biologi är så kunskaps tätt och det blir inte 
bättre med åren, de blir bara värre och värre, samt mer kunskaper som ska in.”  

 
Jenny jämför naturvetenskapliga ämnen, hon ser möjligheter med ämnet biologi jämfört med 
kemi. Det är lättare att skapa en diskussion på grund utav ämnet biologi är mer anknutet till 
elevers egen miljö och vardag jämfört med kemi som är mer abstrakt. Christina ser också 
möjligheter att lära känna eleverna i biologi jämfört med andra ämnen på grund av det finns 
tillfällen att ha exkursion. Då är läraren ofta ute en hel eftermiddag med eleverna och befinner 
sig utomhus utanför skolmiljön.  
 

Naturvetenskapsprogrammet     

 
Peter tar upp att klassrumsklimatet är annorlunda under biologilektioner jämfört med idrott 
som är lärarens andra ämne. Han beskriver att under idrott är det betydligt med avspänt 
jämfört i den observerade klassen där eleverna är väldigt spända, på grund utav det är viktigt 
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för dem att följa med i vad som sägs. Ifall de missar någonting under någon lektion kan det bli 
frustrerade för eleverna. Jenny tycker också att programmet påverkar gällande vilket fokus 
eleverna har och deras studiemotivation. Generellt vet eleverna som väljer 
naturvetenskapsprogrammet att det är en bra kunskapsbas att stå på för att läsa vidare. De 
anses vara motiverade att lära sig. I andra program kan det vara så att eleverna valt det för att 
man måste gå gymnasiet, men de har inget mål med att gå programmet, menar Jenny. Det 
upplevs också kunna vara vanligare i naturprogrammet att de inte riktigt vill visa att de inte 
förstår. Elever kan till och med skämmas över att de inte hänger med i undervisningen. 
Mattias beskriver att en del elever har gått tillsammans på högstadiet som sina klasskamrater 
och vet att vissa elever i gruppen är duktiga på att förstå och jämför sig med dem. Ifall 
klasskamraterna som sitter bredvid dem förstår, vågar de själva inte erkänna att de inte förstår. 
 
Laboration kan enligt lärarna skapa möjligheter för att eleverna kommunicerar mer. Lärarna 
upplever att eleverna är mer aktiva under laborationer. Eleverna siter inte stilla och är tysta 
utan rör sig i klassrummet, pratar med varandra och frågar mer. Christina beskriver att under 
laboration får eleverna mer utrymme, annars kan det vid lärargenomgång vara läraren som 
styr. Mattias beskriver fenomenet som att läraren smälter in mer med eleverna och har inte 
lika stor auktoritet som vid lärargenomgångar då lärare står framme vid kateder. Enligt Karin 
kan det finnas svårigheter med laboration vilket leder till eleverna ställer fler frågor. Ett 
exempel är hur man använder ett mikroskop, vilket kan vara nytt för många elever. En annan 
teori är att laborationer är intressantare och roligare än lärargenomgångar. När Jenny, Karin 
och Peter har laboration är eleverna indelade i halvklass vilket anses underlätta 
kommunikationen med eleverna eftersom de är färre till antalet.  
 
Sammanfattning 

 
Sammanfattningsvis använder lärare frågor i syfte att kontrollera elevers kunskap genom att 
repetera vad undervisningen handlat om under tidigare lektioner. Då använder lärarna ofta 
enklare frågor, där fler har en chans att svara, vilket anses vara effektivt för att eleverna ska 
vakna till. Lärarna använder också frågor i syfte att skapa en dialog med eleverna och vägleda 
dem i rätt riktning ämnesmässigt. De ramfaktorer som påverkar vilka frågor som ställs är 
framförallt att det är knappt om tid, vilket kan öka antalet frågor med givna svar, samt 
elevgruppens storlek. Elevernas frågor anses vara nära sammankopplat med vilket 
klassrumsklimat som råder i klassrummet. Ifall elever är trygga med varandra och läraren. En 
del lärare tycker att naturvetenskap och ämnet biologi kan vara en begränsande faktor men det 
kan också finnas fler möjligheter till att väcka diskussioner i ämnet biologi, då det är närmare 
sammankopplat med vardagen. Dock verkar det vara en nackdel att biologi är ett ”stoffrikt” 
ämne. Lärargenomgångar anses vara ett effektivt sätt att förmedla fakta och det är ibland svårt 
att hitta utrymme för diskussioner under lektionstid. Naturvetenskapsprogrammet verkar 
också kunna påverka genom att eleverna är spända och mer fokuserade på vad läraren säger 
samt att de upplevs att det tar längre tid för elever på naturvetenskapsprogrammet att lära 
känna varandra. 
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3.2.3 Elevernas synvinkel  
 
Resultatet av PCA (Principal komponent analys) visade att elevernas enkät svar inte skapade 
lika tydliga kluster som lektionerna gjorde, för jämförelse se figur 5 och 7 Vilket mer tyder på 
att i alla klasser finns det skilda åsikter bland eleverna. Det finns dock vissa tendenser i de 
olika klasserna. Klasserna tar i jämförelse till varandra tar olika riktningar i modellen, se 
bilaga 8. 
 
 

 
 

Figur 7. Score plot av elevers enkätsvar. Eleverna är numrerade 1-116. Varje elevgrupp är färgkodad. I resultatet visas tre 
tydliga utstickare, Elev 111, 66 och 38. Elev 111 har svarat ”Stämmer inte alls” på 65%  av alla frågor vilket avviker från 
resterande enkätsvar. Elev 66 har svarat låga värden jämfört med resten av klassen på frågorna F24, F26 och F32. Elev 38 har 
höga värden på F24 och F32 jämfört med resten av klassen. Den första komponenten t[1] förklarar 25,9% av variationen och 
den andra komponenten t[2] 9,2%  

 
 
I figur 8 visas loadings, vilka variabler som förklarar elevernas position i figur 7.  
Om eleverna har samma riktning eller placerade nära variablerna betyder detta att de eleverna 
har ett högre värde på dessa variabler jämfört med de andra eleverna. Figur 8 förklarar också 
vilka enkätfrågor som samvarierar. I figuren har vissa variabler, i detta fall enkätfrågor, sållats 
bort för att göra figuren lättare att förstå, för fullständig loading plot, se bilaga 11.  
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       Figur 8. Loading plot. Variabler som är styrande för elevernas enkätsvar i figur 7.  

 
Figur 8 visar att ur elevenkäten går det urskilja mönster gällande vilka inre ramar som 
påverkar kommunikationsmönstret. En inre ram är tillexempel är lärarens lektionsupplägg. I 
figur 8 visas att ifall eleverna har högre gradering på ”lärargenomgång” har de lägre 
gradering på ”laboration, arbete med läroböcker, rapportskrivning, grupparbete och prov 
eller redovisning av något slag.”  Detta visar i sin tur att om eleverna har högre värde på de 
sistnämnda har de även ett högre värde på de enkät frågor placerade i samma kvadrant. samt 
de elever som är placerade i kvadrant 3 har högre värde på ”lärargenomgång” och lägre värde 
på frågor i kvadrant två jämfört med andra elever.  Vid jämförelse av enkätfrågor i kvadrant 2 
och 3 går det att urskilja att de som svarat ett högre värde på ”lärargenomgång” har svarat ett 
lägre värde på ” läraren uppmuntrar till diskussioner” samt ”alla får uttrycka sin åsikt i 
klassrummet”. Eleverna upplever själva att lärargenomgångar ger mindre utrymme för 
diskussion och möjligheten att uttrycka sina egna åsikter.  
 
En annan inre ram är klassrumsklimatet. Figur 8 visar att en högre gradering på enkät 
frågorna, ”Om jag svarat fel på en fråga hade läraren förmodligen fått mig att känna mig 
dum, Jag känner mig ofta nervös för att inte klara av att svara på frågor, Jag känner om jag 
ställer frågor uppfattas jag som dum av läraren, ger en lägre gradering på ”biologi är 
intressant”, ” Jag lägger ned mycket tid och engagemang på ämnet” samt alla frågor som har 
med hur eleven ställer frågor till läraren att göra, speciellt fråga ”Jag ställer frågor till 
läraren när jag inte förstår till det här ämnet”. Detta resultat visar att klassrumsklimatet kan 
ha betydelse för intresse och frekvens av frågor.  
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3.2.4 Fritextfråga i elevenkät 
 
I syfte att synliggöra inre ramar i klassrummet, som kan ha påverkat resultatet i figur 8 och 9, 
ställdes en fritextfråga till eleverna. Fritextfrågan inspirerades från data som insamlats under 
observationerna och syftade till att undersöka elevernas synpunkter och förklaringar till 
resultatet, se bilaga 6. I grupp I och II var minst hälften av lektionerna laboration, se tabell 6a. 
Till dem ställdes en fråga där de fick skriva en anledning till varför det ställs fler frågor under 
laboration, se bilaga 6. En översikt över resultatet visas i tabell 11.  
 
 

 
 
 
I grupp IV baserades fritextfrågan på en lektion där eleverna arbetade självständigt med 
instuderingsfrågor, se tabell 6b. Eleverna fick här skriva en anledning till varför det ställs fler 
frågor under lektioner med instuderingsfrågor jämfört med lärargenomgång. En översikt över 
resultatet visas i tabell 12. 
 
 
 
 

Tabell 11. Vad tror du är anledningen till att klassen ställer fler frågor under 
lektioner med laboration? 
Kategori Andel Exempel 

 
Stöd 
 

 
39% 

 
”Under en laboration vill man veta att man gör 
rätt. Man vill även fråga om det ser ut som det ska i 
resultaten” 
 

 
Erfarenhet 
 

 
16% 

 
”Därför att de flesta är ovana med att jobba 
praktiskt och blir osäkra med mikroskopet och 
frågar mer”. 
 

 
Klassrumsklimat 

 
16% 

 
”För att man dumförklaras under vanliga lektioner 
men det blir en mer avslappnad miljö under labb. 
Då blir man inte utsatt då man frågar.” 
 

 
Vägledning 

 
16% 

 
”För att då när man jobbar självständigt behövs 
vägledning men annars på lektioner är det mest 
lärargenomgångar och skrivande.” 

 
Annat  

 
11% 

 

 
Bortfall 

 
2% 
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Tabell 12. Vad tror du är anledningen till att klassen ställer fler frågor vid arbete 
med instuderingsuppgifter? 
Kategori Andel Exempel 

 

Förstå 
Innehållet 

 
29,5% 

 
”Därför att man fattar inte exakt allt av en 
genomgång och behöver då hjälp med uppgifterna 
så man får koll.” 

 
Klassrumsklimat 

 
29,5% 

 
”Man vågar inte ställa frågorna inför klassen för att 
man är rädd att någon ska tycka illa om dem. Att 
svaret visar sig vara simpelt. Lättare att ta frågan 
utan ”publik” kan vara en osäker typ.” 

 
Problem med 
text 

 
15% 

 
”Svårare att förstå en text och en fråga. Läraren 
förklarar enklare vid genomgångar så man förstår 
bättre”. 

 
Stöd 

 
11% 

 
”Jag tror att man frågar för att man vill vara säker 
på att man har gjort rätt” 

 
Annat 

 
7,5% 

 

 
Bortfall 

 
7,5% 

 

 
 
I Grupp III och V bestod alla lektioner av lärargenomgångar och lärarna hade under dessa 
lektioner en högre frekvens av frågor ställda än eleverna totalt sett på alla lektioner, se tabell 
6a och 6b. Till dessa elever ställdes en fråga varför de trodde att eleverna ställde färre frågor 
än läraren, se bilaga 6. En översikt av resultatet visas i tabell 13 och figur 11. 
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Resultatet visar att undervisningen inte behöver ha den största påverkan på frekvensen av 
frågor hos eleverna. Det finns också en osäkerhet att tala inför de andra klasskamraterna, 
vilket tyder på att klassrumsklimatet bland eleverna har betydelse för elevernas 
kommunikationsmönster. Sammanfattningsvis är det svårt att få en förklaring till varför elever 
ställer fler eller färre frågor i vissa sammanhang som har en klar majoritet hos någon av 
klasserna. Det är väldigt spridda åsikter eleverna emellan, vilket även visas igenom elevernas 
utbredning i figur 7. Det som tydligt visas är att frågor sammankopplas med osäkerhet. Frågor 
ställs för att man vill veta om man gör rätt gällande utförande av en uppgift, för man är osäker 
på innehållet. Frågar klassen färre frågor svarar störst andel att det är för att klassen förstår 
innehållet. Det är färre elever som kopplar samman frågor med engagemang och intresse för 
ämnet.  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Tabell 13. Vad tror du är anledningen till att klassen ställer färre frågor jämfört med 
läraren under lektionstid? 
 Kategori Andel Exempel 
 
 
Klassrumsklimat 
 

 
 
28% 

 
 
”Ny klass, alla är inte bekväma att prata och fråga inför 
klassen”. 
 
”Vår klass är inte så pratsam i allmänhet oavsett ämne. 
Vet inte varför.” 

 
Klassen förstår 
innehållet 
 

 
18% 

 
”Just under vissa moment är saker tydliga så klassen 
behöver inte fråga för att förstå” 

 
Klassen förstår inte 
innehållet 

 
10% 

 
”Det kan vara mycket med att ibland så blir 
genomgångarna otydliga och det blir förvirrande för 
klassen.” 

 
Svar inte 
tillfredställande 
 
 

 
10% 

 
”Vi får ibland inte direkta svar på våra frågor, de är 
svävande och då tar det bara tid”   
 
 

 
Brist på intresse 

 
10% 

 
”Ibland kan vi vara lite oengagerade” 

 
Annat 

 
8% 

 

 
Bortfall 
 

 
16% 
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4. Diskussion 

Utgångspunkten för studien var att undersöka hur kommunikationsmönster i form av hur 
lärarens och elevers frågor tog sig i uttryck hos olika biologilärare och elevgrupper som läser 
naturvetenskapsprogrammet. Det var också en ambition att utifrån dessa 
kommunikationsmönster analysera vilka ramfaktorer som påverkar resultatet samt genom 
lärare och elevers synvinkar få en djupare kontext och eventuellt fler faktorer att analysera. 
 
Resultatet av observationer, lärarintervjuer och elevenkäter bekräftar att analysera 
kommunikationsmönster är en komplex process där flera ramfaktorer kan spela in. Detta är i 
linje med att klassrummet är en fysisk, social och kulturell miljö där läraren och elevers 
handlningar och kommunikation styrs av ett antal ramfaktorer som är olika beroende på hur 
den fysiska, sociala och kulturella miljön tar sig i uttryck (Jensen, 2012). De ramfaktorer som 
nämts av tidigare forskning bekräftas till stor del av resultatet, vilket innebär att ur en 
lärarstudents perspektiv kan detta examensarbete komma att fungera som ett verktyg för 
kommande analyser av sitt eget kommunikationsmönster i framtiden. Diskussionen baseras på 
studiens frågeställningar där de viktigaste resultaten kommer lyftas fram samt analyseras med 
hjälp av tidigare forskning. 
 
 

4.1 Hur använder sig elever och lärare av frågor under biologilektioner? 
 
Resultatet av studien bekräftar att frågor utgör en stor del av den kommunikation som sker 
mellan lärare och elever under observerade biologilektioner. Totalt sett ställer lärarna och 
eleverna ungefär lika många frågor. Detta är inte i linje med tidigare forskning där eleverna 
stod för 5 promille av de frågor som ställdes i klassrummet (Dillon 1998, 2004). Av de totalt 
1992 frågor som ställts under de observerade lektionerna står eleverna för 46,7% (929) av 
frågorna och lärarna för 53,3% (1063).  
 
En annan slutsats är att det är stor variation mellan lärarna och elevernas kommunikations 
mönster mellan de observerade grupperna. I en grupp har läraren lägre frekvens av frågor, I 
fyra grupper har läraren högre frekvens av frågor, varav i grupp II och IV med väldigt lite 
marginal. Detta visar att en förklaring till kommunikationsmönster är mer komplex än vad 
tidigare forskning visar (Bellack et al., 1966; Dillon 1998,2004) och att resultatet inte visar på 
ett generellt mönster gällande frekvens av frågor i klassrummet. Detta bekräftar att 
undervisning idag inte längre domineras av katederundervisning och leder till att IRE/IRF-
struktur som huvudanalysverktyg inte är tillräckligt för att förklara kommunikationsmönster i 
klassrummet (Sahlström, 2008). Istället är det relevant att likt den forskning som under 1980-
talet började omvärdera IRE/IRF-strukturen (Dysthe; 1996, Dysthe et al., 2003; Nystrand 
1997) genom ställa det monologiska och dialogiska klassrummet emot varandra och se 
IRE/IRF-strukturen som en del av det monologiskt organiserade klassrummet, se tabell 1.  

 

4.1.2 Monologiskt och dialogiskt organiserad undervisning 
 
Ifall analysen endast utgår ifrån kvantitativa data och bortser från alla ramfaktorer som 
påverkar kommunikationsmönstret, förutom om den är monologiskt eller dialogiskt 
organiserad, skulle det innebära en högre frekvens hos lärarnas frågor och marginellt mindre 
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frågor hos eleverna kan tyda på en monologiskt organiserad undervisning med en 
lärardominerad IRE/IRF- struktur. För att bekräfta detta behövs mer kontext gällande i vilken 
situation frågorna ställs, vilka typ av frågor som ställs samt vad fler ramfaktorer som kan 
påverka att eleverna har lägre frekvens av frågor.  
 
I IRE/IRF struktur är förutom att undervisningen är lärardominerad det vanligt att läraren 
initierar med en fakta- eller en begreppsfråga som eleverna besvarar (Nystrand et al., 1997). 
Resultatet visar att de frågor som har högst frekvens i klassrummet totalt sett är övriga frågor 
både hos lärare och elever. Av de frågor som hör till biologiämnet är det totalt sett flest frågor 
med givna svar än autentiska både hos lärare och elever. Detta bekräftar tidigare nämnda 
studier (Gall 1970; Emanuelsson 2001; Dillon 1998,2004) där majoriteten av de frågor som 
ställs av lärare och elever är fakta och begreppsfrågor som i denna studie kategoriseras som 
frågor med givna svar. Vid jämförelse av grupper emellan avviker grupp III och V från detta 
resultat då både lärare och elever har högst frekvens av givna svar, därefter övriga och 
autentiska frågor. Då Christina och Peter har flest lärargenomgångar jämfört med de andra 
lärarna, flest givna frågor och marginellt fler frågor än eleverna kan det tyda på att deras 
undervisning under dessa lektioner mer liknar IRE/IRF struktur vilket skulle kunna innebära 
att deras undervisning till större del är monologiskt organiserad jämfört med de andra 
grupperna.  
 

4.2 Vilka ramfaktorer påverkar typer och antal frågor ställda av lärare och 
elever? 
 
Till hjälp för att analysera frågeställningen utgår analysen ifrån PCA som sedan sätts i relation 
till lärarintervjuer, elevenkäter och tidigare forskning. För att gå vidare i analysen och inte ta 
för givet att läraren och elevgruppen var den mest avgörande ramen för 
kommunikationsmönstret gjordes en multivariatanalys med hjälp av PCA. Data från alla 19 
lektioner ställdes i relation till varandra. Detta resulterade i att lektionerna grupperade sig i 
kluster som i figur 9 har ringats in enligt grupperna I-V.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9.  Modifiering av Scoreplotfrån Principial komponent analys av lektionerna. Grupp I-V.. Samma färgkod 
innebär samma lärare och elevgrupp. Olika former speglar olika lektionsupplägg, runda cirklar lärargenomgångar, 
trekanter laborationer, fyrkanter lärargenomgång med värderingsövningar, sexkanter lärargenomgångar med arbete i 
smågrupper och stjärnor eget arbete med instuderingsfrågor. Den första komponenten t[1] förklarar 32,2% av 
variationen och den andra komponenten t[2] 17%. 
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4.2.1 Undervisningens utformning 
 
Ifall man utgår ifrån hur undervisningen är utformad kan ytterligare slutsatser dras om 
kommunikationsmönstret. I inledningen och resultatdelen betraktades lärarens utformning av 
undervisningen som en inre ram, som är påverkbar av aktörer, i detta fall läraren. I grupp I 
och II har laborationer observerats vilket enligt tidigare forskning har påverkan på 
kommunikationsmönstret. I figur 10 visas de styrande variablerna bakom lektionernas 
position, enligt figuren ökar elevernas totala mängd frågor i lektioner med laborationer och 
eget arbete, se pil. I grupperna I, VI har eleverna högre frekvens av frågor totalt sett. Dock 
visar figur 10 att elevernas totala mängd av frågor och övriga frågor samvarierar, vilket 
innebär att en ökning av elevernas frågor innebär främst en ökning av elevernas övriga frågor 
jämfört med frågor i ämnet. Alla lektioner med lärargenomgångar hamnar på motsatt sida 
förutom lektion 1 i grupp I som är en avvikare där läraren har en lägre frekvens av frågor även 
fast det är lärargenomgång. Enligt figuren ökar elevernas autentiska frågor som ökar elevernas 
lärande mer i samvariation med lektioner med lärargenomgångar än med eget arbete och 
laborationer (Nystrand et al, 1997; Harlen, 1996). Resultatet bekräftar att undervisningens 
utformning, exempelvis teoretiska och praktiska moment, kan påverka vilka frågor som ställs 
(Dimenäs, 1995; Gisselberg, 1991; Robertsson & Bruneflod 2006; Berg 2005; Gunnarsson 
2008).  
 
 

  
             Figur 10. Modifiering av figur 6. 

 
Figuren visar att Christina och Peters lektioner har ett positivt samband med elevers frågor 
gällande biologiämnet, samt att Christinas även tillsammans med Jennys har ett positivt 
samband med lärares autentiska och övriga frågor. Enligt Nystrand et al. (1997) och Harlen 
(1997) hör autentiska frågor ihop med dialogisk organiserad undervisning och anses vara den 
som mest givande för eleverna utifrån lärande synpunkt. Detta bekräftar att lärargenomgångar 
under de observerade biologilektionerna inte i samma utsträckning hör ihop med den 
katederundervisning i Bellack et al. (1966) studier utan istället dras slutsatsen av det 
kvantitativa resultatet att dialogiskt och monologiskt organiserad undervisning inte räcker för 
att förklara de ramfaktorer som ligger bakom kommunikationsmönster i klassrummet.  
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Att elever har fler frågor gällande ämnet vid lärargenomgångar än vid lektioner med eget 
arbete och laborationer kan förklaras med Berg (2005) studie, att elever ställer frågor om det 
de fokuserar på.  Under laborationer är det fler frågor om det praktiska än om fakta bakom 
laborationen till skillnad från en lärargenomgång där eleverna fokuserar på vad läraren säger, 
speciellt om lektionen är kortare och elever inte hinner tappa intresse och fokus. Eleverna 
själva hade skilda åsikter angående varför de ställde fler frågor på lektioner med laboration, 
flest (39%) svarade att de vill vara säkra på att gör rätt och att resultatet blir rätt. Detta anses 
vara ett problem med laborationer, att fokus är på själva görandet och inte alltid på lärandet 
om ett specifikt fenomen (Gunnarsson, 2008). Detta styrker resultatet att elever ställer fler 
övriga frågor under laborationer. Laborationer anses skapa intresse för de naturvetenskapliga 
ämnena (Strömdahl, 2002). Däremot är det bara enstaka elever som svarar att de frågar mer 
under laborationer för är mer intressant än teoretiska lektioner.  
 

4.2.2 Elevgruppens storlek 
 
Ur lärarens synvinkel kan fler frågor enligt Jensen (2012) bero på att en större klass är svårare 
att ”hålla igång” jämfört med en mindre, på grund av att fler kan vara anonyma. Christina 
beskriver i hennes intervju att frågor med givna frågor är ett kort och effektivt sätt att 
kontrollera om eleverna har förstått, samt göra dem delaktiga. Denna förklaring kan vara en 
orsak till att lärarens frågor med givna svar ökar vid större elevgrupper. Karin tycker det är 
svårt att ställa komplexa frågor i lärargenomgångssituationer på grund av att det är kort om 
tid. Varför lärarens frekvens av frågor minskar vid mindre elevgrupper kan bero på det 
Mattias tar upp i hans intervju, att ifall elevgruppen är för liten så blir det ett problem om inte 
eleverna fungerar bra ihop. Läraren kan tappa driv och fokus eftersom eleverna inte ger 
samma respons som i en stor grupp.  Det är också troligt att ett mindre antal elever leder till 
ett minskat antal frågor från läraren. Behovet att ”hålla igång” klassen är mindre och i en liten 
grupp är eleverna även mindre anonyma.  
 
I de grupper läraren ställer fler frågor än eleverna hade klasserna väldigt skilda åsikter. 
Eleverna anser att det delvis beror på klassen, att de förstår innehållet, att de är osäkra, att de 
är en sådan stämning hos alla lärare. Andra tar upp läraren som ramfaktor, att innehållet är 
otydligt och att svaren inte varit tillfredställande. Resultatet stödjer att det är många 
ramfaktorer som spelar in, inte bara om lärarens undervisning är organiserad som monolog 
eller dialog. Resultatet visar att en del elever anser att få frågor från elever antyder att 
eleverna förstår. Det innebär att fler frågor från eleverna skulle betyda att de inte förstår, 
istället för att det kan tyda på nyfikenhet om ämnet och en vilja att veta mer.   

 

4.2.3 Centralt innehåll 
 
Kan innehållet på lektionerna kan också vara en del i att förklara frekvenser på vilka 
frågekategorier som ställs? I figur 11 ringas lektionerna in efter vilket centralt innehåll 
lektionerna haft. Enligt tabell 10 har lärare som undervisat i ekologi en högre frekvens av 
autentiska frågor än lärare som undervisat i genetik och cellbiologi vilket även stämmer 
överens med figur 6. I lärarnas fall skulle innehållet kunna vara en förklaring då genetik kan 
upplevas som väldigt abstrakt och full av begrepp, samt cellbiologi är ett betydligt mer 
laborativt och skiljer sig mycket från ekologi och genetik.  
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                              Figur 11. Figur 5 indelad efter innehåll. 

 
 
I elevernas fall är autentiska frågor inte lika lätt kategoriserat i grupper. Eleverna har högst 
frekvens i en av grupperna där ekologi undervisas och därefter snarlik frekvens i grupperna 
där läraren undervisar i genetik och lägst i cellbiologi. Vad påverkar elevernas frekvens 
gällande frågekategorier? Elevernas autentiska frågor är i denna studie inte i korrelation med 
lärarnas autentiska frågor, utan mer i korrelation med lärarens frågor med givna svar samt 
elevernas frågor med givna svar, se figur 11. 
 

4.2.4 Klassrumsklimat 
 
Studiens resultat kan också analyseras med hjälp av lärare och elevers beskrivning av 
klassrumsklimatet. Skillnaderna i frekvens av frågor och frågekategorier skulle kunna 
förklaras med elevgruppens sammansättning och hur den fungerar ihop med läraren. Tidigare 
forskning visar att ett tryggt klassrumsklimat är en förutsättning för god kommunikation 
(Dysthe et al, 2003; Runesson 1995; Skolverket 2012). Genom att endast titta på elevernas 
frekvens i tabell 8 av frågor har elevgrupp 5 lägst frekvens, vilket kan bero på vad Peter 
beskriver, att klassen är väldigt tysta och osäkra, då de är många som inte säger någonting fast 
elever kan mycket. Christina beskriver samma fenomen. Hon upplever att det är några elever i 
gruppen som säger mycket och en del som inte säger någonting, vilket enligt henne är ett 
problem. Grupp II beskrivs av Karin som en grupp där det finns många duktiga och aktiva 
under lektionerna vilket kan förklara en högre frekvens, Jenny beskriver även sin grupp som 
studiemotiverade och fokuserade och att de ställer många bra frågor. Mattias tycker att det 
kan finnas för och nackdelar med en liten grupp, men tror själv att en ökad mängd frågor 
beror på att majoriteten av lektionerna bestod av laboration och att läraren smälter in mer med 
eleverna och inte har lika stor auktoritet. Han upplever också att eleverna trivs med att 
laborera.  
 
Lektionen med eget arbete med instuderingsfrågor var i grupp IV, se tabell 6. De flesta elever 
(29,5%) svarade att de frågade mer under lektioner med eget arbete för att förstå det centrala 
innehållet bättre. Jenny beskriver elevgruppen som väldigt duktiga, vilket kan förklara att de 
flesta är intresserade av innehållet och rätt svar på frågor. Dock var det en lika stor andel som 
svarade att det berodde på osäkerhet att klassen ställde fler frågor vid eget arbete än vid 
lärargenomgångar på grund utav att de inte ville känna sig dumma. Enligt Figur 11 leder ett 
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större antal elever leder till mindre antal frågor hos eleverna men ett större antal frågor hos 
läraren totalt sett. Att gruppstorleken har betydelse är någonting som både tidigare forskning 
och lärare tar upp som en ramfaktor för kommunikation. Peter beskriver att mindre grupper är 
mindre spända och mer spontana. Det är också i enlighet med Bowers (1986) studie att i stora 
grupper upplever fler svårigheter att tala inför andra och elevernas osäkerhet växer.  
 
Varför enkätsvaren inte visade lika tydliga kluster som lektionerna kan tyda på att enkäten 
inte var utformad på rätt sätt för att mäta ramfaktorer bakom kommunikationsmönster. Det 
kan också tyda på att varje individ tolkar en situation väldigt olika. Vid observationstillfällen 
var det en och samma person som dokumenterade kvantitativa data, medan varje enkät 
representerar en individ som uppfattar situationen på sitt sätt. Det är också svårt att veta hur 
sanningsenligt en individ svarar på enkäten eller om det är frågor i enkäten som har 
missuppfattats. Utav enkäten går det att urskilja vissa mönster, att klassrumsklimat, 
exempelvis feedback från lärare, har betydelse enligt klasser för hur intresserad man är att 
ställa frågor. Detta är i linje med Black & Dylan (2010) forskning om att lärares återkoppling. 
Lärarna berättar även i intervjuerna att de vill att elever ska tycka att ställa frågor är en positiv 
upplevelse och arbetar med att yttra sig i klassrummet skall vara någonting positivt. Av svaren 
på fritextfrågan är det tydligt att eleverna kopplar samman ett högre antal frågor med brist av 
förståelse för ämnen och instruktioner, det finns även en andel elever som inte ställer frågor 
på grund utav att de känner sig osäkra inför klassen. Resultatet visar att klassrumsklimatet är 
påverkande ramfaktor bakom elevernas frågemönster.  
 
 

4.2.5 Sammanfattning av ramfaktorer för kommunikation 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att en rad ramfaktorer som påverkar 
kommunikationsmönstret i form av frågor under biologilektioner. 
 
Observatörens synvinkel 

• Undervisningens utformning 
• Lektionstid 
• Antal elever  

 
Lärarens synvinkel  

• Läraren, elevgruppens storlek och sammansättning  
• Undervisningens utformning 
• Lektionstid 
• Det centrala innehållet 

 
Elevernas synvinkel  

• I vilken grad eleverna förstår innehållet eller en instruktion 
• Klassrumsklimat  
• Undervisningens utformning 
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4.3 Naturvetenskap – en yttre ram för kommunikation? 
 
Då det endast är biologilektioner som har observerats går det inte i analysen göra skillnad 
mellan andra ämnen. Istället baseras analysen om hur naturvetenskap och ämnet biologi 
indirekt påverkar kommunikationsmönster i klassrummet på lärarnas intervjuer. Det visade 
sig att intervjuer var den viktigaste källan för att undersöka denna typ av frågeställning. 
Mattias tar upp de faktum att det ibland upplevs att det inte är så mycket att diskutera i 
naturvetenskap, som är i linje med (Strömdahl, 2002) att naturvetenskap upplevs som kall och 
rationell, där det bara finns rätt och fel. Karin och Peter upplever att naturvetenskapliga 
ämnen ofta innebär lärargenomgångar på lektionstid på grund av att de är mycket innehåll där 
lärare och använder även begreppet stoff där hon upplever att kurs biologi 1 speciellt är 
väldigt stoff rik och det är lite tid att undervisa vilket lämnar liten tid för diskussion (Ottander, 
2012; Lindahl 2003; Newton, Driver & Osborne, 1999). Lärarna upplever även skillnader 
bland olika program. Jenny beskriver att hon tycker att det är skillnad i klasser som läser 
naturvetenskapsprogrammet jämfört med andra, hon tycker generellt att elever dessa program 
är motiverade att lära sig och att det leder till att det blir mer fokus på det som skall göras. 
Peter tycker att det tar längre tid för elever i naturvetenskapsprogrammet att lära känna 
varandra på grund utav deras personligheter, i linje med Staberg (2002) beskrivning av 
”naturaren”. Sammanfattningsvis upplevs naturvetenskap vara en yttre ramfaktor som 
påverkar kommunikationsmönstret främst genom undervisningens utformning samt 
klassrumsklimatet bland eleverna. 
 

4.4 Analys av elevers lärande och intresse för biologi baserat på frågor 
 
En ambition med studien var att analysera ifall kommunikationsmönster i form av frågor kan 
förklara elevers intresse och lärande i naturvetenskap, i detta fall biologi. Resultatet från text 
frågan i enkätsvaren visar att eleverna främst kopplar samman förståelse för innehållet eller en 
procedur med frågor, istället för intresse. Minskad förståelse innebär enligt eleverna en ökad 
mängd frågor. De frågor i enkäten som analyserats med hjälp av PCA visade att feedback från 
lärare i samband med frågor är en ramfaktor som gör att elever svarar ett högre respektive 
mindre värde på påståenden gällande hur eleven ställer frågor, exempelvis ”Jag ställer frågor 
när jag inte förstår” samt ”Jag ställer frågor för att få stöd för det jag har lärt mig”.  
Påståendet ”Biologi är ett intressant ämne” har även en liten samvariation med ovannämnda 
påståenden, men störst samvariation med ”Jag lägger ned mycket tid och engagemang på 
ämnet”, se figur 8. Det går även att dra en koppling mellan undervisningens utformning och 
hur läraren uppmuntrar till diskussioner. Eleverna upplever att vid mer varierad undervisning 
uppmuntrar läraren till diskussioner samt att det är ett mer tillåtande klassrumsklimat, se figur 
8. Ifall traditioner i naturvetenskapliga ämnen, likt de Lindahl (2003) beskriver i hennes 
studie, gör att undervisningens utformning påverkas i att en högre grad vara ”kateder 
undervisning” kan naturvetenskap indirekt påverka lärarnas samtalsstruktur, elevernas 
osäkerhet att tala i klassrummet, samt elevernas inlärning och intresse.  
 
 

4.5 Metoddiskussion  
 
Triangulering är en betydligt mer tidskrävande och omfattande metod, men användning av 
observation, intervjuer och enkät visade sig vara väldigt givande och i slutändan någonting 
som gett studien ett betydligt större värde. Metoderna har helt klart kompletterat varandras 
svaga och starka sidor (Denscombe, 2009). Intervjuer med lärarna och enkäter med eleverna 
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gav studien fler infallsvinklar speciellt gällande vilka ramfaktorer som spelar in på 
kommunikationsmönster i form av frågor i klassrummet, där både lärarna och eleverna tar upp 
saker som inte går att läsa sig till genom ett observationsprotokoll eller tidigare forskning, det 
vill säga kulturella och sociala betingelser som endast uppträder på en specifik skola, i en 
specifik klass eller med en specifik lärare. Multivariat analys har varit ett kraftfullt verktyg för 
att synliggöra ramfaktorer och skapa struktur på det kvantitativa materialet och gör det 
betydligt lättare att analysera materialet och ställa dess resultat i relation till tidigare 
forskning.   
 
En risk med triangulering är att detaljer som kunnat förbättra metoderna och göra dem mer 
träffsäkra för resultatet kan ha försummats på grund av att observatören ska läsa in sig och bli 
expert på tre metoder, vilket kan göra att metodernas utförande inte blir lika bra som om 
studien exempelvis endast grundat sig på intervjustudier. Detta har lett till en del av materialet 
har sorterats bort på grund utav att det inte har lika stark anknytning till frågeställningarna 
som tidigare var avsikten. Detta är också en risk med intervjuer som är semistrukturerade att 
lärarna tar upp saker som inte är lika relevant för studien men det positiva är vissa delar 
istället varit ytterst relevant och har i och med en öppen intervju kommit fram. 
 
Alla observationer har utförts av en och samma person vilket minskar risken att frågor 
dokumenteras och tolkas olika i protokollet. För att minska risken för feltolkningar var 
avsikten att antal kategorier på frågorna skulle vara så få som möjligt samt att det även 
uteslöts att skilja vilket kön eleven hade. Tanken med detta var att minska antal punkter att 
hålla reda på under observationstillfället för att göra den mer träffsäker. Ljudinspelning hade 
kunnat vara ett sätt att öka studiens träffsäkerhet angående frågor, och ge större möjligheter 
att analysera dem var för sig, men det upplevdes vara för mycket arbete praktiskt samt att det 
skulle med stor sannolikhet påverka den naturliga miljön. Det finns dock alltid en risk att 
observatören ändå påverkat den naturliga miljön endast genom sin närvaro, men detta svårt att 
undvika. Det faktum att undersökningen utförs av en person gör att det är större risk för att 
tolkningen blir subjektiv.  Ett försök till att göra undersökningen mindre subjektiv var att i 
intervjuer använda datainsamlingen som en del av samtalet för att diskutera utfallet 
tillsammans med läraren som observerats. På detta vis kunde läraren komma med synpunkter 
på utfallet. En svårighet med detta kan vara att lärare inte alltid är medvetna om deras 
kommunikationsmönster.  
 
Det finns många sätt som en undersökning av kommunikationsmönster i form av frågor skulle 
kunna få en vidare kontext och ramfaktorer att analysera. En metod skulle kunna vara att 
jämföra elevernas måluppfyllelse vid examination och dra slutsatser om hur 
kommunikationsmönster kan påverkar elevernas inlärning och måluppfyllelse. Ett annat 
alternativ skulle kunna vara göra undersökningar i ett samhällsvetenskapligt ämne och ett 
naturvetenskapligt för att undersöka om det finns skillnader eller olika traditioner i ämnena 
som kan strykas av resultatet. En tredje som skulle vara intressant är att välja ut elever med 
låg eller hög måluppfyllelse som ramfaktor i PCA och jämföra detta med deras enkätsvar för 
att se om de eleverna upplever gällande kommunikationsmönster också kan spegla vilken typ 
av måluppfyllelse eleven har. Det hade även varit intressant om det funnits mer tid att välja ut 
elever från undersökningen ”extremer” och göra intervjuer även med eleverna för att be dem 
utveckla deras enkätsvar. Detta för att få större förståelse för hur elever ser på läraren och den 
egna kommunikationsmönster och vad den kan ha för betydelse för inlärning och intresse för 
biologi och naturvetenskap.  
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4.6 Inför framtiden 
 
Vad kan läras av att studera kommunikationsmönster i form av frågor? Med hjälp av frekvens 
och kategorier av frågor till stor del går att analysera och utvärdera kommunikationsprocesser 
i klassrummet. Studien visar att det kan finnas en poäng i att lärarstudenter och redan 
verksamma lärare dokumenterar sin egen kommunikation i form av frågor under lektionstid, 
då resultaten kan spegla en viss typ av samtalsstruktur, en viss typ av kunskapssyn eller ett 
visst sätt att se på lärande som läraren omedvetet förmedlar till eleverna. Dock är läraren som 
aktör inte den enda som påverkar kommunikationsmönster i klassrummet. Det finns många 
andra ramfaktorer som leder till att en lektion utformas på ett visst sätt. Det kan ha med 
ämnets tradition att göra, en tradition på skolan eller även elevgruppen läraren har. Ett steg i 
rätt riktning är att man som lärarstudent är medveten om dessa ramfaktorer.  
 
Det finns en kultur i skolan att frågor ställs för att man inte förstår, istället för att man vill veta 
mer.  En lärarstudent tolkar frågor som en indikator att eleverna inte hänger med eller att en 
förklaring varit för otydlig. Det kan också finnas en rädsla i att bemöta elevers frågor på grund 
utav det är svårt att spinna vidare, då det till en början saknas erfarenhet och kunskap i ämnet 
(Skolverket, 2012) Studien visar att mycket kan analyseras endast genom att dokumentera 
elevernas frågor och hur elevernas frågor tar plats i klassrummet, inte bara för att det är 
positivt ur elevernas synpunkt utan också för att som lärare bli medveten om hur många saker 
förhåller sig i klassrummet. Frågor kan vara en indikator av klassrumsklimatet, intresset för 
ämnet eller elevers fokus och som lärare kan man utvärdera mycket genom att fundera på 
vilka frågor eleverna ställer i en undervisningssituation.  
 
När det gäller naturvetenskapliga ämnen är det viktigt att ha med sig att all kunskap inte är 
rätt eller fel som den naturvetenskapliga traditionen ofta speglar, utan att det är viktigt att ta 
vara på de tillfällen som uppmuntrar till diskussion, det bör finnas fler tillfällen där läraren 
vågar stanna upp exempelvis genom att ställa en autentisk fråga där eleverna får diskutera 
fram ett svar och där deras egna synpunkter är viktiga. Inte endast ur lärande synpunkt, där 
det enligt ett sociokulturellt perspektiv är viktigt att diskutera begrepp och fakta i en kontext, 
utan också för att förmedla till eleverna att naturvetenskapens begrepp och tolkningar inte är 
det samma som en sanning, utan ett sätt att se på hur världen är uppbyggd. Detta är lärare 
även medvetna om, men tid, erfarenhet och ork är ramfaktorer som nog till stor del ligger 
bakom lärarnas frågemönster.  
 
Det är även av stor vikt att fundera över hur laborationer används i undervisningen, om de är 
schemalagda på grund av det är någonting som ämnesplanerna kräver, eller för att ett 
undersökande arbetssätt faktiskt gynnar lärande och intresse för ämnet. Elevernas höga 
frekvens av frågor som inte har med ämnet att göra får en att fundera vart största fokus i 
undervisningen ligger, att ta sig igenom alla uppgifter och mål för undervisningen eller 
faktiskt förmedla ett ämnes tradition, och betydelse i samhället. Fokus bör ligga på båda delar, 
men lärares situation idag kan nog lätt leda till att den ena delen överväger, på lärarens axel 
väger bedömning och mål tyngre än intresset och utveckling inom ämnet. Avslutningsvis kan 
mer tanke bakom vilka frågor man ställer vara ett effektivt sätt möjliggöra intresseväckande 
diskussioner, stärka elevers självförtroende och deltagande i klassen samt stanna upp i 
betygshets och fokus på måluppfyllelse.  
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1. Observationsprotokoll A 
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2. Observationsprotokoll B1 
 
       

M=Man       K=Kvinna 

I=Inträffad händelse 

 

 

 

 

 

 

Frågor (L) 

 

Exempel 

 

Frågor (E) 

 

Exempel 

Givet svar Givet svar 

 

 

M K 

 

Autentisk Autentisk 

 

 

M K 

 

Övrigt Övrigt  

M K 
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3. Observationsprotokoll B2 

       

 I=Inträffad händelse            

 

 

 

 

 

 

 

Frågor (L) 

 

Exempel 

 

Frågor (E) 

 

Exempel 

Givet svar 

 

 Givet svar 

 

 

 

Autentisk 

 

 Autentisk  

Övrigt  Övrigt  
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4. Intervjuguide 
 

Intervjuguide 

1.God relation 

• Bekräftelse att spela in intervjun 

• Försäkra informanten att allt under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt.   

• Se till att inspelningsutrustning är i ordning 

• Syfte med intervjun, upplägg bakgrundsinfo-klassrumsklimat-kommunikation 

2.Bakgrundsinfo om informanter 

• Lärarutbildning?  

• Ämneskombination?  Varför just denna kombination? 

• Någon annan högskoleutbildning? 

• År verksam i yrket?  

• Hur lång tid har du haft nuvarande undervisningsgrupp? Har du samma undervisningsgrupp i andra ämnen? 

3. Kommunikationsmönster i klassrummet 

• Vad tänker du när du hör ordet ett bra klassrumsklimat?  

• Hur skapar man ett bra klassrumsklimat? 

• Vad påverkar klassrumsklimatet?  

 

• Berätta hur du brukar gå till väga för att upprätta en dialog mellan dig och eleverna i klassrummet?  

• Vad påverkar dialog mellan lärare och elever? 

• Finns det möjlighet till dialog utanför klassrummet? Vilka sätt då? 

4.Frågor  

• Berätta om hur du använder dig av frågor i klassrummet? 

• Vad påverkar vilka frågor man ställer? Förklara! 

• Använder du flera olika typer av frågor?  Vilka? 

• Påverkar biologi som ämne ditt sätt att ställa frågor jämfört med andra ämnen/kurser? 

 
• Hur upplever du frågorna eleverna ställer i den här gruppen? 

• Hur hanterar du elevernas frågor? 

• Upplever du att det finns situationer där elever ställer fler eller färre frågor tex teori, laboration, eget arbete? 

Förklara!  
 

5.Presentation av metod och data - jämförelse med andra lärare och elevgrupper 

 

6. Återkoppling 

Detta var intressant, jag har lärt mig mycket….   

•  Sammanfattning 

•  Bekräftelse 

•  Hur bearbetning av intervju och enkät kommer gå till. Fortsatt kontakt. Informanten får en kopia av arbetet när det 

är slutfört.  
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2. Elevenkät 
 
 
Ditt kön:           Man…..☐    Kvinna…..☐ 
 

Kryssa för det svarsalternativ som bäst motsvarar din åsikt! 
Tack för din medverkan! 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
1..Här nedan följer påståenden om ämnet biologi.   

 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
2. Ungefär hur stor del av biologilektionerna i kursen tycker du har motsvarat följande aktiviteter? 

 
Kommentar:……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………. 

 
 
 
 

 Instämmer 
helt 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
till liten del 

Stämmer 
inte alls 

Vet ej 

 
F1. Jag tycker biologi är ett intressant 
ämne. 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

F2 Jag lägger ned mycket tid och 
engagemang på det här ämnet. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Hela 
tiden 

 
Större del av 
tiden 

 
Halva 
tiden 

 
Liten del av 
tiden 

 
Ingen 
tid 

 
 
Vet ej 

 
F3.Lärargenomgång 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

F4.Laboration ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

F5.Arbete med läroböcker  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
F6.Rapportskrivning 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
F7.Grupparbete 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
F8.Prov eller redovisning av något slag 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
F9.Annat, 
nämligen:________________________ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 
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3. Här nedan följer påståenden som handlar om klassrumsklimatet under biologilektioner:   
   

  Instämmer 
helt 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
inte alls 

Vet ej 

 
F10. Läraren uppmuntrar till diskussioner 
under lektionen. 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
F11Jag tycker att alla får uttrycka sin åsikt i 
klassrummet.  

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
F12Läraren tar elevers synpunkter och förslag 
på allvar. 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
F13Jag tycker lärare och elever samarbetar 
bra och hjälper varandra under lektionen.  

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
F14Läraren uppmuntrar mig till att ställa 
frågor.  

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
 
 
4.Här nedan följer påståenden som handlar om hur läraren använder sig av frågor genom tal i klassrummet under 
biologilektioner: 
 

 
 
 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
inte alls 

 
Vet ej 

F15.Läraren ställer frågor för att hjälpa och handleda 
klassen 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

F16.Läraren ställer frågor för att få klassens 
uppmärksamhet 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

F17.Läraren ställer frågor för att hålla ordning i 
klassrummet 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

F18.Läraren ställer frågor för att klassens åsikter ska 
lyftas fram. 

     
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

F19.Läraren ställer frågor för att starta en diskussion 
om ämnet.  

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

F20 Läraren ställer frågor för att kontrollera klassens 
kunskap i ämnet. 

     
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

F21 Läraren ger klassen tillräckligt med tid att svara 
på frågor.  

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 
 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
F22 Läraren ställer mycket frågor i det här ämnet. 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………….,…
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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5. Här nedan följer påståenden om frågor ställda genom tal i klassrummet under biologilektioner.  
                  

 
 
 

Instämmer 
helt 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
inte alls 

 
Vet ej 

 
F23 Jag tycker det är positivt när läraren 
ställer frågor till mig.  
 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
F24 Om jag hade svarat fel på någon fråga 
hade läraren förmodligen fått mig att känna 
mig dum. 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
F25 Om jag hade svarat fel på en fråga från 
läraren så skulle läraren förmodligen ha 
använt det på ett positivt sätt så att jag lärt 
mig av misstaget. 
 

 
 
☐ 

 
 
☐ 

 
 
☐ 

 
 
☐ 

 
 
☐ 

 
 
☐ 

 
F26 Jag känner mig ofta nervös för att inte 
klara av att svara på frågor i det här ämnet.  

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
F27 Jag ställer frågor till läraren för att jag 
är nyfiken på det här ämnet. 
 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
F28 Jag ställer frågor till läraren för att få 
stöd för det jag lärt mig.  

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
F29 Jag ställer frågor till läraren för att 
kontrollera vad som förväntas på prov eller 
redovisning.  

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
F30 Jag ställer frågor till läraren när jag inte 
förstår i det här ämnet. 
 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
F31 Jag ställer frågor till mina kamrater när 
jag inte förstår i det här ämnet.  
 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
F32 Jag känner att om jag ställer frågor i det 
här ämnet uppfattas jag som dum av läraren.  

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
Kommentarer:………………………………………………………………………………………….……………………...…
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………….                                                 
 
 
 
6.  Text fråga 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Övriga  kommentarer........................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Fritextfråga elevenkät 
 
 
Fritextfrågor (Fråga nr.6 på enkäten) 
 
Elevgrupp I och II 
Under de lektioner jag observerade upplevde jag att klassen frågade ungefär dubbelt så              
mycket frågor till läraren under lektioner med laboration jämfört med utan laboration. Vad 
tror du är anledningen till att det ställs fler frågor under lektioner med laboration?  
 

Elevgrupp III och V 

Under de lektioner jag observerade ställde klassen färre frågor till läraren än vad läraren 
ställde till klassen. Vad tror du kan vara en anledning till att klassen ställer färre frågor 
jämfört med läraren under lektionstid? 
 

Elevgrupp IV 

Under de lektioner jag observerade frågade klassen ungefär två gånger så mycket frågor till 
läraren när klassen arbetade med instuderingsuppgifter jämfört med då läraren hade 
lärargenomgång. Vad tror du är anledningen till att klassen ställer fler frågor vid arbete med 
instuderingsuppgifter under lektionstid? 
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7. Följebrev 
 
Hej 
 
Mitt namn är Marianne Eriksson är 24 år och studerar till gymnasielärare i Biologi och 
Naturkunskap på Umeå Universitet. Jag skriver mitt examensarbete denna höst och är 
intresserad av att komma ut i verksamheten och se hur biologilärare arbetar ute på fältet 
genom att göra en observationsstudie. Syftet med studien är titta på kommunikation och 
lärande under lärarledd klassrumsundervisning.  
 
Här nedan följer en beskrivning av undersökningens upplägg. Studien har tre huvuddelar:  
 
 
Observation i klassrummet 
Målsättningen är att jag är med och observerar under cirka 300 minuter av lärarledd 
lektionstid. Detta motsvarar ca 5 lektioner 60 minuter vardera. Det kan vara både praktiska 
och teoretiska lektioner. Lektionerna är ämnade att vara i samma klass i en biologi kurs. 
Observationen är icke deltagande där tanken är att jag ska försöka att störa undervisningen så 
lite som möjligt. Jag kommer under lektionen att dokumentera med hjälp av ett 
observationsprotokoll. Ingen teknisk utrustning kommer att användas.  
 
Intervju med dig som biologilärare 
Efter att alla lektioner är observerade är målsättningen att diskutera kommunikation och 
lärande från lärarens synvinkel i klassrummet med dig som lärare samt även bekräfta det jag 
har dokumenterat under lektionerna. Tillsammans sammanfattar vi vad som skett i 
klassrummet. 
 
Intervjun uppskattas att ta ca 30 minuter, max en timme.  
 
Eventuell ljudinspelning av intervjun med ditt samtycke.  
 
 
Enkät 
Tillsist en enkätundersökning med de elever som varit med under de biologilektioner jag 
observerat för att få elevernas bild av kommunikation och lärande i klassrummet.  
 
 
 
Deltagarna i undersökningen kan närsomhelst avböja eller avbryta sin medverkan.  
 
 
Alla deltagare är anonyma vilket innebär att det inte kommer av den färdiga rapporten vara 
möjligt att identifiera vare sig skola, lärare eller elever. 
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7. Resultat av SIMCA P+ i alla elevgrupper 
 

  
Figur 12  Elever nr. 1-9 tillhörande grupp I 

 

 
Figur 13. Elever nr 61-89 tillhörande grupp II 

 
 
 

 
Figur 14. Elever nr. 10-33 tillhörande grupp III   
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Figur 15. Elever nr. 34-40 tillhörande grupp IV 

 
 

 
Figur 16.  Elever nr 90-116 tillhörande grupp V  
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9. Exceltabell observationer för SIMCA P+ 
 
L: Lärare    E:Elev   Antal frågor/minut 
Lektion Lärare L:Givna svar L:Autentiska L:Övriga L:totalt 

1 Mattias 0,180555556 0,083333333 0,027777778 0,291666667 
2 Mattias 0,035087719 0 0,280701754 0,315789474 
3 Mattias 0,028571429 0 0,2 0,228571429 
4 Mattias 0,029411765 0,044117647 0,294117647 0,367647059 
5 Karin 0,194029851 0 0,432835821 0,626865672 
6 Karin 0,119402985 0,014925373 0,567164179 0,701492537 
7 Karin 0,209677419 0 0,451612903 0,661290323 
8 Karin 0,413793103 0,068965517 0,551724138 1,034482759 
9 Christina 1,166666667 0,383333333 0,383333333 1,933333333 
10 Christina 0,738461538 0,153846154 0,446153846 1,338461538 
11 Christina 0,75 0,05 0,716666667 1,516666667 
12 Jenny 0,019230769 0,019230769 0,307692308 0,346153846 
13 Jenny 0,263157895 0,118421053 0,592105263 0,973684211 
14 Jenny 0,135802469 0,098765432 0,518518519 0,75308642 
15 Jenny 0,230769231 0,288461538 0,288461538 0,807692308 
16 Peter 0,466666667 0 0,2 0,666667 
17 Peter 0,548387097 0 0,209677419 0,758065 
18 Peter 0,352112676 0,084507042 0,267605634 0,704225 
19 Peter 0,283333333 0,033333333 0,283333333 0,6 

Lektion Lärare E: Givna svar E: Autentiska E:Övriga E:totalt 
1 Mattias 0,180555556 0,027777778 0,263888889 0,472222222 
2 Mattias 0,052631579 0 1,035087719 1,087719298 
3 Mattias 0,057142857 0,042857143 0,785714286 0,885714286 
4 Mattias 0,088235294 0,014705882 0,720588235 0,823529412 
5 Karin 0,23880597 0,029850746 0,611940299 0,880597015 
6 Karin 0,298507463 0,134328358 0,47761194 0,910447761 
7 Karin 0,177419355 0,032258065 0,258064516 0,467741935 
8 Karin 0,172413793 0,051724138 0,206896552 0,431034483 
9 Christina 0,016666667 0,033333333 0,216666667 0,266666667 
10 Christina 1,338461538 0,076923077 0,215384615 0,107692308 
11 Christina 0,35 0,133333333 0,1 0,583333333 
12 Jenny 0,288461538 0,038461538 0,903846154 1,230769231 
13 Jenny 0,105263158 0,026315789 0,644736842 0,776315789 
14 Jenny 0,172839506 0,061728395 0,580246914 0,814814815 
15 Jenny 0,115384615 0,019230769 0,230769231 0,365384615 
16 Peter 0,088888889 0,044444444 0,066666667 0,2 
17 Peter 0,274193548 0,064516129 0,064516129 0,403226 
18 Peter 0,154929577 0,056338028 0,070422535 0,281169 
19 Peter 0,033333333 0,066666667 0,05 0,15 
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Lektion Lärare Centralt innehåll årskurs 
Tid - Lektion 
minuter Elevantal 

1 Mattias 3.Cellbiologi 2 72 8 
2 Mattias 3.Cellbiologi 2 57 8 
3 Mattias 3.Cellbiologi 2 70 8 
4 Mattias 3.Cellbiologi 2 68 6 
5 Karin 1:Genetik 1 67 14 
6 Karin 1:Genetik 1 67 11 
7 Karin 1:Genetik 1 62 25 
8 Karin 1:Genetik 1 58 24 
9 Christina 2:Ekologi 1 60 24 
10 Christina 2:Ekologi 1 65 24 
11 Christina 2:Ekologi 1 60 24 
12 Jenny 2:Ekologi 1 52 25 
13 Jenny 2:Ekologi 1 76 15 
14 Jenny 2:Ekologi 1 81 14 
15 Jenny 2:Ekologi 1 52 24 
16 Peter 1:Genetik 1 45 28 
17 Peter 1:Genetik 1 62 28 
18 Peter 1:Genetik 1 71 12 
19 Peter 1:Genetik 1 60 13 
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10. Exceltabell elevenkäter för SIMCA P+  
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11. Loading plot elevenkäter 
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12. Exempel för användning av SIMCA P+ 
 

Eriksson et al., (2006) använder en studie av konsumtion av matvaror som exempel där 16 
olika europeiska länder jämförs, se figur . Länder som har liknande egenskaper, vilket i denna 
studie innebär konsumerar liknande matvaror, är nära varandra i figuren, exempelvis de 
nordiska länderna Sverige, Danmark, Norge och Finland. Länder placerade långt ifrån 
varandra konsumerar olika matvaror. Belgien och Tyskland är nära ursprunget, centrum, 
vilket indikerar att dessa länder konsumerar alla matvaror ungefär lika mycket.  
 

 
                                         Figur 17. Resultat plot 16 europeiska länder (Eriksson et al., 2006 s.10). 

 
Kunskap om vilka matvaror som konsumerats mest i olika länder erhålls av principal 
komponent loadings, se figur 4. Den visar förhållandet mellan alla 20 mätvärden samtidigt. 
De mätvärden, matvaror, som ger samma information är grupperade och därmed korrelerade. 
Hårdbröd (crisp_brea) och frusen fisk (fro_fish) är exempel på två mätvärden som är positivt 
korrelerade. När mätvärden är negativt korrelerade så är de på motsatta sidor av ursprunget, i 
diagonalt motsatta kvadranter. Tillexempel är konsumtion av vitlök och sötningsmedel inte 
korrelerade, vilket innebär en ökning av sötningsmedel innebär en minskning av vitlök.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
                         Figur 18. .Loading plot för matvaror hos 16 europeiska länder (Eriksson et al., 2006, s.10). 
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Avståndet till ursprunget avslöjar även information. Ju länge ett mätvärde, matvara, ligger 
desto större betydelse har den variabeln för modellen. Det betyder att frusen fisk (fro_fish), 
hårdbröd (crisp_brea), frusna grönsaker (fro_veg) och vitlök (garlic) separerar de fyra 
nordiska länderna från andra länder. De fyra nordiska länderna har högre konsumtion av 
frusen fisk, hård bröd och frusna grönsaker än av vitlök. Länder som Italien, Spanien, 
Portugal har hög konsumtion högre konsumtion av vitlök och låg konsumtion av 
sötningsmedel (sweetner) (Eriksson et al., 2006). 
 
PCA används i denna studie på samma sätt som Eriksson et al. (2006) beskriver för att 
urskilja mönster bland de lektioner som observerats samt i enkätsvaren i respektive elevgrupp. 
Kvantitativa och kvalitativa data från observationerna och elevernas enkät svar jämfördes 
sinsemellan i två olika modeller. Detta för att undersöka vilka mätvärden som har störst 
påverkan på de observerade lektionernas utfall samt mönster i elevernas enkätsvar. 
 

 


