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Att se det komplexa i det enkla, det oklara i det självklara och det märkliga i det som 

vi vanligen tar för givet. 

(Lindström och Pennlert, Undervisning i Teori och Praktik, Fundo förlag 2013, s.30). 

 

 

Sammanfattning 

Genom klassrumsobservationer och lärarintervjuer undersöker denna studie vilka frågandetekniker 

lärare använder för att stimulera elevers tänkande och ge produktiva diskussioner i klassrummet. För 

att analysera dialogen mellan lärare och elever utvecklades en metod som visualiserar händelser i 

förloppet av en lektion på ett översiktligt sätt. Visualiseringsmetoden gjorde det möjligt att enkelt 

identifiera både trender i klassrumsdialogen och enskilda moment i samtalet som verkade intressanta 

att undersöka vidare. Undersökningens fokus var att analysera vilka produktiva frågandetekniker 

gymnasielärare i naturkunskapsundervisningen använder och hur lärare själva uppfattar att de 

använder frågor i klassrummet. Jag observerade flera exempel av produktiva frågandetekniker i 

klassrummen, till exempel ”verbal jigsaw” och ”framing”. Med hjälp av visualiseringsmetoden av 

klassrumsdialogen identifierade jag dessutom undervisningssituationer där elever var muntligt 

engagerade. Studien visade i enlighet med tidigare forskning att elever ställer flest frågor när detta 

uttryckligen efterfrågas av läraren, när de personligen kan relatera till innehållet och när de arbetar i 

små grupper. Lärarna som deltog i studien var alla positivt inställda till elevernas egna frågor och 

försökte uppmuntra elevengagemang. 
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Inledning och syfte 

Den ursprungliga idén till detta arbete fick jag genom att läsa boken ”Pedagogiskt ledarskap – om att 

skapa goda relationer i klassrummet” (Jensen och Löw, 2011). I kapitlet ”Regi på klassrummets scen” 

diskuterar Cato Björndal lärarens roll som ledare i klassrummet ur ett dramaturgiskt perspektiv. 

Läraren är enligt Björndal beroende av att kunna utöva en viss kontroll i klassrummet. Ledarrollen i 

klassrummet innebär att kontrollen måste etableras innan undervisning kan äga rum. Hur läraren 

upprätthåller kontrollen och om metoderna främjar lärandet är något som varje lärare behöver 

bedöma. Vidare diskuterar Björndal att klassrummets utmaningar inte går att lösa med enkla 

universella recept för hur läraren ska leda, att det visst finns ”goda råd och tekniker som kan vara till 

hjälp för lärare, men på ett mer grundläggande plan krävs professionell insiktsfullhet och 

medvetenhet.” (Jensen och Löw, 2011, sida 128). Min nyfikenhet väcktes och jag bestämde att fördjupa 

mig i denna studie i just lärarens roll som ledare i klassrummet. Björndal betraktar lärarens regi i 

klassrummet som lärarens sätt att påverka elevers beteende så att de arbetar såsom läraren önskar och 

därmed förhoppningsvis för sitt lärande framåt. Jag ville analysera praktiska tekniker som lärare 

använder för att leda arbetet i klassrummet. Jag har ett personligt intresse i frågandet och dess 

betydelse för personligt engagemang, lärandet och för samhällets demokratisering i stort. Därför valde 

jag att undersöka just frågor i klassrummet. Vad är egentligen en bra fråga? Hur ställer jag som lärare 

bra frågor till mina elever som för deras lärande framåt? Och hur kan jag som lärare stimulera elever 

att ställa egna frågor? 

I denna studie undersöks samtalet mellan lärare och elever i naturkunskapsundervisningen. 

Undersökningens fokus ligger på produktiva frågor i klassrummet. Med produktiva frågor menas 

frågor som för elevers lärande framåt. Arbetet är en fallstudie där ett fåtal lektioner av 4 olika 

naturkunskapslärare observerades och lärarna intervjuades. Syftet är att belysa vilka frågandetekniker 

lärarna använder i klassrummet och öka förståelse hur frågandet kan användas på bästa sätt för att 

främja elevers lärande.  

Följande frågeställningar försöker jag besvara i denna studie: 

1. Hur kan jag översiktligt visualisera samtalet mellan lärare och elever i förloppet av en lektion? 

2. Vilka produktiva frågandetekniker använder lärarna? Hur uppfattar lärarna själva att de 

använder frågandet i klassrummet? 

3. I vilka undervisningssituationer ställer elever egna frågor? 
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Bakgrund 

Lärarens roll som ledare i klassrummet 

Första lektionen jag höll under min lärarutbildning var en lektion i naturkunskap. Eleverna tillhörde 

en stor klass som inte hade valt inriktningen naturvetenskap. Läroplanen föreskriver att alla elever på 

gymnasiet ska undervisas i grundläggande naturvetenskap (Skolverket, 2011). Därför är kursen 

naturkunskap ett obligatoriskt ämne på alla program på gymnasiet med undantag för det 

naturvetenskapliga och tekniska programmet. Eftersom ämnet är obligatoriskt kan det finnas elever 

som inte är intresserade och som deltar ofrivilligt i kursen. En mindre intresserad elev i min klass 

uttryckte detta ungefär så här: 

”Varför ska jag göra det här? Jag valde samhällsvetenskap, jag är inte intresserad i 

naturkunskap! Jag förstår inte varför jag måste lära mig naturkunskap, jag har 

ingen nytta av det!” 

Jämfört med klasser där elever har ett stort intresse för ämnet blir lärarens uppgift att motivera 

undervisningens innehåll ännu viktigare i klassrummen med mindre motiverade elever. När elever 

förstår bakomliggande argument och relevansen av ämnet kan man utgå från att deras beredskap att 

delta och engagera sig i undervisningen ökar.  

Varför ska alla elever då tillgodogöra sig grundläggande kunskaper i naturvetenskapliga ämnen? 

Argumenten kan enligt Sjöberg (2009) delas in i 4 olika kategorier: Ekonomiargumentet, 

nyttoargumentet, demokratiargumentet och kulturargumentet. Ekonomi- och nyttoargumentet 

betonar samhälleligt och personligt lönsamhet av naturvetenskapligt bildning. Dessa två argument 

används oftast i diskussionen men har enligt Sjöberg mest svagheter. Kulturargumentet går ut på 

naturvetenskapens kulturella betydelse med dess produkter, processer och ideal, liksom tron på 

förnuft och kritisk diskussion. Demokratiargumentet går ut på att medborgarnas kompetens i 

naturvetenskapliga ämnen är ett nödvändigt redskap för att demokratin ska fungera. En demokrati 

baserar på att deltagarna kan fatta beslut baserade på kunskap och argument, vilket förutsätter att de 

förstår situationen och kan skilja mellan bra och dåliga argument. För att kunna förstå 

naturvetenskapliga problem med samhällelig relevans, kritiskt ifrågasätta dem och ta ställning som 

demokratiska medborgare behöver elever en viss insikt i naturvetenskapliga ämnen. Som lärare är det 

bra att vara medveten om argumenten för naturvetenskapliga ämnen i skolan, speciellt i undervisning 

av elever med lägre egen intresse i ämnet. Då kan läraren antagligen lättare uppnå en gemensam 

förståelse av lärandemålen med eleverna. Jag tar upp demokratiargumentet eftersom det kan vara ett 

mentalt stöd för läraren att engagera elever i undervisningen i naturvetenskapliga ämnen. Dessutom 

är demokratiargumentet starkt kopplad till fenomenet frågandet och en viktig beståndsdel av själva 

demokratiargumentet är det kritiska förhållningssättet. Ett kritiskt förhållningssätt förutsätter att man 

ifrågasätter och analyserar ståndpunkter. Att ifrågasätta något kräver färdigheten att formulera en 

fråga. Bland annat därifrån rör mitt grundläggande intresse för frågan som fenomen och dess 

övergripande betydelse för demokratin.  
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I enlighet med Sjöbergs demokratiargument uttrycker läroplanen för den svenska skolan att elever ska 

utveckla färdigheten (Skolverket, 2011) att kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden. 

Lärarens uppgift enligt läroplanen är bland annat att stimulera, handleda och stödja eleven och att 

genomföra arbetet så att eleven upplever att kunskap är meningsfull och att elevens 

kunskapsutveckling går framåt. Hur ska lärare vikta faktainlärning, alltså naturvetenskapens 

produkter, och träning av färdigheter så som diskussionsförmåga och färdigheten att kritiskt 

ifrågasätter och analysera? För att utbilda elever till välinformerade medborgare som kan delta i 

demokratiska beslutsfattningsprocesser krävs både både faktakunskap och färdigheten att använda 

denna information i ett relevant sammanhang. Färdigheter är till exempel förmågan att lyssna, 

analysera argument, ifrågasätta, diskutera och ta ställning. Att främja elevens förmåga att formulera 

en egen fråga och försöka besvara den är alltså ett övergripande mål av utbildningen och något som 

måste utvecklas inom undervisningen. Men hur ser det ut i verkligheten och vad exakt kan läraren 

göra för att främja just dessa färdigheter? Hur gör lärare i praktiken för att uppnå dessa lärandemål 

och organisera aktiviteten i klassrummet? I detta arbete ligger fokuset på lärares frågandetekniker i 

samtalet med hela klassen i naturkunskapsundervisningen. 

Frågandets betydelse för lärandet 

Om man vill undersöka lärandet är det bra att definiera vad lärande innebär. En mycket använd teori 

lanserades 1956 av Benjamin Bloom och kallas Blooms taxonomi (Bloom et al., 1956). Blooms 

taxonomi beskriver följande sex kognitiva processer: 

1. Faktakunskap - Att kunna repetera och memorera fakta. 

2. Förståelse - Att kunna förstå och förklara fakta som memorerats.  

3. Tillämpning - Att kunna använda och utföra något med den kunskap man fått.  

4. Analys - Att kunna kritiskt bearbeta och se samband mellan olika fakta.  

5. Syntes - Att kunna sammanställa och skapa nya strukturer. 

6. Utvärdering - Att kunna bedöma och ta ställning.  

Taxonomin klassificerar lärandet och därmed tänkandet i olika nivåer av kognitiv komplexitet. De 

kognitiva nivåerna är hierarkiska och delas in i lägre och högre nivåer av lärande. Målet med 

undervisningen och elevers kognitiva utveckling är att ge eleverna möjlighet att uppnå högre nivåer av 

lärande. Blooms taxonomi kan hjälpa både lärare och elever att förstå och förtydliga var i 

lärandeprocessen eleven befinner sig. 

En mindre hierarkisk modell delar kognitiva färdigheter in i högre nivåer av tänkande (higher-order 

cognitive skills, HOCS) och lägre kognitiva nivåer (lower-order cognitive skills, LOCS) (Zoller och 

Nahum, 2012). Enligt Zoller och Nahum råder globalt enighet att utbildningen ska främja HOCS 

färdigheter. HOCS beskriver olika kognitiva färdigheter såsom kritiskt tänkande, systemiskt tänkande, 

frågeformulering, evaluerande tänkande, beslutsfattande, problemlösande och transfertänkande. En 

essentiell del av HOCS modellen är färdigheten att formulera en fråga och är enligt Zoller direkt 

kopplat till det kritiska tänkandet och problemlösningsförmågan. Zoller betonar lärarens uppgift att 

uppmuntra och utmana elever att ställa relevanta frågor för att träna just den färdigheten.  
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Figur 1: Frågandet (”question-asking”) är en del av de högre kognitiva färdigheterna ”HOCS” (”Higher-order 

cognitive skills”) (Zoller och Nahum, 2012). 

Frågandet har dessutom stor betydelse för själva lärandet. Lindberg beskrev frågandets kraft på 

följande sätt: ”Frågandet leder framåt, eftersom det söker ett svar”, ”Frågandet hjälper mig att ha 

kontrollen över mitt lärande och lyfter det egna tänkandet till en metanivå eftersom jag tänker 

tydligare på vad det är jag söker” (Lindberg, 2011). Vidare lyfter Lindberg frågandets betydelse för 

kommunikationen eftersom ”Frågandet hjälper mig att lyssna. Jag måste veta vad jag frågar efter och 

jag har också ett behov av att lyssna efter svaret på min fråga.” Lindberg ser elevers egna frågor som 

viktiga för ett bra lärande, och ifrågasätter själv om elevers egna frågor hanteras på ett bra sätt i 

skolan. Han undrar om elever idag behöver lägga sina egna frågor åt sidan för att försöka förstå vad 

skolan frågar efter och hitta de rätta och av läraren förväntade svaren. 

Frågor i klassrummet 

Lärarens frågor  

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i naturkunskap använder frågandet i sin 

undervisningsstrategi. När läraren ställer frågor till elever kan frågandet ha olika syften. Man kan dela 

in frågandet, och själva undervisningsstilen, i två stora kategorier; traditionell och konstruktivistisk 

orienterad undervisning (Chin, 2007). Traditionell essentialistisk undervisning fokuserar på 

faktakunskap och ser läraren som den auktoritära specialisten som överför sin kunskap till elever via 

”teaching by telling” (Linde, 2011). Syftet av lärarens frågor som följer en traditionell pedagogik är 

främst att evaluera och bedöma vad eleverna kan. Lyssnandet från lärarens sida kan beskrivas som 

utvärderande lyssnande (Davis, 1997; Wiliam, 2013). Vid utvärderande lyssnande väntar läraren på 

det rätta svaret så att hen kan fortsätta med sin plan för undervisningen. Här är läraren intresserad av 

att veta om eleverna kan vad läraren vill att de ska kunna. Utvärderande lyssnande används mest i 

lärarledda diskussioner i helklass, vilket är en av de vanligaste undervisningsmetoderna. Den typiska 
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modellen kallas ”inlednings-respons-evaluering” (IRE), där läraren ställer en fråga, väljer ut en elev att 

svara och utvärderar sedan elevens påstående (Mehan, 1979; citerat i Chin, 2007). Lärarprat 

dominerar i traditionell undervisning; frågorna ställs främst av läraren och sällan av elever (Van Zee, 

2001).  

Konstruktivistisk orienterad pedagogik däremot fokuserar mindre på fakta och mer på färdigheter. 

Läraren ses som ledaren som konstruerar kunskapen gemensamt med eleverna (Van Zee, 2001). 

Denna elevfokuserade pedagogik kallas också för ”inquiry”, problem-orienterad eller progressiv 

pedagogik. Lärarens frågor syftar till att stimulera elevers tänkande och elevfrågor är vanligare än i 

traditionell undervisning (Van Zee, 2001). Läraren lyssnar på ett tolkande sätt och är intresserad av 

vad eleverna tänker (Wiliam, 2013). Potentialen i just tolkande lyssnande ligger i möjligheten att få 

information om hur eleven tänker och hur läraren kan lära ut innehållet på ett bättre sätt och därmed 

förbättra undervisningens kvalitet och elevers lärande.  

Vilken pedagogik dominerar då i dagens skola? Den svenska utbildningsfilosofin är traditionellt lik 

den klassiska tyska filosofin med traditionell-essentialistiska drag och fokus på bildning (Linde, 2012). 

Efter andra världskriget blev dock Sverige mycket influerad av den amerikanska konstruktivistiska 

progressivism, eller pragmatism, efter Dewey. Deweys progressivism präglas av ett demokratiskt 

fokus, att utbildningen ska knyta an till elevens verklighet och ett ämnesövergripande arbetssätt där 

teori och praxis ska gå hand i hand, symboliserad genom uttrycket ”learning-by-doing” (Egidius, 

2009). Deweys lärandeteori kombinerades i Sverige med den svenska ”jämlikhetstanken” (Linde, 

2012). Resultatet är dagens styrdokument som präglas av en progressiv-konstruktivistisk pedagogik 

med elevaktiva arbetssätt, fokus på elevers likvärdighet och personliga utveckling och demokratiska 

och solidariska grundläggande värden och arbetssätt (Skolverket, 2011). Dagens läroplaner 

förespråkar alltså främst en konstruktivistisk, ”inquiry”-orienterad undervisning eftersom denna anses 

mest lämplig för elevers livslånga lärande, individers förberedelse för arbetsmarknaden och det 

demokratiska solidariska samhället. Lärarnas uppdrag är att omsätta den konstruktivistiska 

elevcentrerade pedagogiken. Traditionella undervisningstekniker med till exempel frågor av IRE-

modellen brukar kritiseras (Van Zee, 2001). Forskarna påpekar dock att en balans av 

undervisningsstilar främjar lärandet mest, till exempel genom att kombinera förmedling av 

grundläggande faktakunskap med elevaktiva problemlösande uppgifter (Scott, 1998, citerat i Chin 

2007). Bilden av två helt separata pedagogiska undervisningsstilar är dessutom en förenklad bild av 

verkligheten (Van Zee, 2001). De flesta lärare använder sig i sin vardag av båda undervisningsstilarna 

och det kontinuum som finns mellan båda de beskrivna extrema.  

Med vilka syften ställer lärare frågor? Enligt William kan det bara finnas två olika syften där läraren 

ställer frågor som är positiva för lärandet; diagnostiska frågor och diskussionsfrågor (Wiliam, 2013). 

Diagnostiska frågor, också kallat vändpunktsfrågor, ska ge inblick i elevers tänkande för att ta reda på 

vad de kan. Sådana frågor kräver ett tolkande lyssnande från lärarens sida. Diagnostiska frågor kan ge 

information som läraren behöver för att fatta till exempel beslutet om man ska gå vidare eller gå 

igenom en sak en gång till. Diagnostiska frågor framställs av Wiliam som ytterst avgörande om läraren 

vill föra elevernas lärande framåt. Den andra sortens frågor som enligt Wiliam är positiva för elevers 
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lärande är frågor som genererar tänkande; till exempel diskussionsfrågor. Diskussionsfrågornas syfte 

är att få elever att tänka. Det är frågor där svaren inte kan användas direkt utan behöver begrundas 

och därmed har potential att stimulera produktiva diskussioner (s. 108). Diskussionsfrågor främjar 

tänkandet och lärandet av högre kognitiva nivåer.  

I en studie av Brown och Wragg (Brown och Wragg, 1993, citerat i Wiliam, 2013) analyserades 1000 

inspelade lärarfrågor. Resultatet var att de allra flesta frågor som lärarna ställde var ordningsfrågor 

(57%), en tredjedel av frågorna syftade till upprepning av tidigare given information och bara få frågor 

(8%) genererade nytt lärande genom att kräva att eleverna skulle analysera, dra slutsatser eller 

generalisera. 

Många studier som undersöker frågor i klassrummet fokuserar på individuella frågor och 

kategorisering av dessa, till exempel enligt Bloom’s taxonomy (Bloom, 1956; Chin, 2007). Chin 

däremot publicerade 2007 en studie där hon undersökte lärares frågandetekniker på ett mer holistisk 

sätt (Chin, 2007). Hon beskrev 4 olika övergripande frågandetekniker som stimulerar produktivt 

tänkande hos elever: ”Socratic questioning”, ”Verbal jigsaw”, ”Semantic tapestry” och ”Framing” 

(tabell 1). I ”socratic questioning” ställer läraren frågor till elever som genererar egna och nya idéer 

baserade på deras tidigare kunskap. En strategi inom ”socratic questioning” är till exempel den så 

kallade ”reflective toss”, där läraren reagerar på en elevfråga eller kommentar med en motfråga som 

lämnar ansvaret att tänka tillbaka till klassrummet istället för att läraren besvarar frågan själv. En 

annan övergripande teknik är den så kallade ”verbal jigsaw” som används mest vid behandling av 

ämnen med svårare tekniska begrepp och tillsammans med elever som är verbalt svagare. ”Semantic 

tapestry” beskriver hur läraren använder frågor för att hjälpa elever föra samman olika idéer eller 

perspektiv till en större sammanhängande bild. Ett exempel här är ”focusing and zooming” där 

frågorna hjälper elever att tänka på både makro- och mikronivå. Den fjärde övergripande teknik som 

Chin beskriver kallas ”framing” där läraren använder frågorna för att fokusera elevers tänkande på 

undervisningens innehåll, till exempel genom att presentera frågorna visuellt på en power point slide. 

Chins studie kan vara mycket hjälpsam för lärare som vill utveckla sin frågandeteknik på ett sätt som 

stimulerar produktivt tänkande hos elever. 
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Tabell 1: Frågandetekniker och strategier som stimulera produktivt tänkande (Chin, 2007) 

   
 

  
       

 

Questioning-Based 
Approach and 
Strategies Used Features When Used 

 

Socratic questioning Use a series of questions to prompt and 
guide student thinking 

 
• Pumping Encourage students to provide more 

information via explicit requests 
• Reflective toss Pose a question in response to a prior 

utterance made by the student 

 

To encourage student to generate ideas 
based on reasoning and prior knowledge 

To foster student talk 
 
To throw the responsibility of thinking back 

to the student 

• Constructive 
challenge 

Pose a question that stimulates student 
thinking instead of giving direct 
corrective feedback 

To encourage student to reflect on and 
reconsider his answer if he gives an 
inappropriate response 

Verbal jigsaw Focus on the use of scientific terminology, 
keywords and phrases to form 
integrated propositional statements 

For topics with several technical terms; 
for students weak in language skills 

• Association of key 
words and phrases 

Guide students to form a series of 
propositional statements to form a 
coherent mental framework 

To introduce factual or descriptive 
information and to reinforce scientific 
vocabulary 

• Verbal cloze Pause in mid-sentence to allow students to 
verbally ‘‘fill-in-the-blanks’’ 
to complete the sentence 

Semantic tapestry  Help students weave disparate ideas together 
into a conceptual framework, like 
constructing a tapestry of ideas 

To elicit or emphasize keywords and 
phrases; for students who are not 
articulate or verbally expressive 

To focus on ideas and abstract concepts; 
for topics not associated with an 
abundance of technical terms 

• Multi-pronged 
questioning 

• Stimulating multimodal 
thinking 

 
 
 
• Focusing and 

zooming 

Pose questions from different angles that 
address multiple aspects of a problem 

Pose questions that involve the use of a range 
of thinking (e.g., verbal, visual, 
symbolic, logical-mathematical) 
using talk, diagrams, visual images, 
symbols, formulas, and calculations 

Guide students to think at both the visible, 
macro level and at the micro 
or molecular level; or use questions that 
zoom ‘‘in and out,’’ alternating between 
a big, broad question 
and more specifically focused, 
subordinate questions 

To help students view a problem from 
different angles and perspectives 

To encourage students to think in a variety 
of modes and understand the 

concept from multiple perspectives 
 
 
To help students understand a concept at 

both the macro, overarching level and the 
micro, in-depth level 

Framing  Use questions to frame a problem, issue, 
or topic and to structure the 
discussion that ensues 

To help students see the relationship 
between a question and the 
information that it addresses 

• Question-based 
prelude 

 
 
• Question-based 

outline 
 
 
• Question-based 

summary 

Use question-answer propositions; 
questions act as an advance organizer and 
lead-in to information presented 
subsequently 

Present a big, broad question and 
subordinate or related questions 
visually (e.g., on slides) 

 
Give an overall summary in a 

question-and-answer format to 
consolidate the key points 

For expository talk to preface declarative 
statements and to focus student 
thinking 

 
To visually focus students’ thinking and help 

students see the links between the big 
question and subordinate questions 

At end of lesson to recapitulate key 
concepts succinctly 

 

 



8 
 

Det har vidare stor betydelse för lärandet vilka elever som är involverade i klassrumsdiskussionen. 

Studier har visat att de elever som deltar i diskussionen blir klokare (Wiliam, 2013). Lärare använder 

olika tekniker för att välja ut vilka elever som ska få frågan och därmed vilka som blir deltagare i 

klassrumsdiskussionen. Ett vanligt sätt är att läraren låter eleverna själva väljer om de vill engagera 

sig, till exempel genom handuppräckning. Problemet med handuppräckningen är att främst 

högpresterande elever engagerar sig för att visa att de kan svara. Dessa elever deltar därmed mest i 

klassrumsdiskussionen och blir ännu klokare. Svagare elever deltar mindre, lär sig ännu mindre och 

prestationsklyftan blir större, vilket kallas för Matteus-effekten (Wiliam, 2013). Några lärare använder 

därför regeln ”händer upp bara för att fråga” och väljer själv ut vilka elever som ska svara. Urvalet sker 

då antingen medveten, slumpvis eller slumpvis med hjälp av ett fördelningsknep. Slumpvist urval 

kallas också för cold calling (Doug Lemov, 2010, citerat i Wiliam, 2013). När läraren använder cold 

calling är det enligt Wiliam avgörande hur läraren reagerar när eleven inte vet svaret eller vägrar att 

engagera sig. Då ska läraren återkomma till eleven: ”Ok, jag kommer tillbaka till dig... Få höra nu, 

vilket av svaren gillade du mest?” På det sätt betonar läraren att det är ett klassrum där alla ska vara 

med. För att få igång en bra klassrumsdiskussion kan det dock finnas alternativ till frågor. När läraren 

istället för att ställa en fråga gör ett påstående, verkar eleverna mer benägna att tänka efter. De inser 

att det inte räcker med att bara instämma eller protestera utan att de måste ge skäl och förklara 

(Wiliam, 2013). 

När läraren ställer en fråga är det också betydelsefullt hur själva frågan formuleras. Öppna varför- eller 

hurfrågor kräver till exempel mer tankearbete från eleven och avslöjar dessutom hur eleven tänker 

(Wiliam, 2013). Till exempel kan den stängda frågan ”Är magnesium en metall?” enkelt omformuleras 

till ”Varför är magnesium en metall?”. En annan teknik att formulera bra frågor är enligt Wiliam att 

ställa kontrastfrågor och be elever att förklara kontrasten. ”Är fladdermusen ett däggdjur?” kunde då 

omformuleras till exempel på följande sätt ”Varför är fladdermusen ett däggdjur och inte pingvinen?”. 

Elevers frågor 

Som jag diskuterade innan så är en viktig och grundläggande färdighet i dagens demokratiska och 

globala samhällen att kunna formulera en egen fråga. Oändliga valmöjligheter behöver bedömas av 

individen för att kunna ta ställning och fatta beslut. Frågeformulering kräver och tränar elevers 

reflektion och tänkande (Chin, 2002). Att träna elevers färdigheter att formulera egna frågor är därför 

en viktig uppgift läraren har. Dillon observerade 1988 att elever ställer ytterst få frågor inom ramen av 

undervisningen (Dillon, 1988). Dagens elever ställer dock fler frågor än för över 20 år sedan (Eshach et 

al., 2014). Dillon såg 1988 att 94% av frågorna i klassrummet ställdes av läraren, i en aktuell studie 

ställde elever omkring 30% av alla frågorna. Intressant att ha i åtanke här är att sådana siffror 

presenterar alla elever i klassrummet sammantaget. Det är anmärkningsvärt hur få frågor enstaka 

elever ställer. Eshach et al. (2014) räknade ut att en elev i ett ämne ställer i genomsnitt bara 2 frågor 

per månad; och då är bara en fråga relaterad till undervisningens innehåll.  

När elevfrågor studeras kan de delas in i två övergripande kategorier: ”Basic information questions”, 

alltså faktafrågor, och ”wonderment questions” som gäller förståelse, användning och planering (Chin, 

2002). Stängda faktafrågor är typiska för en ”surface learning approach”, besvaras med ett entydigt 
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svar och genererar lite produktiv diskussion. ”Wonderment” frågor däremot är öppna frågor som 

stimulerar studenter att formulera hypoteser, förklara och generera nya tankar. Frågorna elever ställer 

är oftast stängda faktafrågor och väldigt sällan ”wonderment” frågor som kräver en djupare 

bearbetning av innehållet (Chin, 2002). Låga frågenivåer på elevers sida har visat sig korrelera med 

mindre lärande och mindre prestation (Tisher, 1977). Att möjliggöra för elever att generera egna frågor 

som följs upp inom ramen av undervisningen stimulerar nyfikenhet och djupt tänkande om innehållet 

och dess sammanhang (Chin, 2002). 

Det finns många spännande tekniker som stimulerar elevers förmåga att ställa frågor och jag kommer 

här att ge några exempel. En teknik att träna elevers förmåga att formulera frågor undersöktes 1997 av 

Maskill och Pedrosa de Jesus (1997). Läraren avbröt undervisningen då och då och elever fick skriva 

ner sina frågor rörande problem eller önskemål de hade. Elevfrågorna visade att elever faktiskt hade 

många relevanta frågor och kunde formulera dessa när detta uppmuntrades. Dessutom innehöll 

elevfrågorna bra formativ information för läraren om elevers lärande som kan vara av nytta för 

planeringen av den fortsatta undervisningen. En liknande studie visade att elevers förmåga att 

formulera frågor förbättrades av aktiviteter där de ställde egna frågor (Dori och Herscovitz, 1999). Ett 

annat exempel kallas för ”hot seat” och går ut på att elever får i uppgift att förbereda en fråga relaterad 

till undervisningens aktuella innehåll (Fowler, 2012). Sedan väljs varje vecka flera elever ut att sitta i 

”hot seat” där de får ställa sin fråga och leda en kort diskussion kring frågan. Resultatet i Fowlers 

studie var att denna aktivitet ökade elevers förståelse av ämnet, ämnets relevans i samhället och 

klassens engagemang. Dessutom ger också ”hot seat”-övningen läraren formativ information om var 

elever står i sitt lärande. Ett intressant sätt att använda elevfrågor som ”icebreaker” beskrevs av 

Zigmond (2008). Han hittade att ”icebreaker” övningen speciellt i början av en kurs gynnade ett livligt, 

interaktivt och elev-centrerat klassrumsklimat. Zigmond beskriver hur man kan använda 

provocerande frågor i klassrummet där elever själva formulerar och ställer frågorna till kamraterna. 

Därmed lär elever känna varandra, alla elever engageras och alla ”befullmäktigas” (”empowers”) enligt 

Zigmond att initiera konversationen med sina kamrater i början av terminen vilket kan fungera som en 

”license to speak” för hela terminen. Att ställa frågor stimulerade elevers förmåga att lösa problem och 

tänka kritiskt. Dessutom tränades deras förmåga att uttrycka sig muntligt och deras självförtroende 

stärktes. 

I en stor studie undersökte forskaren Emily van Zee tillsammans med praktiserande lärare vilka 

undervisningssammanhang och frågandetekniker som gynnade att elever ställde frågor (Van Zee et al., 

2001). De hittade att elever ställde flest frågor när detta explicit förväntades, när innehållet berörde 

något de personligen relaterade till, när klassrumsklimatet var vänligt så att elever kände sig trygga, 

och när de arbetade i små grupper där elever samarbetade med varandra. En annan studie av Chin 

undersökte elevfrågor under olika aktiviteter och där såg de flest ”wonderment” frågor, vilka kräver 

djupare förståelse och stimulerade mest tänkande, av elever när aktiviteten var öppen utan exakta 

”step-by-step” instruktioner och av problemlösande karaktär (Chin, 2002). Vidare såg van Zee och 

hennes kollegor att elevers tänkande stimulerades av lärarfrågor som hjälpte eleverna att förtydliga 

sina uttalanden, se olika och andras perspektiv, och genom att praktisera tystnad från lärarens sida 

(Van Zee et al., 2001). Ett dilemma enligt van Zees studien är att den elevaktiva pedagogiken med 
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utrymme för elevers frågor som enligt styrdokumenten och enligt författarnas filosofi ska ersätta den 

traditionella auktoritära undervisningen är mer tidskrävande. Läraren är i konflikt mellan behovet att 

hinna med lektionens innehåll och att följa upp elevers behov att diskutera och förklara. Van Zees 

studie kan vara värdefullt för lärare som vill utveckla sin undervisning enligt en mer konstruktivistisk 

”inquiry”-orienterad pedagogik där elever engageras och är delaktiga i den gemensamma 

lärandeprocessen.  

Vilken inställning har lärare då till elevers egna frågor? Lärares inställning mot elevfrågor varierar 

(Eshach et al., 2014). I Eshachs studie var alla lärare positiva inställda, men andra studier visar att 

lärare ibland inte uppskattar elevfrågor. Dessa lärare upplevde elevers frågor som störande för 

lektionens flyt och hotande för lärarens kontroll över klassrummet och undervisningens innehåll. 

Lärare har vidare visat sig vara medvetna om den kognitiva rollen av elevens fråga, men ofta 

omedvetna om dess affektiva betydelse (Eshach et al., 2014). Till exempel kan lärare ignorera en 

elevfråga när de vet att eleven kommer att få svaret senare i lektionen. Ett sådant beteende kan kränka 

elevens känslor och behovet att bli sedd och hört och främjar inte elevens engagemang och delaktighet 

i undervisningen (Rop, 2003). 
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Metod 

För att undersöka hur lärare använder frågandet i naturkunskapsundervisningen valde jag två 

kvalitativa metoder: klassrumsobservationer och semi-strukturerade intervjuer med undervisande 

lärare. Studien bestod av flera steg: efter litteraturstudien planerades hur studien skulle genomföras 

och analyseras. Observation av lektioner i naturkunskap på gymnasiet följdes av intervjuer med de 

undervisande lärarna och i det sista steget analyserade jag observations- och intervjumaterialet 

(Eshach, 2014). 

Urval av studieobjekt 

Studieobjekt var sex klasser på gymnasiet som undervisades i kursen naturkunskap 1b med 

undervisande lärare. Principer för urval var tillgänglighet av klassen och läraren. Fyra olika lärare från 

två olika skolor observerades i sammanlagt 6 olika klasser och intervjuades i anslutning till lektionen. 

Lärarna hade olika långa yrkeserfarenheter, från lärarstudenter till över 30 års 

undervisningserfarenhet. 

Forskningsetiska överväganden 

Mina studieobjekt var elever och lärare och för att skydda de som individer fick forskningsetiska 

överväganden beaktas i studien enligt vetenskapsrådets rekommendationer (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vetenskapsrådet har formulerat fyra etiska huvudkrav på vetenskapliga undersökningar: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kraven uppfylldes 

genom att informera deltagarna om studien och dess syfte i början av lektionen och invänta 

deltagarnas samtycke. Jag informerade om att det var frivilligt att delta och att jag skulle spela in 

ljudet från lektionen. Deltagande personer och skolan avidentifierades och det insamlade materialet 

användas bara till vetenskapliga syften. 

Klassrumsobservation 

Insamling av data 

Jag observerade lektionen och spelade samtidigt in ljudet för att senare kunna utvärdera enstaka 

situationer mer noggrant om det behövdes. Ljudinspelaren placerades på ett bord nära läraren för att 

främst kunna förstå vad läraren sa när den stod framför klassen och samtalade med hela klassen. 

Medan undervisningen pågick antecknade jag händelser i klassrummet i ett observationsprotokoll. Jag 

antecknade översiktligt alla händelser i klassrummet, lärarens aktivitet och lade speciellt fokus på 

frågor som ställdes av läraren och elever. Framförallt frågor och svar på frågor av lärare och elever 

antecknades så noggrant som möjligt i protokollet, medan själva förklaringarna och genomgångarna 

av läraren inte antecknades fullständigt (Tabell 3). 
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Argument för val av metod 

Metoden utformades baserad på Gisselbergs avhandling om elevers frågor i naturorienterande ämnen 

och flera andra nyare studier (Gisselberg, 1991; Eshach et al. 2014; Jiang, 2014). En 

klassrumsobservation kan visa hur själva interaktionen och kommunikationen i klassrummet ser ut. 

Observationen resulterar i data som visar vilka sorts frågor lärare och elever formulerar, i vilka 

sammanhang, och hur reaktioner på deras respektive frågor ser ut.  

Analys 

Med hjälp av observationsprotokollet och ljudinspelningen skapades ett lektionsprotokoll som 

beskriver lektionens förlopp (Gisselberg, 1991). I ett första steg läste jag igenom 

observationsprotokollen av alla 6 lektioner för att få en känsla för vilka sorts frågor som ställdes i 

samtalet mellan lärare och elever. I nästa steg utvecklade jag kategorier för att gruppera uttalanden av 

lärare och elever baserad på mina lektionsprotokoll och publicerade liknande studier (Eshach et al. 

2014; Gisselberg, 1991; Jiang, 2014; Pimentel och McNeill, 2013). Klassrumskommunikationen 

kategoriserades sedan genom att tilldela varje uttalande en kategoribeteckning (tabell 2). 

Kategoriseringen av uttalanden möjliggör sortering av det empiriska materialet och är en förutsättning 

för analys och tolkning (Gisselberg, 1991).  

Först vill jag beskriva hur jag valde att kategorisera elevers uttalanden; det vill säga elevsvaren, 

elevfrågor och kommentarer (tabell 2). Komplexiteten av uttalanden ökar från kategori ett till kategori 

sex. Låg komplexitet är inget svar eller enstaka ord som svar på lärarens fråga. Högre komplexitet är 

bland annat när uttalandet blir längre, alltså rent kvantitativt fler ord. Flera ord betyder inte 

nödvändigtvis att det skett mer tänkande eller att eleverna lärt sig mer, men det kan vara en indikation 

att detta är fallet. Ännu högre komplexitet tilldelade jag svaren som krävde ett vidgat perspektiv. Den 

sista kategorin, sex, med högsta komplexitet, innehåller elevers egna frågor eller kommentarer. 

Komplexiteten av elevers uttalanden i kategori sex varierar. Ibland är frågan inte speciellt komplex, 

men jag valde den högsta kategorin eftersom eleven själv tog initiativet till ett uttalande utan att 

läraren explicit uppmanade detta. Att ta initiativet betyder att eleven är så pass motiverad och 

intresserad att eleven tänker, formulerar och vågar ställa frågan. 

En viktig del av analysarbetet var sedan att visualisera och sammanfatta dialogen i förloppet av 

lektionen. Syftet var att möjliggöra att lätt få en överblick över den muntliga interaktionen mellan 

lärare och elever. De tilldelade kategorier plottades därför i en graf där X-axeln beskriver kronologiskt 

förloppet av lektionen och Y-axeln presenterar alla muntliga händelser som tilldelades en kategori. I 

grafen markerades dessa situationer med romerska siffror. Grafen innehåller också information om 

lärares övergripande undervisningsteknik, till exempel om elever fick arbeta i smågrupper eller om 

läraren visade en film.  
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Tabell 2: Kategoribeteckning av uttalanden av lärare och elever som innehåller en fråga eller svar. 

Kategori lärarfråga Beskrivning Förklaring 

1 Organisatorisk 
Organisatorisk/metodisk 
Regler 
Privat 

2 Fakta Faktareproduktion/repetition/upprepning 

3 Formativ/ 
förståelse 

Varför/hurfrågor, diagnostisk/vändpunktsfråga, förståelse 
Personlig kontext/väcker intresse (tex: Har ni hört, känner ni igen, 
vad tyckte ni om) 
Utgångsfråga: Inte spontant, elever utmanas att ställa fråga. 

4 Innovativ 
Diskussionsfråga (genererar tänkande) 
Utvidgning/ Se sammanhang 
Innovativ 

5 Provokativ Provokativ fråga eller påstående 

Kategori 
elevsvar/kommentar Beskrivning  

1 Läraren svarar själv 

2 Vet inte, organisatorisk fråga/påstående 

3 Enstaka ord, handuppräckning som svar 

4 Mening  
5 Komplex  
6 Egen fråga/ kommentar 
 

Tabell 3: Kort avsnitt av ett klassrumsobservationsprotokoll. 

 

Läraren gör /frågar Eleven gör / svarar /frågar
Vad är en mutation? Elev 1? Viktig del i evolution. 2 5
Ja! (skriver på tavlan, förklarar) 1
Det är en, 2 till, jag drar. Elev 2? Missbildning i DNA 2 4
Jajamen!

6

Kan vara spontan eller framkallad. 2 4
(Skriver på tavlan...)

Kategori 
lärarfråga

Kategori 
elevsvar

Vad är skillnad mellan om baser tas bort 
och missbildas?

Vi kommer till det vi tar det sen! Elev 3, 
en till!
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Intervjuer 

Insamling av data 

Jag intervjuade 4 olika lärare som undervisar i naturkunskap 1b. Intervjuerna genomfördes efter att 

jag hade observerat minst en lektion läraren höll i. Att föra intervjuer efter observationen var ett 

medvetet val för att inte ge läraren för mycket information vad studien handlade om. Därigenom 

minskades risken att läraren skulle ändra sin undervisningsstil på grund av mitt besök vilket hade 

minskat studiens reliabilitet. Intervjun spelades in men jag antecknade så mycket som möjligt och 

använde ljudinspelningen som en möjlighet att gå tillbaka till vissa moment. Jag gjorde en 

semistrukturerad intervju där jag använde en intervjuguide med frågor jag är intresserad av men som 

gav mycket utrymme till ytterligare förklaringar från lärarens sida (Bilaga 1). Jag utvecklade 

intervjufrågorna baserad på Eshach et al. (2014). 

Argument för val av metod 

Metoden ger information om hur läraren i allmänhet upplever diskussionsklimatet i klassrummet, 

med vilket syfte läraren ställer frågor och hur läraren upplever elevers frågande i allmänheten. Därmed 

ska intervjuerna bidra till både en mer generell och en fördjupad förståelse av hur frågandet påverkar 

elevers engagemang och lärande i naturkunskapsundervisningen. 

Analys 

För att analysera lärarintervjuer läste jag i ett första steg igenom alla anteckningar som fördes under 

intervjun. Vid behov använde jag ljudinspelningen för att förtydliga anteckningarna. Dessutom 

markerade jag avsnitt som verkade speciellt intressanta och relevanta i sambandet med lärarens 

frågandeteknik och inställning till elevers frågande. Sedan gjorde jag en tematisk innehållsanalys där 

jag grupperade och sammanfattade gemensamheter jag identifierade i lärarnas uttalanden (Cohen et 

al., 2011). Gemensamheter och avvikande uttalanden och tankar beskrivs i resultatdelen. 
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Resultat 

Samtalet mellan lärare och elever i förloppet av en lektion 

Huvudsyftet med studien var att undersöka vilka produktiva frågandetekniker lärare på gymnasiet i 

naturkunskapsundervisningen använder. Jag observerade lektioner, kategoriserade dialogen mellan 

lärare och elever och visualiserade sedan dialogen i förloppet av lektionen grafiskt. Syftet med 

visualiseringen är att ge en överblick över klassrumsdialogen. Målet är att med hjälp av visualiseringen 

kunna identifiera intressanta undervisningssituationer, till exempel där elever engageras mer i en 

produktiv dialog. Visualiseringar av alla 6 lektioner visas i figur 2 och 3 och i bilaga 2. Här i 

resultatdelen kommer 2 utvalda lektioner att beskrivas närmare, nämligen lektioner av lärare 1 i klass 

1 och av lärare 2 i klass 3 (figur 2 och 3). 

Presentation av lektionen med lärare 1 i klass 1: 

I denna lektionen repeterade läraren, en kvinnlig lärare med 15 års yrkeserfarenhet, innehållet 

bioteknik inför ett prov med eleverna. Eleverna gick i årskurs 1 på ett samhällsprogram på ett 

kommunalt gymnasium. Som introduktion till lektionen fick eleverna i uppdrag att formulera egna 

frågor och skriva frågorna på papperslappar. På slutet av lektionen samlades frågorna på pappren in 

och läraren sa att hon skulle titta på dem senare. Under lektionen repeterade läraren tillsammans med 

eleverna bioteknik inför provet och läraren ställde många frågor för att repetera kunskap, framför allt 

faktakunskap. Som hjälp fick eleverna ett papper med begreppen de skulle kunna till provet. På tavlan 

(power point) visades till exempel en bild av cellen, eleverna skulle identifiera vad det var för celldelar 

på bilden och deras funktion. Oftast svarade eleverna med enstaka ord eller korta meningar. Alla 

begrepp skulle gås igenom och eleverna skulle stryka dem på sitt papper när de hade gått igenom 

begreppet med klassen. Läraren drog glasspinnar med elevers namn på för att slumpmässigt välja ut 

elever. Tempot under lektionen var väldigt högt och läraren förklarade också för eleverna att hon inte 

ville tappa farten. Många elever involverades genom att de ropades upp och kom till tals. På slutet 

ställde läraren en öppen fråga om samhällsproblematiken med antibiotikaresistens. Eleverna skulle 

först fundera själva några minuter och sedan diskuterades ämnet i helklass en kort stund. 
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Figur 2: Interaktion mellan lärare 1 och klass 1 (årskurs 1) i en 80 minuters lång lektion om bioteknik. 
Lektionsförlopp på X-axeln beskriver kronologiskt alla uttalanden mellan lärare och elever. Komplexitet av 
uttalanden på Y-axeln är uttalandens kategori enligt tabell 2. Romerska siffror markerar när elever ställde egna 
frågor eller kommenterade ämnesinnehållet på eget initiativ. 
 

Samtalet mellan lärare och elever i förloppet av lektionen visualiseras i figur 2. Det framgår tydligt att 

läraren ställde många frågor i förloppet av lektionen. Totalt räknade jag 70 frågor på den 80 minuter 

långa lektion, vilket resulterar i nästan 1 fråga per minut. De flesta lärarfrågor (75%) tillhör kategori 2, 

alltså frågor som syftar till upprepning av tidigare behandlat innehåll. Man ser också på 

lektionsförloppet att lärarfrågor besvaras av elever oftast med svar som tillhör kategori 3, vilket är 

svaren som består av enstaka ord. Bara 6 gånger under förloppet av lektionen tar någon elev initiativet 

att ställa en egen fråga eller kommentera undervisningens innehåll på eget initiativ. Sådana uttalanden 

kategoriserades som kategori 6 och markerades i figuren med romerska siffror. Här följer några 

exempel på elevers uttalanden: 

 

I) Läraren förklarar att alla celler har samma DNA, att det bara öppnas en del av receptet (DNA). 

Elev:  Vad är det som bestämmer det då? 

Lärare:  Det blir reglerat av kroppen.. kemiskt... 

II) Läraren förklarar DNA och kromosom. 

Elev:  Varför heter det ATG och inte ABC? 

Läraren förklarar baser... 

III) Läraren:  Vad är en mutation? Elev 1! 

Elev 1:  Viktig del i evolution.  

Läraren:  (Förklarar runt detta.) Det är en, två... till, jag drar. Elev 2? 

Elev 2:  Missbildning i DNA. 

Lärare:  Jajamen! 
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Elev 3:  Vad är skillnad mellan om baser tas bort och missbildas? 

Lärare:  Vi kommer till det, vi tar det sen! Elev 4, en till! 
 

Presentation av lektionen med lärare 2 i klass 3: 

Denna lektion hölls av en manlig lärare med omkring 30 års yrkeserfarenhet och behandlade 

innehållet ”Naturvetenskapliga aspekter på sex”. Elever gick i årskurs 2 på gymnasiet på ett 

idrottsprogram. Lektionen bestod av 3 faser (figur 2). I fas 1 introducerar läraren uppgiften och 

samtalet har organisatoriskt karaktär. Sedan arbetar eleverna med en skriftlig uppgift där de fick 

följande frågor att bearbeta: 

1. Varför finns sex? 

2. Varför bara två kön, i de flesta fall? 

3. Varför ser könen olika ut? 

4. Varför är det av intresse att titta på våra närmaste släktingar i djurvärlden för att förstå 

människans sexualitet? 

5. Varför är sex till skillnad från andra grundläggande behov som att äta, dricka eller sova, något 

som människor utövar i avskildhet? 

6. Varför är den relativa ”monogamin” förutsättningen för människans sociala utveckling och 

framsteg? 

Frågorna skulle diskuteras med grannarna men besvaras individuellt och skriftligt av varje elev. 

Lektionen avslutades med en genomgång. 
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Figur 3: Interaktion mellan lärare 2 och klass 3 i en 80 minuters lång lektion om ämnet sex. Lektionsförlopp på 
X-axeln beskriver kronologiskt alla uttalanden mellan lärare och elever. Komplexitet av uttalanden på Y-axeln är 
uttalandens kategori enligt tabell 2.  

 

Som det framgår ur figur 3 ställer läraren bara enstaka muntliga frågor i förloppet av hela lektionen. I 

början av lektionen, när han introducerar uppgiften, ställer han enstaka organisatoriska frågor 

(kategori 1) och under genomgången ställer han frågor av kategori 3 som till exempel: ”Hur vet man 
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att man är släkt då?”. Istället arbetar läraren med skriftliga frågor som eleverna bearbetar och som 

inte ingår i kategoriseringen.  

Eleverna är väldigt aktiva under arbetet med uppgiften vilket syns tydligt i figur 3. Här tar eleverna 

många gånger initiativet att ställa en fråga till läraren vilket kategoriserades som kategori 6. Eleverna 

diskuterar med varandra och kontaktar läraren med förståelsefrågor kring uppgiften. Det var oftast 

svårt att förstå exakt vad som frågades och sades i diskussionerna i smågrupperna men här listas några 

exempel på elevfrågor som gick att urskilja: ”Varför finns det XX?”, ”Varför ser könen olika ut?”, ”Att 

titta på släktingar i djurvärlden, varför?”. Läraren reagerade på elevers frågor genom att gå runt och 

förklara och besvara frågorna. 

 

Lärares uppfattning om vilka frågor de brukar ställa och med vilket syfte 

De flesta lärare som intervjuades i studien påstod att de brukar ställa mycket fakta och 

förståelsefrågor. Lärare 4 förklarar att dessa frågor ”leder diskussionen framåt, får den röda tråden 

att vandra framåt.” Alla lärare påstod sig dock också att använda innovativa utvidgande frågor för att 

få eleverna att se sammanhang, som lärare 1 beskriver det: ”Innovativa frågor, man försöker leda 

dem på nya tankar. Varför blir det så här? Typ hur kan man döda bakterier, hur skulle man kunna 

göra? Jag tror jag försöker få dem att tänka out of the box.” 

Frågan om lärare använder provocerande frågor förnekar de flesta lärare. Bara lärare 1 påstår att hon 

använder provocerande frågor: ”Provocerande frågor... för att de ska lära sig nåt nytt... Om det är 

enkelt varför är man här? Det är väl det som elever reagerar på som står an. Sexualitet, blod, urin, 

det kan vara äckligt, för privat. Obekväma områden.” Lärare 2 som inte tror på provocerande frågor 

motiverar på följande sätt: ”Vi är ju skyldiga att arbeta med naturvetenskap och det är svårt för mig 

att se att fakta kan vara provocerande. Provocerande är ju värderande frågor.”  

Alla lärare betonade att huvudsyftet av frågandet inte är kontrollerande utan att aktivera eleverna och 

väcka deras nyfikenhet. Lärare 1 beskriver det på följande sätt: ”Reflekterande, nyfikenhet, absolut. 

Det som får dem att brinna. Skapa engagemang. Man måste ju vara där innan man kan börja med 

det andra.” 

Lärare 1 tyckte att det är ”svårt att göra öppna frågor. Viktigt att spegla frågor utan att styra för 

mycket.”  

Sättet hur detaljerat och medvetet frågorna planerades varierade mellan lärarna. Vissa brukar planerar 

detaljerat och ser frågorna som ”Motorn i lektionen!”, andra planerar inte frågorna. Skillnad finns 

mellan lärarna också när det handlar om vilka elever som ska få frågan, den uppmärksamma eller den 

ouppmärksamma eleven. Lärare 2 ”frågar omedelbart den som inte är uppmärksam. Den som tittar 

på datorn får omedelbart frågan. Det kan vara det som jag sist sa, skrev på tavlan.” Lärare 3 har en 

annan uppfattning: ”Elever kan känna sig påhoppade när man ställer direkt frågan till eleven. Det 

gör jag bara när jag ser de är med. Det är deras ansvar att utnyttja lektionen. Man, lektionen, är ju 

där för deras skull.” 
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Lärarnas uppfattning om när eleverna främst ställer frågor och hur lärarna 

hanterar elevernas frågor 

De intervjuade lärarna uppfattar att elever oftast ställer frågor när de kan relatera till ämnet, när de får 

personliga associationer ur personlig erfarenhet. Eleverna verkar engageras till exempel genom att 

känna någon som har haft denna sjukdom, eller att eleverna har läst om ämnet på nätet. Framförallt 

aktuella ämnen som berör samhället och eleverna själva och allt som berör deras egen kropp utlöser 

att eleverna ställer egna frågor.  

Lärarna hade också åsikter om hur själva ämnet, naturkunskap, påverkar elevernas engagemang. En 

del menade att det är svårare att ställa frågor i naturkunskap än till exempel i kemi eftersom ämnet är 

mer tvärvetenskapligt med färre faktafrågor. Lärarna anser alla att ämnesområdet i sig påverkar 

elevers motivation. Vissa ämnen tycker eleverna är särskilt intressant, t. ex. sex och bioteknik. Flera 

lärare betonar lärarens roll i att lära känna eleverna och deras intressen för att kunna göra 

undervisningen spännande: ”Man kan ju göra vilket ämne som helst tråkigt. Det gäller att plocka 

fram något som man tror de kan tycka är intressant.”  

De flesta lärarna menade att de inte anpassar ämnesinnehållet till elevernas intresse. Att man ”vet ju 

vad man ska göra” och att det skulle bli svårt då att ”hinna med det andra”. Lärare 4 förklarade att hon 

tror att när eleverna är speciellt intresserade av ett ämne, jobbar de mycket fortare och att man då 

hinner mer under samma tid. Lärare 2 är kritisk till att anpassa undervisningen till aktuella händelser 

eftersom man då kan missa att ta upp viktigare principer. Lärare 1 var dock mycket övertygad om 

vikten av att anpassa ämnesinnehållet och gör det också i naturkunskapsundervisningen. 

När man frågar lärarna i vilka klassrumssituationer eleverna ställer flest frågor är lärarna överens. 

Diskussionsövningar där eleverna kan diskutera olika ämnen, perspektiv och frågeställningar främjade 

enligt lärarna elevernas engagemang mycket. 

Organisatoriska frågor nämns också av lärarna (t.ex. ”Har vi lektion imorgon?” eller ”Vad blir det för 

lunch?”). Sådana frågor dök enligt lärarna ibland upp mitt i en genomgång eller diskussion och 

upplevdes som störande. Två av lärarna betonade hur sådana frågor minskade när lärarna började 

tydliggöra hur lektionen och dagen ser ut. 

Alla lärare betonade att de uppskattar mycket när eleverna engagera sig. De uppfattar att de reagerar 

positivt på alla svar som eleverna ger, i alla fall när frågorna berör ämnet, oberoende på om svaren är 

rätt eller fel. Lärarna menar att de alltid försöker uppmuntra detta och bekräfta eleven. Men enligt 

lärare 2 är det en utmaning att alltid bemöta felaktiga svar på ett bra sätt: ”Jag tycker det är svårt att 

alltid hålla masken om eleven svarar alldeles fel. Kommer ett svar som är helt uppåt väggarna, blir 

jag själv förvirrad i mitt huvud. Jag skrattar inte åt dem. Det är ju klart att det är tillåtet att svara 

fel. Jag försöker ju ta tag i det och leda åt rätt håll utan att uttrycka mig negativt. Men det är svårt 

ibland.” Lärare 1 betonar hennes uppfattning att det är ”viktigt att träna elever att ställa frågor. De är 

jättedåliga på det. Det är nytt i läroplanen.” 
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Diskussion 

Syftet med detta arbete är att öka förståelsen för hur frågandet används av lärare i 

naturkunskapsundervisningen. Med hjälp av klassrumsobservationer och lärarintervjuer försöker jag 

besvara följande frågeställningar: 

1. Hur kan jag översiktligt visualisera samtalet mellan lärare och elever i förloppet av en lektion? 

2. Vilka produktiva frågandetekniker använde lärarna? Hur uppfattar lärarna själva att de 

använder frågandet i klassrummet? 

3. I vilka undervisningssituationer ställer elever egna frågor? 

Jag kommer nu att diskutera om mina resultat besvarat studiens frågeställningar. 

Att visualisera samtalet mellan lärare och elever i förloppet av en lektion 

Syftet med studien är att undersöka klassrumsdialogen med fokus på frågandet. Jag försöker öka 

förståelsen för hur lärare i naturkunskap använder sig av frågandet för att främja elevernas lärande. 

Målsättningen är att kunna identifiera förbättringsmöjligheter i lärarens undervisningsstrategi, inte 

minst för mig själv i min framtida yrkesutövning. För att få svar på mina frågor observerade jag lärare 

som undervisade naturkunskap på ett gymnasium. Störst fokus under observationen och den följande 

analysen låg på lärares frågandeteknik och på elevers frågor och hur dessa mottogs av läraren. 

Metodiskt valde jag att tilldela alla uttalanden från lärare och elever som rörde en fråga eller ett svar 

en kategori. Kategorierna plottades kronologiskt i en graf för att få en visuell översikt över 

klassrumsdialogen i förloppet av lektionen (figur 2 och 3, bilaga 2). Detta gjorde det möjligt att 

identifiera intressanta situationer som kunde analyseras närmare. Dessutom möjliggör en sådan 

visualisering att lätt urskilja trender. 

Frågandetekniker och lärarnas uppfattning om hur de använder 

frågandet 

Lärare 1 genomförde en repetition i bioteknik inför ett prov med två klasser, klass 1 och klass 2 (figur 

2, bilaga 2). Läraren förklarade i intervjun att hon anser att frågor som väcker nyfikenhet är 

grundläggande för framgångsrik och engagerande undervisning. Hon betonade att hon ställer 

intresseväckande frågor i början av lektionen eller ett moment för att skapa engagemang för 

innehållet. Hon uttrycker detta på följande sätt: 

”Det som får dem att brinna. Skapa engagemang. Man måste ju vara där innan man kan börja med 

det andra.” 

Frågorna som lärare 1 ställer till eleverna siktar främst mot repetition av faktakunskap inför provet. I 

intervjun förklarade läraren att hon använder mycket faktafrågor för att repetera tidigare inlärda 

kunskaper eftersom dessa leder diskussionen vidare och får ”den röda tråden att vandra framåt”. 

Lärarens använding av just faktafrågor, och användning av dessa med högt tempo, verkar spela en stor 

roll i lärarens ledarskap och styrning av undervisningen.  



21 
 

Det är anmärkningsvärt hur många frågor lärare 1 ställde till eleverna i förloppet av lektionen i klass 1 

(figur 2). Tekniken påminner mycket om en av de produktiva frågandetekniker som beskrevs av Chin: 

så kallat ”verbal jigsaw” (2007; tabell 1). När läraren använder ”verbal jigsaw” ligger fokuset på att 

befästa till exempel vetenskapliga begrepp och ny terminologi. Tekniken rekommenderas speciellt till 

elever som är språkligt svagare. Vid ”verbal jigsaw” leder läraren eleverna med hjälp av många frågor 

genom hela processen för att befästa de nya vetenskapliga begreppen och deras korrekta sammanhang. 

Interaktionen under lektionen i klass 1 är inte fri utan styrs väldigt starkt av läraren och hennes frågor. 

Eleverna väljs ut slumpmässigt med hjälp av glasspinnar med deras namn. Tempot i klassrummet är 

väldigt högt och läraren förklarar för eleverna att hon inte vill tappa farten. Många elever involveras 

genom att ropas upp och kommer därmed till tals. Lärare 1 använder inte samma teknik med ett 

slumpmässigt urval i klass 2, där eleverna är mer engagerade på eget initiativ. Skillnaden mellan 

klasserna är bland annat åldern; klass 1 är årskurs 1 och klass 2 årskurs 3 på gymnasiet. Läraren 

beskriver klassrumsklimatet i den yngre klassen 1 på följande sätt: 

”Diskussionsklimatet i klassen är jättesvårt. De känner sig så bevakade. De är inte lika trygga i 

ettan. Det beror ju på ettan men också på klassen, mer otryggt. Man får ju hitta ett sätt; 

namnpinnar och diskutera i bänken.” 

Här blir det tydligt hur lärare 1 anpassar sin undervisningsteknik efter den särskilda klassens behov. I 

klass 1 och klass 2 frågar hon på olika sätt, med många frågor i klass 1 som är verbalt mer inaktiva än 

klass 2. Frågandetekniken ”verbal jigsaw” blir tydligast i klass 1. Därmed använder hon frågandet på 

ett av henne upplevt lämpligt och framgångsrik sätt för att styra aktiviteter i klassrummet. Ett högt 

tempo med frågor till klassen där eleverna slumpvis blir utvalda att besvara frågan som lärare 1 

använder, är ett sätt att hålla elever fokuserade på undervisningens innehåll. Därmed är frågandet här 

uppenbarligen ett väl fungerande instrument för att leda lärandet och ha kontroll över klassen. En 

möjlig nackdel av lärarens teknik är att den kräver mycket energi och tempo av läraren och är därmed 

beroende av lärarens personliga energinivå och dagsform. Lärare 1 försöker sedan på slutet med en 

öppen fråga att få eleverna att vidga perspektivet och se det samhälleliga sammanhanget och 

relevansen. Det utvecklades då också en något öppnare diskussion och en egen fråga av en elev. 

En relevant och aktiv roll i styrningen av undervisningen spelar frågorna också för lärare 4. Hon 

förklarade att hon brukar planera frågorna väldigt medvetet med syftet att leda diskussionen och 

tankar vidare och betonade att hon ser frågorna som en motor i lektionen. Lärare 4 använder därmed 

den produktiva frågandetekniken ”framing” (tabell 1, Chin 2007), där frågorna används för att ”rama 

in” undervisningens innehåll och därmed fokusera elevernas tänkande. 

Lärare 2 använder under gruppövningen skriftliga frågor för att leda elevers diskussion i smågrupper. 

Frågorna liknar frågandetekniken ”Semantic tapestry”, där frågorna ska hjälpa elever att fokusera på 

abstrakta idéer som inte innehåller många tekniska begrepp (tabell 1; Chin 2007). Frågorna syftar till 

att belysa innehållet från olika perspektiv för att stimulera elevernas tänkande till djupare och högre 

kognitiva nivåer. 
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Eleverna ställer många frågor i smågrupper där de diskutera gemensamt kring problemet, i detta fall 

lärarens (2) frågor som ska besvaras. Detta är i enlighet med tidigare forskning som visar att 

elevengagemanget ökar när elever samarbetar i små grupper (van Zee et al., 2001)  

När ställer elever egna frågor? 

I min undersökning studerade jag dialogen mellan lärare och elever med fokus på frågandet. Innan 

diskuterade jag vilka produktiva frågandetekniker läraren använder som stimulerar tänkandet hos 

eleverna. I den didaktiska forskningen råder dessutom enighet om att elevers egna frågor är en 

ounyttjad resurs för effektivt lärande (Chin, 2002). Att formulera egna frågor och dessutom följa upp 

egna frågor i ramen av undervisningen fokusera och stimulera tänkandet hos eleven och elevens 

kamrater. Därför är det ytterst relevant för undervisningens kvalitet att övervaka om undervisningen 

tar elevernas egna frågor som resurs för lärandet tillvara på ett optimalt sätt och identifiera 

förbättringsmöjligheter. 

Min studie fokuserade huvudsakligen på lärarens frågandetekniker. Men jag var också intresserad om 

mitt data kan ge nyttig information om elevers egna frågor och hur dessa tillvaratas av lärare. För att 

förstå vilka situationer som främjar elevengagemang behövde jag identifiera 

undervisningssammanhangen där eleverna var muntligt engagerade; speciellt där eleverna ställde 

egna frågor. Med engagemang menas här att en elev tar initiativet att ställa en fråga eller kommentera 

undervisningens innehåll på något sätt på eget initiativ. Min visualiseringsmetod visade sig vara 

effektivt i att identifiera just dessa situationer. Yttranden av elever som inte var en direkt följd av 

lärarens uppmaning, där eleven alltså själv hade tagit initiativet att ställa en fråga eller kommentera 

undervisningens innehåll på annat sätt hade jag tilldelat kategori 6. Detta gjorde det lätt att identifiera 

situationer där elever var muntligt engagerade på grafen som visualiserade dialogen i lektionens 

förlopp. 

I följande text diskuterar jag vilka situationer som jag hittade i min studie som verkade stimulera 

elevengagemang. Jag använder mina klassrumsobservationer, lärarintervjuer och litteraturen för att 

försöka besvara frågan. 

Eleverna ställer frågor när detta explicit förväntas av läraren 

Studier har visat att elever har frågor och kan ställa de när detta explicit förväntas av dem (van Zee et 

al. 2001). Detta bekräftar klassrumsobservationer och lärarintervjuer i min studie. Lärare 1 till 

exempel uppmanade eleverna explicit att skriftligt formulera egna frågor om ämnet i början av 

lektionen. Hon förklarade att hon skulle titta på deras frågor hemma. Jag frågade läraren hur hon 

brukar använda sådana skriftliga elevfrågor. Hon svarade att hon delar in frågorna i olika områden och 

ibland använder dem som uppgifter till gruppövningar eller använder dem för att planera de följande 

lektionerna. 

Detta är ett bra exempel på hur man kan träna elever i frågeformulering och därmed fokusera 

elevernas koncentration och tänkande på undervisningens innehåll och hjälpa elever att förtydliga vad 

de inte förstår eller vill veta mera om. Dessutom är detta ett bra exempel på ett formativt arbetssätt 
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där läraren får information av varje elev i klassen, inte bara av de få som deltar i den muntliga 

dialogen. Sådana diagnostiska frågor möjliggör för läraren att anpassa och förbättra sin undervisning 

enligt elevernas behov (Maskill och Pedrosa, 1997). Ur ett lärandeperspektiv är det också gynnsamt att 

träna elever i frågeformulering eftersom detta har visat sig förbättra deras förmåga att ställa frågor 

(Dori och Herscovitz, 1999). 

Ett annat exempel är lärare 2 som undervisade om ”naturvetenskapliga aspekter på sex” i båda 

observerade klasserna, klass 3 och klass 4 (figur 3, bilaga 2). Lärare 2 hade ett väldigt bestämt 

uppträdande och eleverna lyssnade fokuserat. De avbröt läraren inte medan han pratade och 

undervisningen var lärarstyrd. Den enda gången en elev ställde en fråga under pågående genomgång 

var när läraren ställer frågan ”Alla med? Nån fråga?”. Frågan eleven ställer då är en relevant 

förståelsefråga kring ett komplext ämne. Läraren reagerar genom att bekräfta eleven genom 

uttalandet: ”Jättebra reflektion!” och ger sedan ett svar på frågan. Denna situation bekräftar tidigare 

studier som har visat att elever har frågor och kan ställa dessa när detta explicit efterfrågas (Ref 

Maskill och Pedrosa, 1997).  

Att frågor först ställs av eleven när läraren uttryckligen efterfrågar en fråga skulle kunna förklaras 

genom att eleven först då börjar fundera på om hen har en fråga. En annan förklaring skulle kunna 

vara att eleverna inte vill avbryta läraren under sin genomgång; att de först vågar ställa frågan när 

detta tillåts. Detta skulle kunna betyda att det finns frågor hos elever som skulle kunna förbli 

obesvarade om en lärare endast använder en liknande undervisningsstil, med relativt lite utrymme till 

frågandet. Just denna lärare använde dock också en gruppövning som undervisningsmetod där 

eleverna arbetade självständigt runt ämnet med av läraren formulerade frågor (bilaga 2). Här hade 

eleverna många möjligheter till diskussion och frågande, vilket också användes flitigt.  

Elever ställer frågor när de samarbetar i små grupper 

Klassrumsobservationerna visade vidare att det var oftast under diskussionsövningar i små grupper 

där eleverna ställde frågor på eget initiativ. Mycket tydligt syntes detta i klass 3 och 4 hos lärare 2, men 

också i klass 2 och klass 6 (figur 3 och bilaga 2). Hos lärare 2 i klass 3 och 4 var eleverna tysta under 

genomgången men väldigt engagerade under diskussionsövningen. Övningen handlade om 

”naturvetenskapliga aspekter på sex” och här spelar möjligtvis ämnesinnehållet en roll för ett allmänt 

stort intresse. Men i båda lektionerna, som båda handlade om sex, var klassrummet tyst under 

genomgången och aktivt under övningen. Samma tendens trädde fram hos lärare 1 i klass 2 och lärare 

4 i klass 6 där eleverna yttrade sig mest under den fria diskussionen och eget arbete med uppgiften 

men mindre under genomgången (bilaga 2). För att kunna generalisera detta pratade jag med lärarna i 

intervjuerna om i vilka situationer de ansåg det främjade att eleverna ställer frågor. Lärarna ansåg att 

det brukar vara just diskussionsövningar där eleverna kan diskutera olika ämnen, perspektiv och 

frågeställningar som engagera eleverna: 

”Diskussionsövningar med bilder. Då måste de fundera om de ser en bild de har en fråga till. I 

hopparningsövningar, vilka hör ihop, vad ska bort, då blir det naturligt att fundera vad som måste 

bort. Etiska diskussionsövningar var det roligaste. I diskussionsövningar i grupp diskuterade de som 

tusan.”  
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Min studie visar genom klassrumsobservationer och lärarintervjuer att elever diskuterar mest i 

diskussionsövningar i små grupper. Detta är i enlighet med tidigare studier som har visat att övningar 

där få elever samarbetar kring ett problem gynnar elevernas egen frågeformulering och produktiva och 

lärorika diskussioner mellan elever (van Zee et al. 2001).  

Elever ställer frågor när de personligen kan relatera till innehållet 

Ett annat resultat från intervjuerna är att lärarna uppfattar att elever oftast ställer frågor när de kan 

relatera till undervisningens innehåll. Detta stämmer väl överens med studien av Emily van Zee et al. 

(2001) som drog slutsatsen att eleverna ställer många frågor i diskussioner som berör något som är 

bekant till dem och där de tidigare har samlat erfarenheter.  

Hur hanterar lärare elevers egna frågor?  

Eleverna ställde inte många frågor under lektionen. I klass 1 till exempel, ställde eleverna 

sammantaget 6 frågor (figur 2). Detta stämmer överens med litteraturen som beskriver att elever i 

allmänhet ställer få frågor (Dillon, 1988; Eshach et al., 2014). I båda situationerna som beskrivs i klass 

1, (I) och (II) där eleven ställer en fråga till lärare 1 ger läraren svaret och förklaringen till eleven. På 

det sättet ignorerar läraren inte eleven och tar frågan och elevens engagemang på allvar. Detta är 

viktigt speciellt ur ett affektivt perspektiv, alltså för elevens känsla att bli hörd och tagen på allvar 

(Eshach et al. 2014; Rop 2003). Ur ett kognitivt lärandeperspektiv är det bra att eleven, och andra 

elever får ett svar. Å andra sidan hade elevens förundran och nyfikenhet kanske kunnat utnyttjas på ett 

mer produktivt sätt till exempel genom ”sokratiskt” frågande med en ”reflective toss” där frågan 

skickas tillbaka till eleven eller hela klassen (tabell 1, Chin 2007). Om de gemensamt hade försökt 

komma på svaret själva med sina tidigare inlärda kunskaper hade fler elever engagerats mentalt och 

tänkandet möjligtvis nått en högre nivå.  

När en elev kräver en förklaring av olika mutationer i situation (III) i klass 1 får eleven ingen förklaring 

utan får informationen att de kommer till detta senare. Ur ett affektivt såväl som kognitivt perspektiv 

kan det vara mer gynnsamt för eleven att få ett svar och för hela klassen möjligtvis en diskussion kring 

frågan. En sådan situation är typisk för lärarens dilemma att å ena sidan använda elevers bidrag för att 

anpassa lektionen därefter och få en produktiv och stimulerande diskussion, å andra sidan har läraren 

en plan och en röd tråd för lektionen som hen önskar följa (Van Zee et al. 2001). 

I klass 1 hos lärare 1 ställer en elev en fråga medan läraren förklarar DNA och kromosom; eleven 

frågar: ”Varför heter det ATG och inte ABC?” (II). Jag tycker situationen är intressant eftersom 

elevens fråga kan verka trivial och rör ett ganska grundläggande förståelseproblem. Studier har visat 

att det finns lärare som bara uppskattar och besvarar ”bra” frågor från ”duktiga” elever (Eshach et al., 

2014), vilket är oroväckande eftersom ett sådant beteende ökar prestationsklyftan mellan elever. Att 

eleven ställer denna grundläggande fråga visar att eleven har följt lektionen mentalt och upptäckt 

diskrepansen mellan det förmedlade innehållet och elevens tidigare kunskap som gjorde att det 

utlärda verkade ologiskt för eleven. Det är ett bra tecken att eleven känner sig trygg i klassrummet, 
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ställer frågan och kräver förklaringen och därmed ger läraren feedback om hur eleven - och möjligtvis 

flera elever - förstår innehållet så att läraren kan anpassa sin undervisning därefter.  

Intressant är också lärarnas allmänna inställning till elevfrågor. Alla lärare betonade hur positiva de 

ser på elevfrågor, vilket inte är självklart. Studier har visat att lärare har varierande inställningar och 

inte alltid uppskattar elevfrågor (Eshach et al. 2014). Enligt Eshach uppfattas elevers frågor ibland 

som störande.  

Studiens begränsningar och förbättringsförslag 

Studien har karaktär av en kvalitativ fallstudie där bara enstaka fall undersöks och analyseras. För att 

dra kvantitativa slutsatser och kunna generalisera resultat behöver man ett större antal studieobjekt. I 

studien observerade jag bara 1 eller 2 lektioner av varje lärare och man kan ifrågasätta om dessa få 

lektioner är representativa för denne lärarens undervisningsstrategi. Lektioner brukar variera och för 

att få en bättre bild av en lärares frågandeteknik i allmänheten skulle man behöva observera flera 

lektioner av samma lärare. Detta skulle höja studiens reliabilitet, alltså mätningens tillförlitlighet eller 

stabilitet (Wikström, 2012). Studiens kvalitet bestäms också av dess validitet, vilket är frågan om 

studien undersöker det jag vill undersöka och inte något annat. Studiens validitet begränsas av urvalet 

av lärarna, i mitt fall bara 4 stycken. För att kunna besvara och generalisera hur lärare i 

naturkunskapsundervisningen använder frågandet i sin undervisningsstrategi, och därmed öka 

studiens validitet, skulle man kunna observera flera lärare från till exempel flera skolor och flera orter i 

Sverige. 

Intervjufrågorna som jag ställde lärarna innehöll öppna frågor för att ge utrymme åt lärarnas tankar 

kring frågeställningen. Jag gav dock lärarna förslag på exempel av frågekategorier och syften av 

lärarens frågande. En förbättringsmöjlighet hade varit att ställa mer öppna frågor i intervjun med 

mindre förslag från min sida. Till exempel hade jag bara kunnat fråga i vilket syfte läraren ställer 

frågor till elever. Möjligtvis hade lärarna då fått andra, egna idéer utöver mina i förväg planerade 

kategorier. Genom detta hade mina egna idéer i mindre grad kunnat påverka lärarnas uttalanden. 

Jag valde att fokusera i denna studie på det muntliga samtalet mellan lärare och elever i helklass för att 

studera lärares frågandeteknik. Samtalet visualiserades i förloppet av lektionen för att få en översiktlig 

bild av interaktionen mellan lärare och elever. Detta möjliggjorde att enkelt hitta situationer där 

läraren ställde olika sorters frågor och framförallt när elever valde att engagera sig i samtalet genom 

att ställa en fråga eller bidra med en kommentar. I min metod att visualisera samtalet i förloppet av 

lektionen ingick inte skriftliga frågor av läraren till eleverna eller skriftliga elevfrågor. Som förslag för 

att förbättra min visualiseringsmetod skulle man kunna utöka kategorierna så att de omfattar också 

skriftliga lärar- och elevfrågor. En vidare förbättringsmöjlighet vore att utöka de kategorier som valdes 

för att skilja olika elevyttranden åt. Kategori 6, som beskriver när en elev yttrar sig på eget initiativ 

med en fråga eller kommentar, skulle kunna delas in i flera olika kategorier som beskriver elevens 

uttalande, till exempel beroende på dess komplexitet. 

En annan intressant fråga som inte undersöktes närmare i studien är vilka individuella elever som 

deltar aktivt i lektionen. En begränsning av studien är att den bara undersöker den verbala 
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interaktionen i klassrummet vilket inte direkt ger information om elevers tänkande och lärande. Även 

en elev som inte säger något kan vara mentalt mycket aktivt och ”tyst engagerad”. Vidare tillät inte 

ramen av denna studie att analysera hur lärare väljer ut vilka elever som deltar i samtalet, till exempel 

genom att välja ut vem som får frågan.  

Slutsats och yrkesrelevans 

Lärarens uppgift är att skapa en god lärandemiljö för elever. Frågandet och dess användning i 

undervisningen har en stor potential att främja elevers lärande till en djupare nivå och gynna elevers 

personliga utveckling till ansvarstagande kritiska medborgare. Elevernas frågande gynnar deras och 

andras lärandeprocess genom att fokusera deras tänkande på relevant innehåll, att se andra perspektiv 

och utveckla och utmana högre kognitiva nivåer (Chin, 2002). Att ställa bra frågor och skapa 

förutsättningar som stimulerar produktiva diskussioner och djupt lärande är ingen lätt uppgift, som 

Van Tassel-Baska uttryckte det: “Question-asking by teachers is an art as well as a science.” (Van 

Tassel 2012). Bra frågande förutsätter att läraren har goda ämneskunkspaper såväl som pedagogiska 

färdigheter. Eleverna har många relevanta frågor som rör undervisningens innehåll men ställer sina 

frågor oftast inte spontant (Chin, 2002). Eleverna behöver tillfällen och uppmuntran att kunna ställa 

sina frågor. Som lärare kan jag erbjuda sammanhang och använda tekniker som främjar elevernas 

frågande. Exempel som jag lärde mig i min studie är att eleverna ställer flest frågor i ett tillåtande 

klassrumsklimat under problemlösande öppna aktiviteter i små grupper (Chin, 2002). Eleverna ställer 

dessutom många frågor när innehållet berör något de personligen kan relatera till. Elevers förmåga att 

formulera frågor kan tränas genom att explicit uppmana eleverna att ställa frågor, till exempel 

skriftligt under lektionen. Konkreta frågandetekniker som främjar elevernas engagemang och gynnar 

produktivt lärande och som jag också observerade i min studie var ”verbal jigsaw”, ”semantic tapestry” 

och ”framing” (tabell 1¸Chin, 2007). ”Verbal jigsaw” beskriver hur läraren ställer många frågor för att 

leda lärandet av ett innehåll som består av många tekniska termer eller med elever som är språkligt 

svagare. Vid ”framing” används frågor som ledtrådar för att föra lärandet vidare i lektionens förlopp. 

En teknik som jag inte observerade och som har stort potential är ”socratic questioning”. Sokratiskt 

frågande innebär att läraren undviker att själv ge förklaringen till ett problem eller ge svar på en fråga. 

Istället uppmanas eleverna att själva ge så mycket information som möjligt, att förtydliga sina 

uttalanden för att själva kunna utveckla nya idéer och svar på sina frågor.  

Personligen tyckte jag det var väldigt spännande och lärorik att genomföra denna studie om frågandets 

betydelse och potential för lärandet. Jag fick insikter som rör min roll som ledare i klassrummet och 

praktiska idéer hur jag kan implementera frågandetekniker för att stimulera elevers tänkande. Studien 

har gjort mig mer uppmärksam mot hur man själv ställer frågor och hur man hantera andras frågor. 

Jag ser fram emot att använda och utveckla frågandeteknikerna i min yrkesutövning som 

gymnasielärare. 
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Bilaga 1: Intervjuguiden 

1. Hur upplever du klassrumsklimatet? (Allmänt/idag/jämfört med andra klasser) 

2. Hur upplever du diskussionsklimatet? 

3. Vilka sorts frågor känner du att du frågar oftast?  

Förslag frågekategorier: 

a. Organisatorisk/metodisk 

b. Regler 

c. Privat/personlig 

d. Formativ (var är elever, hur tänker de)?  

e. Utgångsfråga: Inte spontant. Elever utmanas att ställa fråga, tex vad de vill 

arbeta med eller vill ha svar på (Gisselberg 1991). 

f. Fakta (reproduktion/repetition/upprepning) 

g. Förståelse 

h. Utvidgning/ Se sammanhang  

i. Innovativ /Syntes/ tänka nytt 

j. Provokativ  

4. Med vilket syfte? (Tex kontrollerande, undersökande, väcka nyfikenhet, 

reflekterande) 

5. Hur medveten och detaljerat planerar du dina frågor? 

6. Hur känner du att elever reagerar på dina frågor? 

7. Hur känner du att du reagerar på elevers svar? 

8. Vilka frågor brukar elever ställer? 

9. Vad utlöser att elever ställer frågor? 

10. Hur känner du att du brukar reagerar på frågorna? 

11. Vad tror du är det bästa sättet att engagera elever att: 

a. Tänka vidare/djupare /utveckla egna tankar 

b. Svara utförligt /djupare /mer komplext på dina frågor 

c. Ställa egna frågor 

12. Hur påverkar ämnet som behandlas och undervisningsmetodik elevers motivation? 

Exempel? 

13. Är det alltid bra för lärandet att det är roligt? 

14. Anpassning av ämnesinnehåll till elevers intresse: brukar du göra det och hur 

påverkar det elevers motivation? 
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Bilaga 2: Lektionsförlopp klass 2, 4, 5 och 6 
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