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Abstract  
The power of questions in teaching chemistry.  
 
- Questions, a teaching tool to increase motivation and interest. 

The aim of this study is to find out how the education of chemistry is thought through out 

questions. Additional goal is to find out how questions affects pupils motivation and interest 

in the school subject chemistry. The fallowing questions are posed: 

• What types of questions are asked in the classroom? 

• By whom are the questions asked, the teacher or the pupils? 

• Can questions increase the motivation and higher the interest in chemistry? 

The study is based on four observations and one interview. By observing the teachers 

classes I aim to analyze what type of questions the observations shows and draw a line 

between wither the questions are indicative of teaching pupils the subject and develop 

different skills that is aimed to develop. I will through the interview aim to get closer to the 

purpose of the study by asking for pupils opinions and arguments about what methods they 

prefer in the classroom and what methods increases the motivation and higher the interest in 

chemistry.  

By observations I have analyzed what types of questions are mostly used in classroom 

activities. The results shows that questions used in classroom activities are mostly closed 

questions. The theories and previous researches that are used to analyze the observations; all 

indicates that closed questions do not develop different skills that are aimd to develop. 

Theories and previous research also shows that opened questions can increase and higher the 

interest in chemistry witch effects children’s learning in a positive way. I have through 

interviews analyzed the pupils answers and came with the conclusion that children does not 

find activities through closed questions satisfying.  

Hopefully this study raises awareness of how questions can affect children’s acquiring 

knowledge in chemistry.  

Keywords: Questions, motivation, interest, Low- order challenge, Higher- order challenge.  

Nyckelord: Frågor, motivation, intresse, lågt kognitiva utmanande, högre kognitiva 

utmaningar. 
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Förord 

Detta examensarbete har utförts inom lärarutbildningen i Södertörns Högskola. Arbetet 

omfattar 15 högskolepoäng och är den andra utav två examensarbeten som utförs inom 

Programmet för Grundlärarutbildning med inriktning mot 4-6 med interkulturell profil 240 

högskolepoäng.  

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare som väglett mig all denna tid. Ett stort tack till 

alla informanter som deltog i undersökningen i genomförandet av observationer och 

intervjuer. 
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1. Introduktion 
Inom ramen för denna studie används ordet fråga för att belysa en form av interaktion. 

Interaktionen kommer vidare i arbetet att beteckna en verbal handling. Mer specifikt kommer 

arbetet behandla hur verbal interaktion med frågor kan te sig i klassrummet mellan lärare och 

elever. Den vanligaste typen av interaktion i klassrummet är att lärare ställer frågor till elever. 

Därmed kommer denna undersökning fokusera på vilka slags frågor som förekommer i 

klassrummet genom att observera hur en lärare ställer frågor till elever men också om och hur 

elever ställer frågor till läraren. Därmed undersöks vilka typer av frågor som kan ställas i 

klassrummet och vad för klassrumsdialog dessa frågor bidrar till att utveckla enligt vad teori 

och forskning presenterar.  

 

1.1 Inledning 
Skolinspektionen redovisar i en rapport att svenska elevers kunskaper i naturvetenskap 

försämrats. Det påvisas både i nationella och internationella undersökningar (skolinspektionen 

2010, s. 10). Generellt uppfattas No ämnet kemi som ett svårt, irrelevant och ointressant 

skolämne för barn och speciellt ungdomar (Wickman & Persson 2008, Broman 2015, Harlen 

m.fl 1996). Karolina Broman har skrivit en avhandling om kontextbaserat arbetssätt inom 

ämnet kemi på högstadiet. Hon skriver hur elever uppfattar ämnet irrelevant och ointressant 

samt att de inte känner sig motiverade att lära sig kemi. Broman har sökt svar på hur man i 

skolan kan öka motivationen för skolämnet kemi. Genom intervjuer tar hon reda på hur elever 

upplever kemiundervisningen och vad som kan bli bättre. En av hennes upptäckter visar att 

kemiuppgifter i dagens skolkemi tydligt fokuserar på att memorera faktakunskaper snarare än 

att utmana elevernas tänkande. Eleverna är vana att använda utantillkunskaper när de löser 

kemiuppgifter eftersom uppgifterna, enligt eleverna, efterfrågar ”det rätta svaret” (Broman 

2015). Frågor som ställs i skolan har ofta som syfte att säkerställa att elever lär sig, följer 

med, är uppmärksamma och kan svara rätt. Sådana typer av frågor har fått benämningen 

slutna frågor eller kontrollerande frågor. Läroplanen betonar dock att verksamheten i No 

undervisningen skall ske genom undersökande arbetssätt och att företeelser och sammanhang 

är viktigare att lära än en mängd fakta (Sjøberg 2009, s. 196, Lgr 11, s. 177). Eleverna skall 

genom att ställa frågor och söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar i 

ämnet kemi alltså utveckla kunskap om materians, människans, naturens, livets och hela 
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världens skapande och bestående. Vi möter naturvetenskap varje dag hela tiden och vi 

medverkar och påverkar naturvetenskapens ”sanningar” om vår värld. Naturvetenskapen blir 

med det en utdragen, en kreativ och en ständig föränderlig process som många gånger kan 

uppfattas motsägelsefull när vi exempelvis läser om olika upptäckter som forskare kommer 

fram till men som sedan visar sig vara bristande information. Detta kritiska och undersökande 

arbetssätt måste genomsyra all undervisning i naturvetenskap och får inte vara något som 

kommer först i högre åldrar när eleverna är mogna för att hantera konflikter (Wickman & 

Persson 2008, s. 31). Genom lärarledda utmanande frågor (öppna frågor) och genom 

undersökande arbetssätt kan undervisningen öka motivationen och intresset i stor 

utsträckning.  

Synen på kunskap och inlärning förändrades under 1970- talet (Sjøberg 2009, s. 367). 

Uppfattning om individens kunskapsutveckling höll under denna period och framåt att 

genomgå ett paradigmskifte. Från att ha haft en behavioristisk utvecklingssyn gick man mot 

en riktning att se en individs kunskapsutveckling som en process där individens förändrade 

sätt att uppfatta omvärlden betonades. Teoretiker som bidrog till att förändra synen på 

individers utveckling och inlärning var bland annat. Piaget och Vygotskij som än idag är 

pedagogikens stora förfäder inom pedagogiken. Inlärning leder enligt sådan teoribildning till 

kvalitativa förändringar i tänkande. Det innebär i sin tur att lärande innebär att andra kvaliteter 

än faktainlärning lyfts fram (Sjøberg 2009, s. 374). Eleverna ska enligt kunskapskraven kunna 

förklara, argumentera och diskutera kemi (Lgr 11). Språket blir på så vis elevernas främsta 

redskap för att först utveckla förståelse för att förståelse vidare skall kunna produceras som 

kunskap och inte memorerad fakta. Det är enligt skolverket och läroplanen lärares ansvar att 

organisera och genomföra arbetet så eleverna får stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling.  

Detta arbete syftar till att öka medvetenheten kring frågornas syfte och förhoppningsvis 

öka kunskapen kring hur man kan arbeta med frågor i undervisningen av ämnet kemi i åk 4.  

 

1.2 Syfte & frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka slags frågor som ställs av lärare och elever 

inom ämnet kemi i åk 4. Ett ytterligare mål är att undersöka hur och om frågor kan skapa 

möjlighet för att väcka intresse och motivera elever till lärande av ämnet kemi samt vad för 
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klassrumssamtals-frågor bidrar till att utveckla, dialogiska eller monologiska samtal. Utifrån 

följande frågeställningar kommer studien närma sig sitt syfte:  

o Vilka typer av frågor ställs i klassrummet? 

o Vem ställer frågor i klassrummet, lärare och- eller elever? 

o Hur kan frågor motivera elever till lärande?  

1.3 Bakgrund 

1.3.1. Ämnesdidaktik. 
Denna studie tar avstamp inom fältet ämnesdidaktik och naturorienterande ämnen. Nedan 

definieras begreppet didaktik då detta begrepp i sig ger läsaren rätt ingång till sina 

förväntningar på vad arbetet kommer att undersöka.  

Didaktik kommer från grekiska och betyder undervisningskonst (Sjøberg 209, s. 35). 

Undervisningskonst handlar inom skolsammanhang om vilka värderingar som ligger bakom 

urval och strukturering av undervisningens innehåll (Sjøberg 2009, s. 36). Didaktiken har på 

senaste år framstått som en god ide till att förbättra lärarutbildningen skriver Sjøberg. Det som 

förväntas förbättras är de ämnesdidaktiska kunskaperna om hur undervisningen skall bedrivas 

för att göra ämnet meningsfullt för eleverna. Vilka urval av metoder, verktyg och tekniker 

som används för att undervisa inom ett visst ämne för att motivera eleverna, blir till en konst. 

Den naturvetenskapliga didaktiska forskningen tog stort utrymme i mitten av 1980- talet. 

Bland annat skrevs den första avhandlingen inom No under den tiden. Den didaktiska 

forskningen inriktade sig till en början om hur lärare undervisar i de olika No ämnen i skolan 

genom att fokusera på hur elever tar till sig de naturvetenskapliga begreppen 

(begreppsbildning). Eftersom forskningen upptäckte att elever fann No ointressant startade 

diskussioner om hur man kan göra ämnet intressant för eleverna (Wickman & Person 2008, s. 

9). Detta arbete kommer därmed förhålla sig till de didaktiska frågorna för att ta reda på om 

frågor kan bidra med att göra ämnet kemi mer intressant för eleverna. Wickman & Persson 

skriver att forskning inom didaktik kan sägas fokusera på tre frågor: 

1. Vad ska vi undervisa om? 

2. Hur ska vi undervisa? 

3. Varför ska vi välja detta innehåll och dessa metoder för just dessa elever? 

(Wickman & Person 2008, s. 10). 
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Under arbetets process kommer dessa frågor bidra till bakgrunden av undersökningen för 

att närma sig didaktiken inom ämnet kemi. När undersökningens resultat och analys 

diskuteras kommer dessa frågor att reflekteras kring i den avslutande delen (del 6.) 

Därmed söker undersökningen svar på hur kemi undervisas med frågor och hur det enligt 

forskning och teori bör undervisas med frågor som undervisningsverktyg. Samt varför 

frågor skulle vara en bra metod för undervisning av ämnet kemi och varför just för dessa 

elever.  

1.3.2. Frågor? 
 

Frågor gör något med oss. Frågor visar att vi har en del kunskaper med oss. Frågor visar att 

vi undrar och är nyfikna. Frågor har en stor makt som kan väcka intresse, öka motivationen 

och utveckla alla de förmågor som skolan syftar till att utveckla hos elever. Men frågor har 

också makten att ta död på kreativiteten och det egna tänkandet (Hellden m.fl 2015, s. 33). Ett 

syfte med frågor i klassrummet bör vara att eleverna ska få använda sitt språk på ett rikt och 

nyanserat sätt (Körling 2015, s. 101). Detta genom att eleverna lär sig ställa frågor, diskutera, 

reflektera och analysera kring frågor som lärare ställer. Barn är frågvisa. De tänker, funderar, 

undrar och försöker förstå något de inte förstår genom att själva formulera sig med frågor. 

Idag är nyckelbegreppen i skolan kommunikation och samspel och det är lärarens ansvar att 

skapa förutsättning för eleverna i klassrummet att genom kommunikation och samspel 

utveckla de olika förmågor, färdigheter och kunnande som elever behöver för det fortsatta 

lärandet (Säljö 2014, s. 333). Frågor beskrivs ofta inom termerna öppna frågor och slutna 

frågor. En öppen fråga har inte ett på förhand givet svar medan en stängd fråga har ett på 

förhand givet svar och eleverna kan förväntas svara med endast ett ord (Emanuelsson 2001). 

Ann Marie Körling belyser att lärare behöver bli mer uppmärksamma till frågor och arbeta 

medvetet med frågor i undervisningen. Körling menar att lärarens medvetenhet om frågor i 

undervisningen där syftet med frågorna är att utmana elevernas tänkande och kunskaper också 

skapar delaktighet, medskapande och lärande (Körling 2015, s. 99).  

Att kunna ställa frågor innefattar att man själv har en uppfattning om hur långt man 

kommit i sin kunskapsutveckling inom ett visst ämne och vad man behöver mer kunskap om 

för att ta sig vidare i kunskapsutvecklingen. Att fråga riktigt är att veta mycket skriver Körling 

i sin bok Undervisningen mellan oss, och menar att frågor uttrycker kunskaper och att lärare 

på så sätt kan utgå från att undervisa utifrån vart eleverna befinner sig inom ett visst ämne.  
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Enligt skolverket har ämnesdidaktisk forskning inom natur orienterade ämnen succesivt 

gått från att ha en konstruktivistisk syn till ett synsätt vilken betonar ”språket och det social 

samspelets betydelse” för elevers lärande (Lgr 11 s. 9). Då min studie har som syfte att 

undersöka vilka frågor som lärare och elever ställer under lektioner samt vilka slags frågor 

som kan motivera till lärande, blir det sociokulturella perspektivet det mest relevanta att utgå 

från.  

 

2. Teorianknytning 
I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för 

analysen. Den övergripande teorin i studien ligger inom det sociokulturella perspektivet. 

Avsnittet inleds med en redogörelse för den proximala utvecklingszonen och stöttning. 

Därefter redogörs begreppet dialogismen för att beskriva teorin om det dialogiska och 

monologiska klassrummet. Avsnittet följer med en litteraturgenomgång av öppna och slutna 

frågor samt teorin om Blooms Taxonomi. Avsnittet avslutas med en teorireflektion. 

 

2.1 Proximala utvecklingszonen och stöttning 
Kognitiva konflikter som sker inom individen samt aktivt deltagande av lärprocessen anses 

vara de faktorer som motiverar och engagerar elever att vilja lära (Bråten 1998, s. 111 Dysthe 

2003, s. 38). Det sociokulturella perspektivet betonar att kunskap skapas genom delaktighet 

och samarbete i sociala sammanhang (Bråten 1998, s. 82). Lärandet anses då i första hand 

utvecklas socialt mellan individer och med stöd av andra. I andra hand sker en kognitiv 

process inom individen då individen tar till sig kunskap och blir ägare av den (Bråten 1998, s. 

107). Inom lärande och utveckling av kunskap krävs av varje individ att kunna uttrycka sig. 

Språk och tal blir på så sätt människans främsta redskap för inhämtning av kunskap (Bråten 

1998, s. 23). Vygotskij betonar att lärandet sker i interaktion med andra vilket innebär att barn 

utvecklar kognitiva färdigheter när lärandet sker i sociala kontexter. För att detta ska kunna 

ske krävs därför en del stöttning (scaffolding)1 från läraren. Läraren behöver planera 

undervisningen utefter vart eleverna befinner sig inom sitt lärande och möta dem med 

undervisning som skall utmana eleverna på en kognitiv nivå inom den närmaste 

                                                
1 Stöttning (scaffolding) brukas förklara som den hjälp någon med mer kunskap ger till den som inte 
klarar av att genomföra något på helt egen hand. Den vuxne stödjer med sin hjälp barnet i lärprocessen 
(Bråten 1998, s. 111). 
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utvecklingszonen (Bråten 1998, s. 42, 108 Dysthe 2003, s. 38). Det innefattar därmed att 

elevernas lärande står i fokus.  

2.2 Dialogism och monologism – det dialogiska och det 
monologiska klassrummet 

Dialogism kommer i detta arbete att ha en betydande roll när arbetet syftar att undersöka 

den verbala interaktionen i klassrummet med frågor som undervisningsverktyg. Inom ramen 

dialogism och monologism beskrivs vilken slags klassrumsmiljö som frågor bidrar med att 

skapa. Enligt Mikhail Bahtin skapas mening och förståelse där det finns ömsesidiga 

skillnader. Det vill säga där många röster blir hörde och där olika tankar kompletterar 

varandra (Dysthe s.309, Bahtin 1986, ss. 100-107). Dialogism framhåller där med att 

kommunikation och dialog sker i interaktion mellan den som talar och den som lyssnar eller 

också sker en inre dialog mellan den som skriver och den som läser (Bahtin 1986, ss. 84-87). I 

den västliga kulturkretsen har däremot monologismen länge dominerat undervisningen 

(Öhman 2016, s. 102). Monologism förklaras som överföringsmodell som i 

undervisningssammanhang innebär att kunskap överförs till den som skall lära sig (Dysthe 

2003, 67, Öhman 2016, s. 101). Det vill säga att den som lär ut talar medan den lärande 

lyssnar eller är passiv i undervisningen. Ett dialogiskt klassrum innebär till skillnad från 

monologiskt klassrum att alla elever/studenter deltar i undervisningen som aktiva deltagare i 

samtal. Teorin	  kommer	  i	  detta	  arbete	  att	  förhålla	  sig	  till	  Dysthes	  tolkning	  av det 

dialogiska och monologiska klassrummet. 

Dysthes definition av det dialogiska klassrummet innefattar att samtal sker mellan lärare 

och elever samt elever emellan om det givna innehållet. Det monologiska klassrummet 

beskriver hon är ett klassrum där läraren pratar mest och ställer frågor som syftar till att fylla i 

lärarens berättande. Monologiska samtal innefattar att en talar, i detta fall läraren och 

resterande lyssnar, i detta fall eleven/eleverna vilket förknippas med den traditionella 

undervisningen. Hon beskriver även det monologiska klassrummet genom att tala om 

monologiska aktiviteter där eleverna endast reproducerar läroboken och lärarens ord. I ett 

monologiskt klassrum används därmed slutna frågor i samtalet vilket i sin tur innebär att 

eleverna inte får vara med om att aktivt delta i konstruerandet av kunskap utan uppmanas 

istället att tillägna sig kunskap de matas med. I sådant fall uppstår istället en reproduktion av 

kunskap (Dysthe 1996, ss. 222-227, Dysthe 2003, ss. 65-68, Säljö 2014, s. 333 Öhman 2016, 

s. 102).  
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2.3 Öppna och slutna frågor  
Det finns i teori olika sätt att ställa frågor på. Oftast placeras frågorna under de generella 

termerna öppna och slutna frågor. Under dessa termer specificeras vidare frågornas karaktär 

utifrån vad syftet med frågorna är. En öppen fråga har inte ett på förhand givet svar och kan 

ha fler legitima svar (Emanuelsson 2001, s. 15) medan slutna frågor kräver svar med ett ord 

eller ger möjligheten att välja bland ett antal givna svar. Det innebär att den som frågar söker 

ett specifikt svar. Även öppna frågor kan ha flera begränsade svarsalternativ om den som 

frågar sitter inne med svaret. Öppna frågor där den frågande inte sitter inne med svaren brukar 

kallas för autentiska frågor inom pedagogiken. Emanuelsson menar att en öppen fråga vidgar 

lärandet både för elever och lärare medan en sluten stänger för båda (Emanuelsson 2001, s. 8).  

Arevik och Hartzell anser att slutna frågor inte alltid behöver ha ett negativt syfte. De talar 

om att den slutna frågan som inte utvärderas genom att läraren visar intresse för elevens svar 

och tänkande genom att ställa en ”Varför tror du så?” fråga, får ett negativt syfte. Om den 

slutna frågans syfte är att endast få ett rätt eller fel svar och få kontroll så har den också ett 

negativt syfte, de kallar det för kvantitativt innehåll (2014, ss. 19-22). Kritiskt nog kan man 

tänka att de öppna frågor som lärare ställer också kan ha negativt syfte om läraren inte 

uppmärksammar elevernas tankar och rättfärdigar dem istället. Arevik & Hartzell menar alltså 

att oavsett om frågan är öppen eller sluten så kan de bägge vara av goda och negativa syften. 

De kvantitativa frågorna och det kvantitativa innehåller behöver möta det begreppsliga 

genom samtal om innehållet för att få en djupare förståelse som kommer vara stöd för minnet 

också. Saknas det begreppsliga, det vill säga samtalet så blir kunskapen av vad de kallar det 

memoreringskunskap. Memoreringskunskap innebär enligt dem, definitioner som man lär sig 

utantill och lärt sig peka ut men dessvärre saknar förståelse för. Det övergripande syftet med 

undervisningen är att utvidga elevernas tänkande – inte att de ska tänka rätt. (2007, s. 76). 

Dimenäs skriver att frågeställandet kan skapa både möjligheter till elevers lärande men att 

frågor också kan vara ett möjligt hinder, beroende på vilka frågor som ställs och hur de ställs. 

Han delar upp frågornas form i fyra kategorier. Den typ av fråga som hamnar under 

bemärkelsen sluten fråga kallas ofta för kontrollerande frågor. Kontrollerande frågor skriver 

Dimenäs ställs för att eleverna ska upprepa fakta och är därmed av reproducerande karaktär. 

Han menar att den typen av frågor kan leda till ytliga kunskaper hos eleverna när de endast 

förväntas upprepa tidigare kunskap. Utforskande frågor inleds vanligtvis med varför? och 

hur? och uppmuntrar eleverna att reflektera genom att utmana elevernas tänkande när de ska 

”redogöra för orsaker, förklara och dra slutsatser” (Dimenäs, 1995, s. 96). Handledande 
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frågor syftar till att föra elevernas arbete framåt genom stöttning och vidare utmaning. 

Problematiserande frågor ska få eleverna att reflektera över sin egna ställningstagande 

genom att stimulera elever att ta ställning till olika frågor. Utforskande, handledande och 

problematiserande frågor hamnar alla under bemärkelsen öppna frågor eftersom de anses 

öppna upp för en lärande miljö genom diskussion och samarbete.  

Harlen m.fl. lägger betoningen på att inlärning sker genom att man låter färdigheter, 

attityder och begrepp utvecklas sida vid sida. Aktiviteter inom naturorienterande ämnen är 

vanligt förekommande för att eleverna ska öka förståelsen av den abstrakta naturvetenskapens 

olika fenomen. Men aktiviteterna måste vara bärare av både erfarenheter och tanke genom 

kommunikation (Harlen m.fl. 1996, s. 15). I annat fall kan aktivitet bli ett görande utan 

medveten tanke om vad man gör. Elever måste därför få tillfälle att undra, fråga, prova och 

forska, vilket ska ske genom samarbete, samspel och dialog skriver Elstgeest (Harlen m.fl. 

1996, s. 21). Dialog beskrivs i boken ske genom öppna frågor. Under bemärkelsen öppna 

frågor refererar de till produktiva frågor. Produktiva frågor är sådana frågor som stimulerar 

barnens nyfikenhet och leder eleverna vidare i ett tänkande kring det som undervisningsstoffet 

behandlar. Harlen skriver att man kan ställa olika slags produktiva frågor och han 

sammanfattar dem till sex punkter:  

1. Frågor som fångar uppmärksamhet – Har du sett..? Har du lagt märke till..? Kan du se 

om..? 

2. Frågor som får barnen att mäta eller räkna – Hur många..?, Hur långt..?, Hur ofta..? 

3. Frågor som får barnen att jämföra – Hur skiljer sig..? På vilket sätt skiljer sig.. från? 

4. Frågor som skapar aktiviteter – Vad händer om..? 

5. Probleminriktade frågor – barnen formar hypoteser, dock behöver barnen en grund av 

erfarenheter för att kunna skapa hypoteser. Om man gör så, vad händer då..?  

6. Frågor som får barnen att resonera och spekulera – Hur..? Varför..? Dessa frågor får 

inte förväxlas med kontrollfrågor då dessa ska leda till att eleverna funderar och 

resonerar som skall leda till diskussion där eleverna fritt skall få uttrycka sina tankar.  

Hägg m.fl. (2007) beskriver öppna frågor som betydelsefulla i inledning av samtal för att 

få igång tänkandet hos den person man frågar. Öppna frågor inleds oftast med frågeord som 

Vad? och Hur? Slutna frågor beskriver dem är frågor som oftast kan besvaras med enkla 

fakta eller kan besvaras med ett ja eller nej (Hägg och Kuoppa 2007, s. 68). Ledande frågor är 

frågor som uppmanar och bjuder in till samtal, genom att exempelvis fråga, Mår du bra? Är 
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du trött? Observera att dessa skiljer sig från hur öppna frågor inleds med, Hur mår du? Hur 

känns det? och inte med ett verb som ledande frågor oftast inleder med. Att inleda med Hur 

istället ger mer utrymme för den som svarar att välja sina svar själv (Hägg och Kuoppa 2007, 

s. 70). De skriver att samtalsledare bör förhålla sig till ett par punkter beträffande 

frågeställningar. Punkterna är följande: ställ korta frågor, ställ en fråga i taget, ställ frågor som 

inte behöver förklaras, vänta på svar, besvara inte dina egna frågor, förhör inte och fråga inte 

sådant som du redan vet svaret på (Hägg och Kuoppa 2007, s. 73).  

Körling (2015) talar om frågekulturen i klassrummet i sin bok Undervisningen mellan oss 

där hon belyser feta frågor vilket i detta arbete tolkas vara öppna frågor utifrån Körlings 

beskrivning av feta frågor som frågor med många svar. Hon skriver att feta frågor i 

undervisningen ska ställas av läraren för att väcka intresse, alltså ska de underhålla 

undervisningen och genom den skapa dialog om innehållet (Körling 2015, ss. 104 -130). En 

fet fråga är en kreativ fråga som gör att vi blir berättande, förklarande och får ge vår syn på 

saker och ting (Körling 2015, s. 105) skriver Körling. 

Gear (2015) beskriver frågor enligt två kategorier, snabba frågor och frågor för 

djuptänkande. Snabba frågor är sådana frågor som ger snabba svar, svar som finns i texten, 

oftast har de ett korrekt svar och ”när du väl vet svaret slutar du tänka” (s.82). Dessa placeras 

därmed under bemärkelsen slutna frågor. Till skillnad från djuptänkande frågor som tar längre 

tid att svara på, där svaret inte alltid finns tillgängligt och man måste söka svar. Djuptänkande 

frågor kräver inte endast ett rätt svar, de ska snarare leda till att fördjupa förståelse genom att 

reflektera kring frågan och söka svar på frågan. ”Eftersom du kanske inte får reda på svaret så 

slutar du heller inte tänka” skriver Gear (Gear 2015, s. 82). Djuptänkande frågor placeras 

under bemärkelsen öppna frågor.  

Kindenberg, & Wiksten (2017) skriver i boken Språkutvecklande NO undervisning, om hur 

kontrollerande frågor och ledande frågor är de vanligaste i undervisningen (Kindenberg, & 

Wiksten 2017). De benämner att sådana frågor leder till ett kommunikationsmönster som 

sällan leder till att eleverna drar egna slutsatser och funderar kring det som undervisningen 

behandlar. Metoden de beskriver är IRF metoden som är lärarledda samtal i helklass 

(Kindenberg, & Wiksten 2017, ss. 55 - 100). IRF är en förkortning av Initiativ (läraren 

initierar att ställa frågor), Respons (respons från eleverna) och Feedback (lärarens 

återkoppling till elevens svar). 
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Sammanfattning 
En generell uppfattning inom pedagogiksammanhang är att öppna frågor inte har givna svar 

till skillnad från slutna frågor som har få svarsalternativ eller kan svaras på genom ett ja eller 

nej. Öppna frågor inleds oftast med ”hur tänker du”, ”hur gör du”, ”vad anser du”, ”vad tror 

du” och ”varför”. Dessa frågeord får den svarande att reflektera och diskutera genom att ge 

längre svar till skillnad från slutna frågor som kräver korta och korrekta svar. Öppna frågor är 

de frågor som skapar en öppen kommunikationsmiljö där eleverna kan utgå från sina 

föreställningsvärldar när de talar om det undervisningen behandlar. Däremot framkommer det 

även att frågornas syfte kan vara både positiv och negativ beroende på hur läraren väljer att 

stötta elever i deras tankeutveckling. Öppna frågor har fått olika benämningar så som 

produktiva frågor, feta frågor, djuptänkande frågor och kvalitativa frågor. Slutna frågor har 

benämnts med kontrollfrågor, snabba frågor, kvantitativa frågor och faktafrågor.  

2.4 Blooms Taxonomi 
Blooms taxonomi introducerades år 1956 och reviderades år 2001. Nedan följer Blooms 

taxonomi i bild som visar den reviderade tanken. Bloom skapade en hierarkisk klassificering 

över kognitiva processer. Dessa processer presenterar stegrande nivåer av hur man tar till sig 

kunskaper, taxonomin används därmed mestadels inom pedagogiska och didaktiska 

forskningsfrågor. Taxonomin i detta arbete används för att påvisa kognitiva processer som 

frågor kan bidra till att utveckla. Enligt Blooms Taxonomi utvecklas Higher-order thinking 

skills (HO- thinking skills) genom frågor som utmanar enligt de tre nivåerna som befinner sig 

högst på Blooms Taxonomi triangel (Analyzing, Evaluation och Creating). Lower-order 

thinking skills (LO- thinking skills) befinner sig enligt Blooms taxonomi på de nedersta tre 

nivåerna i triangeln (Remembering, Understanding och Applying). 
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(Bild 1)  

Vidare i blooms taxonomi motsvarar de två lägsta nivåerna Lower level challenge (LL- 

challenge) de två i mitten Medium level challenge (ML- challenge), de två högst upp Higher 

level challenge (HL- challenge). Dessa nivåer beskriver hur utmanande respektive nivå är.  

Blooms taxonomi sätts i relation med Vygotskijs teori om närmaste utvecklingszonen eller 

den kognitiva klyftan som man också kallar det (Gibbons 2013, s. 36). Blooms taxonomi kan 

liknas trappsteg där av varje trappsteg utmanar på ny kognitiv nivå (Gibbons 2013, s. 39, 

Bråten 1998, s. 95). Med hjälp av stöttning kan läraren hjälpa eleven uppför trappstegen mot 

högre kognitiva utmaningar genom att använda sig av frågor som undervisningsverktyg. 

Blooms taxonomi presenterar sex nivåer av tillägnande av kunskap. Nedan följer exempel på 

vilken typ av frågor som hör till kategorierna. 

 

Taxon Taxonomier. Vad? Frågeord 

Faktakunskaper (Remembering). Att 

kunna repetera och memorera fakta. 

Sakkunskaper, enskilda fakta 

termer, begrepp, återge något 

ordagrant.  

Vad är? Vem är? När? 

Varför? 

 

Förståelse (Understanding).  

Att kunna förstå och förklara fakta 

som memoreras. 

Berätta med egna ord, visa 

förståelse för fakta, förklara. 

Förklara, skriv och berätta 

med egna ord, beskriv.  
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Tillämpning (Applying).  

Att kunna använda och utföra något 

med den kunskap man fått. 

 

Kunna använda kunskap i 

nya sammanhang. 

Hur kan du? Vilken slutsats 

drar du? Utifrån vad du vet? 

Analys (Analysing).  

Att kunna kritiskt bearbeta och se 

samband mellan olika fakta. 

Kunna dra slutsatser utifrån 

fakta. Kunna undersöka 

saker och ting. 

Varför? hur kommer det sig 

att? 

Utvärdering (Evaluation).  

Att kunna bedöma och ta ställning. 

 

Bedöma eller uttrycka sin 

åsikt. 

Tycker du att? Jämför! 

Skapande (Creating). 

Att kunna sammanställa och skapa 

nya strukturer. 

Generera nya ideer genom 

att skapa, återskapa, planera, 

formulera konstruera, 

producera. 

Hur skulle du..? Hur kan 

man, tänker du..? Hur skulle 

du göra..?  

(Tabell 1) 

2.5 Teorireflektion  
Lärandet sker genom samspel och dialog i klassrummet. Ur ett sociokulturellt perspektiv 

ska läraren stötta och handleda elever mot högre kognitiva processer. Eftersom öppna frågor 

öppnar upp för samtal i undervisningen och bidrar till att utmana elevers tänkande kommer 

denna undersökning analysera de frågor som förekommer i observationerna och sätta dem i 

relation med Blooms taxonomi om hur kognitivt utmanande olika typer av frågor är.  

Dialogism är en bred teori och har tolkats på olika sätt beroende på vilken ingång man har 

till teorin. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv och ur ett didaktiskt perspektiv samt ett 

pedagogiskt förhållningssätt kommer dialogism i denna undersökning sättas i relation till 

vilken samtalsmiljö frågor bidrar till att skapa i undervisning av ämnet kemi, ett dialogiskt 

eller monologiskt klassrum. Dialog i klassrummet är viktigt eftersom dialogen bidrar till att 

skapa synliga tecken på kunskapsutveckling. Dialog sätts därför i relation med begreppet 

stöttning vilket sker genom dialog mellan läraren och eleverna.  
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3. Tidigare forskning 
I denna del behandlas den forskning som legat till grund för arbetet. Forskningen som 

presenteras behandlar frågor i undervisningen. Tre av de fyra presenterade forskningarna talar 

om frågor i undervisningen av naturorienterande ämnen medan en forskning undersöker hur 

öppna och stängda frågor påverkar undervisnings miljön och elevers kunskapsinhämtning 

under historielektioner.  

Karolina Broman (2015) har skrivit en avhandling om kontextbaserat arbetssätt inom 

ämnet kemi på högstadiet. Hon skriver hur elever uppfattar ämnet irrelevant och ointressant 

samt att elever inte känner sig motiverade att lära sig kemi. Genom intervjuer tar hon reda på 

hur elever upplever kemiundervisningen och vad som kan bli bättre. En av hennes upptäckter 

visar att dagens skolkemi tydligt fokuserar på att eleverna ska memorera faktakunskaper 

snarare än att utmana deras tänkande. Detta kan vara en av anledningarna till varför elever 

uppfattar ämnet som irrelevant och ointressant. Genom kontextbaserande angreppssätt kan 

kemiundervisningen göras mer intressant och relevant menar Broman. Hon trycker på att 

frågor i undervisningen kan ha en avgörande roll för undervisningen. När elever möter mer 

öppna frågor som kräver av eleven att denne förklarar och resonerar, uppfattas uppgiften som 

svår och komplicerad, samtidigt som eleverna uppskattar den typ av uppgifter då ämnet och 

kunskapen blir relevant och intressant. Slutsatsen skriver Broman blir att elever behöver fler 

tillfällen att genom öppna frågor i undervisningen träna på problemlösningsförmågan och 

resonemangsförmågan, det kräver att eleverna lär sig faktakunskaper samtidigt som de 

resonerar om ämnet vilket står för att motivera och intressera elever mer för ämnet kemi. Det 

elever finner intressant och motiverande samt utmanande menar Broman bidrar till att elever 

upplever ämnet som meningsfullt för deras lärande.  

Eriksson, Lindstöm och Lundkvist genomförde en jämförelsestudie om slutna och öppna 

frågor. Deras syfte var att undersöka skillnader i hur undervisning med öppna respektive 

slutna frågor påverkar elevernas kunskapsinhämtning. För att undersöka detta fenomen 

arrangerade de experimentlektioner med både öppna och slutna frågor när de studerar vilken 

av de två lektionsformerna som ger eleverna bäst minnen från läroboksstoffet. Resultatet visar 

att det i deras undersökning inte förekom någon distinkt skillnad på hur mycket eleverna hade 

lärt sig på de respektive undervisningstillfällena. Resultatet visar även att 

undervisningstillfället där öppna frågor ställdes, upplevdes av läraren som mer rörig och 

stökig medan eleverna upplevde den som bra. Observationerna visar vidare att 
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undervisningstillfället där stängda frågor ställdes upplevdes av läraren som lugn och att 

eleverna var mer koncentrerade och arbetade under detta tillfälle. Däremot visar 

observationen att undervisningstillfället med stängda frågor skapade en stämning i 

klassrummet mellan eleverna som kan jämföras med provtillfällen då eleverna skymde sina 

svar på uppgiftsfrågorna och samarbetade alltså inte med sina kamrater. Det blev ett 

tävlingsmoment istället för lärandemoment och eleverna kunde inte ta del av varandras 

kunskaper.  

Emanuelssons avhandling syftar till att beskriva variation i hur lärares frågor i klassrummet 

öppnar för deras möjlighet att se, förstå, uppfatta och erfara elevernas sätt att förstå matematik 

och naturvetenskap (2001 s.7). Emanuelsson använder sig av begreppet kontrastering genom 

arbetet som en central utgångspunkt när han observerar åtta lärares undervisning. Begreppet 

kontrastering använder Emanuelsson för att påvisa ena sidan av vad observationer visar å 

andra sidan hur Emanuelsson själv anser kunde ha gjorts i undervisningen. På så sätt möter 

han hela tiden undervisningen genom att analysera, reflektera och problematisera 

undervisningen ”på plats”. Emanuelssons undersökning tar inte reda på syftet bakom frågorna 

som lärare eller eventuellt elever ställer i undervisningen utan tittar på hur frågor och den 

interaktion som följer med frågorna skapar möjlighet för läraren att förstå, uppfatta och erfara 

hur deras elever förstår matematik och naturvetenskap. Två av observationerna resulterar till 

att visa svårigheterna med att möta eleverna på deras nivå av hur de förstår innehållet i 

undervisningen. När elever ställer frågor ur deras föreställningsvärld till innehållet i 

undervisningen behöver lärare ha en djupare förståelse av ämnet i sig för att möta eleverna på 

deras nivå menar Emanuelsson. Ett klassrum där eleverna möter öppna frågor och har 

möjlighet att diskutera och resonera om ämnet, kan på grund av att läraren inte är öppen eller 

saknar en djupare förståelse för ämnet leda till att eleverna inte möter kunskapen i alla fall och 

läraren tar då inte reda på hur dennes elever förstår ämnet som behandlas. 	  
Pontefracts avhandling undersöker hur interaktion i klassrummet ter sig. Undersökningen 

tittar på frågor i undervisningen, elevsvar och lärarens förhållande till svaren. I en skola i 

Kenya genomför Pontefract 20 observationer för att sammanställa hur diskussionsmönster 

syns i klassrummet. Pontefract observerar undervisning inom tre ämnen i grundskolan, 

engelska, matematik och No. Hennes undersökning visar att kontrollfrågor är den mest 

dominerade typen av frågor som ställs i klassrummet inom alla tre ämnen. Däremot visar 

undersökningen att det i undervisning av No ämnena även förekommer frågor som kräver en 

bredare förklaring av eleverna, det vill säga att elever visar förståelse genom att de beskriver 

fenomenet i tal. Inga eller nästan inga frågor av karaktären reflekterande visade sig 
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förekomma i undervisningen enligt Carolines undersökning. Under de fem observationer hon 

genomförde av No lektionerna framkom det att endast en fråga förekom som utmanade 

elevernas förmåga att reflektera kring ämnet. Observationerna visar även att elever inte deltog 

i undersökande arbetssätt under No lektionerna och därför visar observationerna heller inte att 

elever utmanades genom att själva ställa frågor till experiment eller analysera och reflektera 

kring dem. Undersökningen sammanställer även mängden frågor som lärare och elever ställer. 

Denna kvantitativa sammanställning visar att lärare står för största delen av kommunikationen 

i klassrummet och att lärare ställer fler frågor än elever.  

 

3.1 Forskningsavsnittets relevans för denna studie 
Det har varit en lång tradition inom skolor att läraren är den som ställer frågor till elever 

som elever förväntas svara på, oftast för att läraren ska kontrollera om eleverna hänger med i 

undervisningen. Caroline Pontefrakt påvisar genom sin avhandling att förmågan att reflektera 

och analysera inte tränades i någon av de 20 observationer hon genomförde. Läraren var den 

som ställde flest frågor och dessa var av bemärkelsen kontrollerande frågor (slutna frågor). 

Emanuelsson påvisar hur interaktionen med slutna frågor inte skapar en möjlighet för lärare 

att skapa sig en uppfattning om vart elever befinner sig i sin utveckling och inte heller kan 

läraren få en uppfattning om hur elever förstår. Dock talar Eriksson, Lindstöm och Lundkvist 

om att öppna frågor skapar en rörig klassrumsmiljö, enligt läraren. Eleverna däremot 

upplevde miljön som god. Om elever ska utveckla förmågan att resonera, reflektera, analysera 

och diskutera så kan man inte förvänta sig ett tyst klassrum. Karolina Broman visar genom sin 

avhandling att slutna frågor leder till att elever till slut tappar intresset och motivationen för 

ämnet kemi. Undervisningen behöver utmana elever på deras nivå för att motivera till lärande, 

men undervisningen behöver även vara kontextberoende för att väcka intresset. Den 

internationella forskningen visar att samtals-mönstret ser likt ut i andra länder som i Sverige. 

Det är ett mönster som är svårt att bryta eftersom kontrollerande frågor länge har varit en 

tradition inom skolorna. Idag kan barn få svar på det mesta genom att söka sig till svar genom 

den breda kunskap som internet erbjuder. Det finns alltså ett brett utbud för elever idag att ta 

reda på fakta och de möter dagligen en mängd fakta genom olika medier. Skolan behöver 

snarare ge elever verktyg för att de skall kunna ta till sig fakta genom att de utvecklar 

förmågor som skall hjälpa dem förstå fakta.  
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4. Material & metod 
I följande avsnitt redogör jag för vilka metodologiska överväganden som ligger till grund 

för att uppnå syftet med uppsatsen.  

4.1 Val av metod  
Metoderna observation och intervju bygger på kvalitativa forskningstraditioner, där 

övergripande mål är att få insikt om fenomen som berör personer eller situationer och dessa 

personens sociala verklighet (Ahrne & Svensson 2015, s. 9 ). För att nå mitt syfte och svara 

på forskningsfrågorna har jag valt att använda mig av den kvalitativa metoden då jag vill ta 

reda på hur frågor framställs i undervisningen av ämnet kemi. Genom semistrukturerad 

intervju med elever undersöks vilka arbetssätt som elever föredrar i undervisningen.  

Jag har utgått från en fenomenologisk ansats då jag försöker beskriva vilka frågor som 

förekommer i undervisningstillfället av ämnet kemi. Därmed har frågor som elever fått i 

skriftlig form inte tagits med i denna undersökning. En fenomenologisk insats innebär med 

det att jag utgår endast från vad jag ser i observationerna, genom vad som visar sig för mig.  

4.2 Datainsamling 
I denna del presenteras val av datainsamling som bidragit till att svara på 

frågeställningarna i arbetet. De val av datainsamling som gjorts till arbetet är kvalitativa 

observationer samt semistrukturerad intervju.  

Datainsamlingen skedde i anslutning till nio lektionspass som utgjorde ett längre 

sammanhängande undervisningsmoment. Materialet samlades in under månaderna mars/april 

och genomfördes i åk 4 i en skola i norra Stockholm. Undervisningen behandlar de första 5 

lektionerna moment, vatten och de resterande fyra lektionerna behandlar moment luft. Detta 

arbete kommer att presentera resultat och analys av de fyra första observationerna eftersom 

undersökningens tillförlitlighet i detta fall inte ökar genom att all data presenteras och 

analyseras. Däremot tas data av alla observation med som resultat i observationsschemat som 

använts. Resultaten presenteras enligt en tabell som sammanställer antal frågor i 

undervisningen under respektive kategori av frågor som har kunnat användas i tabell och som 

ett observationsschema. Denna tabell presenteras under delen resultat och analys. 

Nedan presentera följande observationer som i undersökningen analyseras.  
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• Observation 1 genomfördes under ett moment i kemi lektion för åk 4. Undervisningen 

var totalt 60 min lång. 

• Observation 2 genomfördes under ett moment i kemi lektion för åk 4. Undervisningen 

var totalt 45 min lång. 

• Observation 3 genomfördes under ett moment i kemi lektion för åk 4. Undervisningen 

var totalt 60 min långt. 

• Observation 4 genomfördes under ett moment i kemi lektion för åk 4. Undervisningen 

var totalt 75 min långt. 

Elevfrågor observerades i undervisningen och kategoriseras i denna undersökning in i 

Körling kategorisering av frågor som formfrågor och innehållsfrågor. Formfrågor (När? 

Vad? Vad?) är sådana frågor som inte har med innehållet i undervisningen att göra. Det kan 

vara så att undervisningens innehåll inte har varit nog tydlig och eleverna ställer då frågor 

som; Vad ska vi göra, Vilken sida..?, vilken bok..?, När slutar vi..? Innehållsfrågor (Varför? 

Hur?) däremot är sådana frågor som bidrar till undervisningen (Körling 2015, s. 110).  Dessa 

påverkar undervisningen och elevernas lärande eftersom det är eleverna som undrar och vill 

veta. Innehållsfrågor kan se ut på följande sätt; Hur liten är en vattenmolekyl? Hur blir man 

advokat? Varför ska man ha regler egentligen? (Körling 2015, s. 110).  

Lärarens frågor observerades och kategoriseras i denna undersökning enligt teori om öppna 

och slutna frågor som framställts i del 2.3 samt enligt Blooms taxonomi av hur kognitivt 

utmanade frågorna är. Nedan presenteras de observationsscheman som användes för att 

kategorisera frågor.  

Lärarfrågor 

Kategori Pass 

1 

Pass 

2 

Pass 

3 

Pass 

4 

Pass 

5 
Pass 

6 

Pass 

7 

Pass 

8 

Pass 

9 

Totalt 

Kontrollfråga. 
Faktakunskaper 
(Remembering).  

          

Utvecklande-
fråga. Förståelse 
(Understanding).  

          

Utforskande 
fråga. 
Tillämpning 
(Applying).  

          

Analyserande 
fråga. Analys 
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(Analysing).  

Problematiserande 
fråga. Utvärdering 
(Evaluation).  

          

Skapande 
(Creating). 

          

Antal frågor           

Elevfrågor 

Kategori -
formfrågor 

Pass 
1 
 

Pass 
2  

Pass 
3 

Pass 
4 

Pass 
5 

Pass 
6 

Pass 
7 

Pass 
8 

Pass 
9 

Totalt 

När?  
 

         

Vad?  
 

         

Var? 
 

          

Kategori - 
innehållsfrågor 

          

Varför? 
 

          

Hur? 
 

          

Antal frågor 
 

          

 

Genom intervju med sex elever samlas data in för att svara på frågeställningen om vilka 

arbetssätt elever föredrar i undervisningen. Frågorna som ställs i intervjun med eleverna har 

valts med stor eftertanke. Tanken är att elever ska diskutera det som frågor bidrar till och inte 

frågor i sig. Där av ställs frågor om vilka arbetssätt elever föredrar i undervisningen. Detta för 

att eleverna skall kunna förhålla sig till vad undersökningen eftersträvar att finna (Ahrne & 

Svensson 2015, s.73). För att säkerställa studiens tillförlitlighet valdes ljudinspelad intervju 

för att under studiens gång kunna gå tillbaka för att försäkra mig om att jag uppfattat allt 

korrekt (Ahrne & Svensson 2015, s. 125).  
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4.3 Etiska aspekter 
 

De forskningsprinciperna som kommer gälla för undersökningen är krav på samtycke, 

information, nyttjandekravet och konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2002).  

• Eleverna och lärarna kommer vara anonyma.  

• Elever och föräldrar informeras om observation genom massutskick.  

• Samtycke söktes vid intervjun med barn från deras vårdnadshavare (Ahrne & 

Svensson 2015, s. 72).  

5. Resultat & Analys 
I denna del presenteras resultat från datainsamling samt forskningsförankrad analys. Först 

presenteras resultat och analys enligt tabell som sammanställer antalet frågor under 

frågekategorier. Sedan presenteras resultat och analys av fyra observationer följt av resultat 

och analys av intervju med elever.  

5.1 Tabell resultat 
Nedan presenters resultat och analys enligt observationsschemat som använts i 

undersökningen när data har samlats in. Frågekategorierna är tagna ur teorierna om slutna och 

öppna frågor vilka har placerats under kategorier enligt Blooms taxonomi.  

 

Lärarfrågor 

Kategori Pass 

1 

Pass 

2 

Pass 

3 

Pass 

4 

Pass 

5 
Pass 

6 

Pass 

7 

Pass 

8 

Pass 

9 

Totalt 

Kontrollfråga. 
LOQ 
Faktakunskaper 
(Remembering).  

63 10 35 37 42 30 50 20 prov 287 

Utvecklande-
fråga. Förståelse 
(Understanding).  

1 1 1 2 3 2 2  4 16 

Utforskande 
fråga. 
Tillämpning 
(Applying).  

         0 
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Analyserande 
fråga. Analys 
(Analysing).  

         0 

Problematiserande 
fråga. Utvärdering 
(Evaluation).  

3    5 1 2   11 

Skapande 
(Creating). 

         0 

Antal frågor 67 11 36 39 50 33 54 20 -  

Elevfrågor 

Kategori -
formfrågor 

Pass 
1 
 

Pass 
2  

Pass 
3 

Pass 
4 

Pass 
5 

Pass 
6 

Pass 
7 

Pass 
8 

Pass 
9 
Prov 

Totalt 

När?  
 

        0 

Vad?  
 

2  4  1 1 4 4 16 

Var? 
 

       1  0 

Kategori - 
innehållsfrågor 

          

Varför? 
 

     2    2 

Hur? 
 

   5      5 

Antal frågor 
 

         23 

 

Enligt frågekategorierna i tabellen lärarfrågor visar resultatet på att kontrollfrågor är de 

mest förekommande i alla 8 undervisningspassen. I tabellen elevfrågor analyseras att 

formfrågor är de mest förekomna i alla undervisningspassen. Resultaten av denna 

undersökning stämmer överens med resultaten av den undersökning som Caroline Pontefract 

har gjort. Hennes kvantitativa sammanställning visar att lärare står för största delen av 

kommunikationen i klassrummet och att lärare ställer fler frågor än elever, vilket visar sig 

vara fallet i denna undersökning också.  
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5.2 Observation 1. 
Undervisningen startar med en genomgång där läraren går igenom vad de gjort än så länge 

och vad de har kvar att göra de kommande veckorna inom temat vatten. Under tiden som 

läraren berättar så ställer läraren frågor till eleverna som har att göra med temat vatten och de 

tar på så sätt en tillbakablick på vad de behandlat hittills. Läraren ställer frågor av typen, 

Behöver växter vatten? Foster, behöver de vatten? Vår kropp består av vatten, hur mycket? 

och eleverna svarar kort på lärarens frågor.  

Efter 15 min av genomgång sätter läraren på en film som snabbt följer på med en till film. 

Totalt tittar eleverna på filmerna 20 min som handlar om vatten. Efter filmerna fortsätter 

läraren ställa frågor. Eleverna läser en text om vatten i 5 min och sedan sjunger de en låt 

tillsammans. Lektionen slutar genom att varje elev ska säga ett begrepp som de har tagit upp 

under lektionen och sen får de gå på rast. 

 

Totalt förekom 63 kontrollerande frågor av sluten bemärkelse och en öppen fråga. Elevfrågor 

av verken innehåll eller form förekom i detta undervisningstillfälle. Precis som Caroline 

Pontefracts undersökning resulterar till att läraren ställer flest frågor av bemärkelsen 

kontrollerande, så kommer även denna undersökning fram till att läraren ställer flest eller alla 

frågor i undervisningen och att det är kontrollerande frågor som dominerar 

klassrumsinteraktionen.  

 

 

Dialogen ovan visar att läraren tenderar att börja en mening och stanna där eleverna ska 

fylla i med ord. Enligt den forskning och teori som har legat till grund för denna undersökning 

benämns dessa typer av frågor vara slutna frågor eller kontrollerande frågor eftersom 

frågorna endast ger utrymme för eleverna att svara med ett ord (Emanuelsson 2001, Eriksson 

m.fl, 2007, Broman 2015, Dysthe 2003, Gibbons 2015, Dimenäs, Hägg & Kuoppa 2007, 

Arevik och Hartzell 2014). Läraren pratar och ställer frågor till eleverna som syftar till att 

Lärarfråga 
1) När det är mycket varm då är det 
inte flytande vatten utan…?  
2) För att den har lägre…?  
3) Om den är fast form är den…?  
4) Är det varm ute på vinter? 
 5) Hamnar vi på plus eller minus 
grader då? 

Elevsvar 
1) Ånga. 
2) Densitet. 
3) Is. 
4) Nej (i kör). 
5) Minus. 
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fylla i lärarens berättande, vilket Dysthe skriver är en monologisk aktivitet som bidrar till att 

eleverna ska reproducera läroboken eller lärarens ord. Detta är enligt forskning en vanlig 

företeelse av frågor i skolan och därmed blir det en vanlig företeelse att klassrumsdialogen 

mellan lärare och elever benämns som monologiskt samtal (Dysthe 2003, s. 67, Öhman 2016, 

s. 100) eller lärarledda samtal i helklass (Dysthe 1995, Kindenberg & Wiksten 2017, Gear 

2003). Kindenberg & Wiksten skriver att IRF är ett mycket vanligt samtals-mönster i skolan. 

Mönstret innefattar oftast frågor som skall leda samtal framåt eller kontrollera hur mycket 

eleverna kan. Kontrollfrågor är den vanligast förekommande typ av fråga när lärare använder 

sig av IRF– mönstret (Kindenberg & Wiksten 2017, ss. 55 – 100, Öhman 2016, s. 102). 

Frågorna blir många och svaren blir korta, vilket framkommer i denna observation. När 

kontrollfrågorna ställdes gick ena frågan snabbt vidare till nästa fråga som inte krävde mer än 

snabba svar. Enligt Gear leder sådana svar till att den som svarar också slutar tänka vidare på 

den frågan eftersom frågan inte kräver någon vidare tankeutmaning (Gear, 2015 s. 82). När 

frågorna analyseras enligt Blooms taxonomi så visade det sig att kontrollfrågor som endast 

kräver faktakunskaper som svar är lågt kognitivt utmanande frågor och kräver som Gear 

nämner, ingen vidare tankeutmaningar.  

Frågorna av benämningen kontrollerande analyseras enligt Blooms taxonomi vara lågt 

kognitivt utmanande eftersom eleverna endast förväntas reproducera faktakunskaper 

(Remember). Frågorna utmanar därmed LO- thinking och är av LL- challenge. Observationen 

visar att stöttning för att leda samtalet fram inte förekommer i undervisningen. Stöttning 

kräver att det förekommer en dialog i samtal mellan lärare och elever eller elever emellan. 

Bahtin skriver hur människan utifrån inlärda föreställningar om samtal även lär in när olika 

samtalet passar att avslutas (1986, ss. 100-107). Frågor påverkar enligt den tanken lärarens 

och elevernas förväntningar på samtal. En kontrollfråga talar alltså om att förväntningarna på 

svaren är att de ska förhålla sig korta och de ska vara korrekta medan förväntningarna på 

öppna frågor är utförliga och längre svar. De låga förväntningar på elevers 

kunskapsinhämtning som kontrollfrågor signalerar i undervisningen påverkar undervisningen 

och hur väl eleverna lyckas (Kindenberg & Wiksten 2017, s. 8). Låga förväntningar påverkar 

i sin tur elevernas motivation och intresse för ämnet enligt Bromans forskning men även 

enligt Elstgeest som skriver att elever måste få tillfälle att undra, fråga, prova och forska, 

vilket ska ske genom samarbete, samspel och dialog, i annat fall förlorar barn intresset 

(Harlen m.fl. 1996, s. 21).”Förväntningarna får inte stanna vid att elever enbart ska kunna 

memorera fakta” skriver Kindenberg och Wiksten. Det är heller inte förenligt med läroplanens 

kunskapssyn.  
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Observationen visar att en öppen fråga ställdes i undervisningen, Varför är vatten viktigt? 

Nedan presenteras ett utdrag om hur konversationen löpte när den öppna frågan ställdes.  

 

 
 

Varför är vatten viktigt? Denna fråga analyseras först genom att titta på frågans frågeord. En 

fråga som börjar med frågeordet varför är en utvecklande fråga och kräver ett utvecklat svar. 

Det är en öppen fråga som kan ha flera legitima svar. Utforskande och utvecklande frågor 

inleds vanligtvis med ”varför” och uppmuntrar eleverna att reflektera genom att utmana 

elevernas tänkande när de ska ”redogöra för orsaker, förklara och dra slutsatser” (Dimenäs, 

1995, s. 96, Kindenberg & Wiksten 2017, s. 46). Eleverna behöver förklara kunskap med 

egna ord och visa förståelse med hjälp av fakta. Frågan enligt blooms taxonomi analyseras 

vara en HO- question då eleverna ska visa förståelse genom att yttra sig med egna ord och ge 

ett utförligt svar (Understanding). Frågan utmanar därmed LO- thinking och är av ML- 

challenge.  

Läraren leder konversationen vidare genom att utgå från elevernas svar, Vår kropp består 

av vatten, ja. Hur mycket? Läraren leder alltså samtalet vidare genom att ställa en 

kontrollerande fråga. Enligt Dimenäs syftar handledande frågor till att stötta elevernas arbete 

framåt och utmaning elevernas tänkande. Därmed analyseras att läraren leder samtalet framåt 

men det förekommer inte någon form av stöttning. Frågan ”varför är vatten viktigt”? öppnar 

upp för samtal vilket de stängda frågorna inte gör. Harlen skriver dock att frågor som börjar 

med frågeordet varför lätt kan förväxlas med kontrollfrågor. Frågor med frågeordet Varför? 

ska leda till att eleverna funderar och resonerar kring fenomen som skall leda till diskussion. 

Observationen visar att diskussionen förhåller sig kort och samtalet stöds inte vidare för 

eleverna att resonera om vatten. Frågan behöver därför ställas intill Arevik och Hartzell teori 

om frågors positiva samt negativa syften. Den öppna frågan som läraren ställer menar dem 

Lärarfråga 
1) Varför är vatten viktigt? 
2) Behöver växter vatten? 
 
4) Foster? behöver de vatten? 
 
 
 

Elevsvar 
1) För att utan vatten dör vi. 
2) Ja (i kör). 
3) Växter behöver vatten och vi. 
4) Ja (i kör).  
5) För all liv på jorden. 
6) Ja för fiskar och vår kropp 

som består av mycket vatten. 
7) Typ 70%. 

Utvärdering/ uppföljning 
- 
- 
- 
- 
- 
6) Vår kropp består av 
vatten, ja. Hur mycket? 
7) Ja ca 70 % 
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kan ha ett negativt syfte om frågan inte möjliggör för eleverna att resonera vidare för att 

utveckla sina svar. De kvantitativa frågorna (kontrollfrågorna) och det kvalitativa innehållet 

behöver möta det begreppsliga genom samtal om innehållet för att få en djupare förståelse. 

Saknas det begreppsliga, det vill säga samtalet så blir kunskapen av vad de kallar det 

memoreringskunskap. Att vatten är viktigt för att människor och djur ska kunna leva, är en 

kunskap som barn lär sig i ganska tidig ålder. Den intressanta kunskapen är snarare varför 

vatten är så viktigt för växter och varför vatten är så viktigt för människan. Eftersom vi vet att 

utan vatten dör vi så finns det heller ingen poäng med att nöja sig med det svaret. Genom att 

ha höga förväntningar på sina elever och sig själv som lärare kan man stötta dem till att 

använda sina faktakunskaper genom att diskutera om frågan (Kindenberg & Wiksten 2017, s. 

8).  Enligt läroplanens kunskapskrav ska eleverna tillägna sig ämnesförmågorna genom att 

samtala om, diskutera, skilja fakta från värdering, formulera, motivera, jämföra, dra slutsatser, 

göra kopplingar samt föra resonemang. Höga förväntningar och stöttning på elevernas 

kognitiva nivå med hjälp av frågor som didaktiskt undervisningsverktyg skapar förutsättning 

för att elever ska kunna utveckla alla de förmågor som förväntas av dem och på så sätt utöka 

sina kunskaper om ämnet.  

Som Emanuelsson skriver i sin avhandling så är det svårt att ta reda på vart eleverna 

befinner sig i sin kunskapsinhämtning om eleverna inte får tillfälle att uttrycka sig och själva 

ställa frågor om ämnet som behandlas. Ann Marie Körling lyfter vikten av att eleverna bör få 

mer utrymme att ställa frågor utifrån sina kunskaper och föreställningsvärldar. På så vis får 

eleverna kontroll på sin kunskap och läraren över deras, utan att ställa kontrollfrågor.  

5.3 Observation 2. 
Undervisningen startar genom att läraren och eleverna tillsammans sjunger en låt, H2O. 

Läraren berättar vidare att de ska utföra två experiment men först ska de tala om vad de gjorde 

förra lektionen när de hade experiment. Vad tror ni händer när man blandar olja, diskmedel, 

vatten och honung tillsammans? Läraren ställer följdfrågor medan eleverna börjar prata.  

Undervisningen fortsätter med ett experiment, skruvar i glas fullt med vatten. Läraren börjar 

lägga in skruv för skruv och eleverna tittar på och håller räkningen. Eleverna vill prova att 

lägga in skruvarna i vatten och de får en varsin skruv att göra det. Experimentet tar slut och 

nästa experiment förbereds, vatten med kanel. Eleverna får labbrapporter att skriva i vad de 

tror kommer hända. Läraren ställer också frågor medan de skriver; Vad kommer hända? 
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Vi har vatten, sprider kanel på ytan, sätter fingret i vattnet med kanel. Vad händer? Vad är 

orsaken? Diskussion! Eleverna säger muntligt vad de tror kommer hända medan läraren strör 

över kanel i glaset med vatten och utför experimentet.   

 

Totalt förekom 10 kontrollerande frågor, en handledande fråga och tre produktiva frågor där 

eleverna fick gissa. Elevfrågor av innehåll förekom inte i detta undervisningstillfälle, två 

formfrågor förekom. Precis som Caroline Pontefracts undersökning resulterar till att läraren 

ställer flest frågor av bemärkelsen kontrollerande, så framkommer det även i denna 

observation att läraren ställer flest frågor i undervisningen och att det är kontrollerande frågor 

som dominerar klassrumsinteraktionen.  

 

 

 

I denna observation förekommer produktiva frågor när läraren frågar Vad tror ni händer? 

Eleverna gissar och uttalar sina tankar verbalt. En produktiv fråga är en sådan fråga som 

stimulerar elevers nyfikenhet och öppnar upp för utforskande arbetssätt (Harlen). Denna fråga 

analyseras vara en produktiv fråga som skall fånga uppmärksamhet. I dialogen ovan 

uppmärksammas bland annat den mängd frågor som förekommer i dialogen. Hägg och 

Kuoppa skriver att samtalsledare bör förhålla sig till ett par punkter beträffande 

frågeställningar. Två av dem punkterna innefattar att man bör ställa en fråga i taget och vänta 

på svar (Hägg och Kuoppa 2007, s. 73). Att döma utifrån elevernas svar så har Hägg och 

Kuoppa en poäng. Det blir svårt att svara om man blir tillfrågad flera frågor på samma gång. 

Produktiva frågor är utforskande frågor. Sådana frågor behöver betänketid, sådana frågor 

kräver att man provar och diskuterar. Eftersom den produktiva frågan inte leder eleverna 

Lärarfråga 
1) Vad tror ni händer när man blandar olja, 
diskmedel, vatten och honung tillsammans? 
Vad har vi längst ner? Och sen? I lager vilka? 
Sen vatten med? Karamellfärg? Varför blev de 
sorterade. Vad är orsaken? Vad tror ni? 
2) Nej vi har lösning här. Bubblor betyder att 
det finns…? 
3) Märker ni att honung är tjockt? Tror ni det 
väger som vatten? 
4) Vad sa vi varför stiger varm luft? Vad har 
den? 
 

Elevsvar 
1) Ytspänning. 

 
 
 
 

2) Gas. 
 

3) Elever svarar i kör; Nej och ja. 
 

4) Lägre densitet? 
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vidare i ett tänkande kring det som undervisningsstoffet behandlar så analyseras frågan syfta 

till att fånga uppmärksamhet.  

 Eftersom läraren inte på förhand kan veta hur eleverna kommer att svara på frågan ”vad 

tror ni händer”..? sitter därmed läraren inte inne med svaret. Där av är denna fråga en öppen 

fråga och en autentisk fråga. Däremot analyseras den öppna frågan ha ett negativt syfte 

eftersom elevernas svar rättfärdigas istället för uppmärksammas (Arevik & Hartzell 2014).  

 

 

 

 

I denna del av observationen förekommer produktiva frågor när läraren frågar Vad tror ni 

händer? och vad är orsaken? Eleverna gissar och uttalar sina tankar verbalt. Syftet med 

produktiva frågor är att de ska öppna upp för samtal (Harlen 1996). Observationen visar att 

frågorna inte tjänar sitt syfte eftersom eleverna endast svarar på frågorna. Eftersom elevernas 

svar inte uppmärksammas analyseras de produktiva frågorna ha ett negativt syfte (Arevik & 

Hartzell 2014). Därmed analyseras att stöttning inte förekom i samtalet mellan läraren och 

eleverna. 

Det går inte att säga att frågan var kognitivt utmanande för eleverna eftersom frågan inte 

krävde en förklaring om Varför eleverna tror som de gör. Frågor som får barn att resonera och 

spekulera inleds ofta med Varför..? och Hur..? Kindenberg & Wiksten 2017, s. 46, A-M 

Körling 2015, s. 105, Dimenäs Jörgen 1995, s.   Harlen 1996, s. 15). Syftet är då att frågorna 

ska leda till diskussion där eleverna fritt ska få uttrycka sina tankar (Kindenberg & Wiksten 

2017, s. 46, A-M Körling 2015, s. 110, Dimenäs Jörgen 1995, s.   Harlen 1996, s. 23). Genom 

att fråga elever Varför..? och Hur..? uppmuntrar och stöttar läraren dem till att reflektera och 

redogöra för orsaker när de förklarar och drar slutsatser (Kindenberg & Wiksten 2017, s. 46, 

A-M Körling 2015, s. 105, Dimenäs Jörgen 1995, s.   Harlen 1996, s. 15).  

Resultat av experiment utvärderades inte och diskuterades inte i klassrummet. Läraren 

talade i slutet av lektionen om att det andra experimentet handlade om ytspänning, vilket 

analyseras utifrån Dysthes tankar som beskriver det monologiska klassrummet genom att tala 

om monologiska aktiviteter där eleverna endast reproducerar läroboken och lärarens ord. I ett 

monologiskt klassrum innebär det att eleverna inte får vara med om att aktivt delta i 

konstruerandet av kunskap utan uppmanas istället att tillägna sig kunskap de matas med. I 

sådant fall uppstår istället en reproduktion av kunskap (Dysthe 1996, ss. 222-227, Dysthe 

Lärarfråga 
1) Vad tror ni 
händer? och Vad är 
orsaken?Diskussion! 
 

Elevsvar 
1) Vatten och kanel kommer blandas. 
2) Kanelet kommer vara på ytan hela tiden. 
3) Kanel kommer sjunka bara i mitten av glaset. 
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2003, ss. 65-68, Säljö 2014, s. 333). Ett undersökande arbetssätt leder alltså inte automatiskt 

till ökad insikt hos eleverna (Dysthe m.fl 2003, s. 238).  

Genom att ställa analysen i förhållande till Blooms taxonomi är reproduktion av kunskap 

av Lower level challenge. Eftersom eleverna inte förväntas förklara, resonera, analysera, 

reproducera eller utvärdera fenomenet kanel och vatten så anses uppgiften för eleverna inom 

Blooms taxonomi befinna sig på lägsta nivån Remember och utmanar på låg kognitiv nivå, 

LO- thinking skills.  

Öppna frågor framkom i denna observation genom produktiva frågor men de öppna 

frågorna uppfyllde inte sitt syfte som är att få elever att diskutera fenomenet. Öppna frågor i 

undervisningen ska ställas av läraren för att väcka intresse, alltså ska de underhålla 

undervisningen och genom den skapa dialog om innehållet (Körling 2015, ss. 104 -130). En 

öppen fråga gör att vi blir berättande, förklarande och får ge vår syn på saker och ting 

(Körling 2015, s. 105). En öppen fråga skapar möjligheter för att utmana elevernas tankar 

genom at få dem att diskutera och resonera fenomenet vatten. Stängda frågor stänger oftast 

igen för den möjligheten, dock kan också de öppna frågorna göra detsamma om de har ett 

negativa syften.  

5.4 Observation 3. 
 

Denna observation resulterar till att visa en helklassdiskussion och genomgång om ämnet 

vatten. Totalt har klassen genomgång i 45 min. Resten av tiden lyssnade klassen tillsammans 

på låten H2O vilken förekommit i tidigare observation. Lektionen avslutas genom att elever 

ska säga ett ord som de tagit upp under lektionen och läraren ställer följdfrågor till varje elev 

om det ord som eleven utryckte.  

 

Det framkommer i observationen att 46 frågor ställdes under detta undervisningstillfälle och 

av de 46 frågorna ställdes 45 slutna frågor samt en öppen fråga. Den öppna frågan bidrog till 

en kortare diskussion som presenteras nedan. Vidare framkom inga elevfrågor av verken form 

eller innehåll. Undervisningens frågor startar med en öppen fråga, Varför behöver vi vatten? 

Läraren väljer ut elever som ska svara och ger ordet till fyra elever som svarar på följande 

sätt:  

 



 28 

 

 

Återigen uppmärksammas som under observation 1 att elever svarar med mer eller mindre 

inlärda repliker om vatten. Egentligen svarar inte eleverna på frågan, Varför behöver vi 

vatten? Utforskande frågor som Dimenäs benämner dem inleds vanligtvis med varför? och 

hur? och uppmuntrar eleverna att reflektera genom att utmana elevernas tänkande (Dimenäs, 

1995, s. 96). Sådana frågor kan väcka intresse för innehållet och öppna upp för kreativiteten 

(Körling 2015, s. 105). Observationen visar att en öppen fråga ställdes genom att kategorisera 

frågans frågeord, Varför. Det sker en dialog mellan läraren och eleverna och läraren visar 

stöttning genom att hen ber eleverna att utveckla svaret. På så sätt bjuder läraren in till samtal. 

Däremot analyseras frågan inte ha bidragit till att öppna upp för ett större sammanhängande 

samtal. Frågan analyseras därmed utifrån Kuoppas tankar, ha ett negativt syfte eftersom den 

öppna frågan inte bidrog till en diskussion om innehållet och inte heller bidrog frågan till att 

eleverna behövde berätta mer, reflektera eller resonera kring det som sägs. Frågor leder inte 

automatiskt till syftet att utmana elevernas kognitiva tänkande för att de ska utveckla 

förståelse av ett visst fenomen. Frågor leder heller inte automatiskt till en diskussion i 

klassrummet, läraren behöver genom planerade frågor utmana elever på deras kognitiva nivå 

och stötta dem fram i diskussionen.  

Genom att ställa analysen i förhållande till Blooms taxonomi är förståelse (Understanding) 

av kunskap en Lower level challenge. Eftersom eleverna endast förväntas förklara och inte 

resonera eller diskutera fenomenet vidare analyseras frågornas syfte förhålla sig till utmaning 

på låg kognitiv nivå och utveckla LO- thinking skills.  

Resterande tiden av undervisningen ställer läraren kontrollfrågor. Nedan redovisas en kortare 

sekvens av hur frågorna ställdes i undervisningen.  

 

Elevsvar 
1) Utan vatten finns inget liv  
2) Människor behöver vatten. 
3) Kroppen består av vatten och vi svettas 

och förlorar vatten så vi behöver mer 
vatten i kroppen. 

4) Växter behöver vatten 
 

Lärarfråga 
1) Varför behöver vi vatten? 
   Utveckla. 
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Den ovan presenterade dialogen visar att de frågor som ställdes under denna del av 

observationen var av bemärkelsen slutna frågor. Frågorna krävde att eleverna skulle svara på 

frågorna som läraren ställde men frågorna krävde inte ett utförligt svar. 

Om frågorna endast lämnar utrymme för elever att svara med ett ord, peka ut, eller välja bland 

lärarens svarsalternativ i samtalet så bidrar det enligt Arevih och Hartzell till 

memoreringskunskap. Eftersom dialogen mellan lärare och elever bestod av mestadels slutna 

frågor i denna observation så analyseras klassrummet enligt Dysthes teorier, vara ett 

monologiskt klassrum. Dysthe beskriver det monologiska klassrummet vara ett klassrum där 

läraren pratar mest och ställer frågor som syftar till att fylla i lärarens berättande, vilket 

ovanstående dialog visar vara fallet. Dimenäs skriver att den typen av frågor kan leda till 

ytliga kunskaper hos eleverna när de endast förväntas upprepa tidigare kunskap, lärobokens 

ord och meningar men även lärarens ord och meningar. 

Genom att ställa analysen i förhållande till Blooms taxonomi kräver de flesta frågorna 

faktakunskaper. Eftersom eleverna inte förväntas förklara, resonera, analysera, reproducera 

eller utvärdera fenomenet vatten så anses förväntningen av elevernas utveckling befinna sig 

på lägsta nivån inom Blooms taxonomi Remember och utmanar på låg kognitiv nivå, LO- 

thinking skills. 

 

Lärarfråga 
1) Vatten har olika form? är de tre? vilka? 
2) Vad heter vatten i fast form? 
3) Den är is eller snö! 
4) När den är flytande är den? 
5) Och gas? 
6) Vattenmolekyl, vad den består av? 
7) Vad heter dem? Väte atomer och? 
8) Så den består av tre. Vilken färg är H? 
9) Är vatten kemisk förening eller grundämne? 
10) Vad betyder en kemisk förening? 
11) Koldioxid? Symbolen? 
12) Vattnets kretslopp betyder att vattnet..?  
      Vi använder samma..? 
13) När det blir varmt vad händer med vattnet? 
14) Då är den..? och den ska..?  
15) Vad bildas det? 
 
 

Elevsvar  
1) Fast flytande och gas. 
2) - 
3) - 
4) Vatten. 
5) Ånga. 
6) Två vita. 
7) Syreatom. 
8) Röd. 
9) Kemisk. 
10) Olika atomer sitter ihop. 
11) Co2. 
12) Vatten? 
 
13) Avdunstar. 
14) Stiga. 
15) Moln. 
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5.5 Observation 4.  
 

Läraren förklarar lektionens upplägg. Eleverna ska arbeta enligt IPA- individuellt, par, alla 

gemensamt. De får först en skrivuppgift som handlar om att eleverna ska svara på två frågor  

”I vilka former finns vatten”? ”Beskriv vattnets kretslopp”. Skrivuppgiften får de en kvart på 

sig att skriva. Sedan ska de i grupp redigera varandras text för att sedan ha en gruppdiskussion 

om det som dem skrivit. Läraren delar sen ut urklippta remsor, en remsa till varje elev. På 

remsorna står fakta om vatten. Meningarna är tagna ur en text, eleverna ska öva på att känna 

igen början, handling och avslut i en text genom att försöka sätta ihop texten gemensamt i 

helklassgrupp.  

Eleverna startar med skrivuppgiften men säger att de är klara efter några minuter. Läraren 

handleder eleverna vidare och säger att de kan ta någon min till. Läraren ber några elever som 

är klara att rita en vattenmolekyl på baksidan av pappret.  

L- Gör symbol. Rita den. Vilken färg är den? Vad består den av? 

Vad heter den? Säg någonting är det en kemisk förening? Utveckla! 

 

Det framkommer i observationen att 38 frågor ställdes under detta undervisningstillfälle och 

av de 38 frågorna ställdes 37 slutna frågor samt en handledande fråga. Vidare förekom sju 

elevfrågor, fyra innehållsfrågor och tre formfrågor.  

Frågorna ställda av läraren som presenteras ovan analyseras vara kontrollerande frågor 

men också handledande frågor vilka syftar till att hjälpa elever vidare i arbetet. Handledande 

frågor syftar till att föra elevernas arbete framåt genom stöttning och vidare utmaning. 

Visserligen innebär stöttning att man som lärare ställer frågor som ska få eleven att själv 

fundera på hur denne kan ta sig vidare i arbetet (Bråten 1998, s. 110). Dock kan slutna frågor 

också hjälpa elever utveckla sitt arbete och därför analyseras frågorna vara handledande. 

Uppgiften består av två slutna frågor, I vilka former finns vatten? och Beskriv vattnets 

kretslopp! Den ena frågan kräver enkel fakta om vattnets form. Den andra frågan kräver en 

beskrivning om vattnets kretslopp. Båda frågorna leder till att eleverna kan svara utifrån 

reproducerad fakta. Resultatet visar att de flesta elever påstod sig vara klara med frågorna 

efter bara några minuter. Det visar frågornas karaktär vara känt även för eleverna då eleverna 

uppfattar kontrollfrågornas krav vara korta, korrekta och snabba svar. Enligt Kindenberg & 

Wiksten bör IPA metoden utgå från en öppen fråga som skall utmana elevernas tänkande. 

Metodens syfte som är att öka elevaktiviteten och diskussionen i klassrummet brister när en 
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sluten fråga ställs. Metoden blir då svårgenomförlig (Kindenberg & Wiksten, s. 94). Enligt 

Gear leder aktiviteter med slutna frågor eller snabba frågor, inte till tankemässiga operationer. 

Slutna frågor bidrar enligt henne till att man istället slutar tänka eftersom en snabb fråga inte 

kräver vidare funderingar (Gear 2015, s. 83). Det framkommer i observationen också att 

eleverna svarar snabbt till de frågor som skulle leda undervisningen framåt med en 

helklassdiskussion. Läraren försöker handleda eleverna att utveckla sina texter med fler 

frågor, dock kräver även dem frågorna korta och korrekta svar. Det råder en förvirring bland 

barnen eftersom frågan till uppgiften inte krävde att de skulle skapa text. Några elever hämtar 

nytt papper och några suddar det de hade skrivit.  

 

 

 

 

Undervisningen följer med den sista delen av IPA metoden då eleverna och läraren ska ha en 

gemensam diskussion om vad eleverna svarat i sina texter. 

 

 

Elevfrågor – formfrågor 
1) Visst man säger oxigen? 
2) Hur skriver man Hydrogen? 
3) Vad är ädelmetall? 

Elevfrågor- innehållsfrågor 
1) Hur mycket ska man skriva?    
2) Vad ska man skriva? 
3) Vilka frågor ska man svara? 
4) Vart ska man rita? 
 

Utvärdering/  uppföljning 
2) Bara utveckla mer som en text. Om det är en kemisk 
förening varför? Ni kan säga vad den har för färg? En 
syreatom vad har den för färg? Om vad är den för sorts 
molekyl? 
 

Utvärdering/ uppföljning 
1) Ja men du behöver inte säga det. 
2) Du behöver inte tänka på den.  
3) Det kommer vi kanske komma in på senare.  

Lärarfråga 
1) Vilka former var det vatten? 
2) Kan någon utveckla, vad är fast form?     
Vad är det med molekylerna då? Hur ser 
molekylerna ut i flytande form? I gasform? 
Vattenånga. Molekylerna sitter? Hur? 
3) När de stiger upp? hur bildas moln? på 
vilket sätt? Vatten stiger och bildar moln. 
Vad orsakar att den kondenseras? 
4) Molnen blir? Tunn. Och då blir det? vad 
faller? 
5) Tre nederbörd, vilka? 
6) Vad händer med vatten när det regnar? 
7) Vem använder det? 
8) Vilka sätt blir vi av med den?  
 

Elevsvar 
1) Fast, flytande, gas 
2) När det blir varmt?Ee då blir de i gasform  
    så att de rör sig. 
 
 
 
3) Kylan 
 
 
4) Regn 
 
5) Regn, hagel, snö. 
6) bäckar, hav..? 
7) Vi 
8) Kiss 
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Denna del av observationen består av att läraren ställer slutna frågor och eleverna antigen 

svarar kort på frågan eller fyller i lärarens berättande vilket framkom i de tidigare 

observationerna också. I dialogen ovan uppmärksammas som i observation 2 att den mängd 

frågor som förekommer i första frågan skapar förvirring, vilket syns i elevens svar som inte 

svarar på den ursprungliga frågan ”Kan någon utveckla, vad är fast form”? Eleven svarar 

istället på den sist nämnda frågan som omtolkas till ”hur sitter molekylerna i gasform”? 

Samtalsledare bör förhålla sig till att ställa korta frågor och ställa en fråga i taget (Hägg och 

Kuoppa 2007, s. 73). 

Det framgår att en handledande fråga ställs i dialogen ovan ”Kan någon utveckla, vad är 

fast form”? Däremot leder inte den frågan eller elevens svar dialogen i samma riktning och 

dialogen fortsätter med frågan ”hur bildas moln”? Även denna fråga består av fler frågor på 

samma gång och eleven svarar på den sist nämnda ”Vad orsakar att den kondenseras”? 

Samtalet analyseras vara ett monologiskt samtal eftersom eleverna inte diskuterar utan svarar 

endast på lärarens frågor.  

 

5.6 Intervju med elever. 
Intervju som gjordes med eleverna strävade att ta reda på vad som motiverar dem att lära 

sig i klassrummet. I intervjun ställdes frågan ”hur tycker du om att lära dig i klassrummet” 

och ”vilka arbetssätt funkar bäst för dig” följt av svarsalternativ: helklassdiskussion, lärare 

står vid tavlan och förklarar, jobba ensam eller annat. Eleverna fick svara genom att 

uppmanas berätta vad de tycker och varför de tycker som de gör. Resultatet visar att alla 

elever som medverkade i intervjun uttryckte att de mest föredrar helklassdiskussion och 

samarbete samtidigt som de även uttrycker att de gillar film, bilder och musik i 

undervisningen. Vid fråga om varför eleverna föredrar helklassdiskussion i undervisningen, 

svarade eleverna: 

E1 - För att det är kul att höra hur andra tänker och oftast hör man något nytt som man inte 
tänkte. Nya ord och så. 

E2- För att jag tycker om att prata. Jag gillar redovisningar när man får stå framme i 
klassen. 

E3- För att man lär av varandra.  

E- Det blir roligare då när vi är tillsammans. 

E- Ja, jag tycker samma man lär av varandra, det är kul. 
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E- ja, man utvecklars. 

Kommunikation är fundamental i läroprocessen. Elevernas nyckelbegrepp som de 

använder i intervjun är samarbete. Både Vygotskij och Bahtin talar om vikten av 

flerstämmighet. Enligt Bahtin är dialogism en autentisk lärsituation där det sker förändringar 

inom individen och dennes kunskapsutveckling (Bahtin ss. 100- 106). Enligt Bahtin skapas 

mening och förståelse där det finns ömsesidiga skillnader. Det vill säga där många röster blir 

hörde och där olika tankar kompletterar varandra (Dysthe s.309, Bahtin 1986, ss. 100-107). 

Vilket stämmer överens med elevernas uttalande om att de föredrar ett klassrum där de själva 

kan prata men också höra andra prata. Vygotskij talar om språkligt tänkande och menar att 

språk och tanke hör ihop. Läraren behöver därför stötta elever att uttrycka sina tankar genom 

att utmana deras tänkande (Bråten 1998, ss. 107-1015). Dialogism ur didaktisk och 

pedagogisk synpunkt innebär att dialog i klassrummet ökar möjligheten för elever att förstå 

begrepp och teorier, som i denna studies fall behandlar kemins fenomen om vatten.  

 

6. Slutsats 
Syftet med studien var att undersöka vilka sorts frågor som ställs i undervisningen av 

ämnet kemi men också av vem frågorna ställs, av lärare och- eller elever samt vad för 

lärandemiljö frågor bidrar med att skapa, en dialogisk eller monologisk lärandemiljö. Ett 

ytterligare mål var att undersöka hur och om frågor kan skapa möjlighet för att väcka intresse 

och motivera elever till lärande av ämnet kemi. Följande frågeställningar svaras på i denna 

del.  

För att svara på frågan, vilka typer av frågor ställs i klassrummet? har undersökningen 

samlat in data genom observationer. Utifrån valda teorier och tidigare forskning har en analys 

gjorts på den insamlade data av observationer. Undersökningen visar att slutna frågor är de 

mest förekommande i undervisningen av ämnet kemi i åk 4. De frågetyper som framkommer 

som slutna frågor har bemärkelsen kontrollerande frågor. Trots att forskning och teori under 

många år har lyft frågan om frågor i undervisningen, så är kontrollfrågor fortfarande de som 

dominerar klassrumsinteraktionen i undervisningen av ämnet kemi. 

För att svara på frågan, vem ställer frågor i klassrummet, lärare och- eller elever? har 

undersökningen samlat in data genom observationer. Utifrån valda teorier och tidigare 

forskning har en analys gjorts på den insamlade data av observationer. Undersökningen visar 

att det är läraren som initierar till frågor i undervisningen och att elever ställer väldigt få eller 
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inga frågor alls i undervisningen. Det är viktigt att reflektera kring frågekultur i klassrummet. 

I denna undersökning har begreppen dialogiska klassrummet och monologiska klassrummet 

lyfts för att påvisa att frågor också påverkar klassrumsmiljön. Det vill säga slutna frågor 

bidrar till ett monologiskt klassrum och öppna frågor bidrar till ett dialogiskt klassrum.  

För att svara på frågan, Hur kan frågor motivera elever till lärande? har teorier och 

tidigare forskning legat till grund för att svara på frågan. Under arbetets process har även tre 

didaktiska frågor legat i bakgrunden av undersökningen för att närma sig didaktiken inom 

ämnet kemi. Undersökningen sökte svar på hur kemi undervisas med frågor och hur det enligt 

forskning och teori bör undervisas med frågor samt varför frågor skulle vara en bra metod för 

undervisning av ämnet kemi. För att svara på det sistnämnda har elevintervju varit en 

kompletterande data. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv och ur ett didaktiskt perspektiv 

kommer undersökningen fram till att motivation och intresse är en av de viktigaste faktorerna 

för att lärande ska ske. Resultatet av denna undersökning visar att frågor som 

undervisningsverktyg kan bidra till att höja intresset och motivera elever att vilja lära sig 

kemi. Motivation och intresse kan enligt teorier som tagits fram i detta arbete, väckas med 

hjälp av öppna frågor. Dessa skall syfta till att utmana elever kognitivt och skapa ett klassrum 

där elevers tankar och funderingar får plats och bejakas. Elevintervjuerna resulterar till att alla 

elever som medverkade uttryckte att diskussioner i undervisningen där man får prata och höra 

andra prata var det som eleverna föredrog mest. Tanken var att elever skulle diskutera det som 

frågor bidrar med i undervisningen och inte frågor i sig. Där av ställdes frågor om hur elever 

föredrar att jobba på lektionen. Detta för att elevernas svar skall kunna förhålla sig till vad 

undersökningen eftersträvar att finna.  Resultatet blir där med att diskussion och integrerad 

undervisning, det vill säga ett dialogiskt klassrum med öppna frågor, är vad elevernas svar 

tolkas som vara ett arbetssätt som de föredrar.  

Forskning har visat att läraren är den som ställer flest frågor i undervisningen. Det har även 

denna undersökning visat resultat för. Forskning säger att elever finner kemi ointressant och o 

motiverande i de klasser där slutna frågor är de dominerande i undervisningen.  Denna 

undersökning visar att slutna frågor trots det har mest makt i undervisning än idag. 

Undersökningen resulterar även till att visa hur slutna frågor bidrar till att skapa ett 

monologiskt klassrum där elevernas tankar sällan påverkar undervisningen efter deras 

förutsättningar.  

Didaktikens stora frågor Vad, Hur och Varför har varit högst kognitivt utmanande att svara 

på. Genom att ta reda på hur man kan undervisa i ämnet kemi med frågor som 

undervisningsverktyg och genom att ta reda på vad elever föredrar i undervisningen så är 
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resultatet följande: Att undervisa med öppna frågor som undervisningsverktyg med en del 

stöttning på elevernas kognitiva nivå kan man höja intresset och motivationen för ämnet kemi 

enligt den forskning och teori som legat till grund för denna undersökning. Eleverna uttrycker 

att de föredrar ett dialogiskt klassrum vilket svarar på frågan, varför man ska undervisa på 

detta sätt för (vem?) just dem eleverna.  

Frågan blir följande: Varför använda slutna frågor som undervisningsverktyg om den 

slutna frågan har ett negativt syfte och skapar ett monologiskt klassrum? Förhoppningsvis har 

undersökningens slutsats väckt uppmärksamhet om frågornas makt och möjligheter i 

undervisningen av ämnet kemi.  

6.1  Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka slags frågor som lärare och elever ställer 

inom ämnet kemi i åk 4 samt vad för lärandemiljö frågor bidrar med att skapa, en dialogisk 

eller monologisk lärandemiljö. Ett ytterligare mål var att undersöka hur och om frågor kan 

skapa möjlighet för att väcka intresse och motivera elever till lärande av ämnet kemi. De 

analysmodeller som använts för att undersöka detta fenomen har också passat 

undersökningens syfte.  

En upptäckt som är värd att ta upp under denna del är hur frågor enligt Blooms taxonomi 

kan uppfattas vara mer eller mindre kognitivt utmanande. En fråga som framkom under en av 

observationerna klassades enligt Blooms taxonomi som lågt kognitivt utmanande på grund av 

frågans form. Samma fråga klassades och definierades i arbetet som en sluten fråga utgående 

från vad teoretiker och forskare har benämnt en sluten fråga vara. Vad är vatten? Denna fråga 

behöver bejakas närmare genom att tala om kognitiv utmaning. Denna fråga kräver en del 

kunskap för att kunna besvaras, denna fråga kräver tid för att besvaras. Med andra ord är 

denna fråga högt kognitivt utmanande. Det är däremot en fråga som skulle kunna vara en 

kontrollfråga för studenter på högre nivå, men är en oerhört kognitivt utmanande fråga för 

barn på mellanstadiet. Den proximala utvecklingszonen talar om att den vuxna ska möta 

elever med kunskap som utmanar elevers tänkande, på deras nivå. Det innebär att frågor som 

ställs i undervisningen behöver anpassas efter elevernas tidigare kunskaper. Eftersom 

eleverna inte kunde svara på frågan Vad är vatten? kan frågan heller inte klassas som en 

kontrollfråga på elevernas nivå och inte heller är frågan kognitivt utmanande på elevernas 

nivå. Denna upptäckt visar alltså att klassificering av frågor enligt hur kognitivt utmanande de 
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är, inte alltid går att klassificera enligt en tabell för att definiera frågan. Inom vilken kontext, 

grupp, ålder och miljö frågan ställs behöver tas i åtanke.  

På samma sätt kan man tala om hur undersökande arbetssätt som ofta förekommer inom 

naturvetenskapliga ämnen, så som exempelvis experiment inte nödvändigtvis leder till att 

elever kommer till insikt i fråga om ämnet i sig. Frågor är därför väldigt viktiga när elever 

arbetar med undersökande arbetssätt eftersom det hjälper eleverna att bli medvetna om vad 

det är dem behandlar och vad syftet med arbetet var. Frågor i denna kontext blir att fånga upp 

elevers lärande genom att ställa utforskande och handledande frågor. 

Vidare vill jag här nämna komplexiteten som öppna frågor också kan bära med sig. Inom 

en klass på 25 elever är det inte möjligt att man som lärare möter alla elevers kunskaper och 

lotsar elever vidare inom deras individuella kunskapsutveckling. Forskning som nämnts i 

detta arbete (Eriksson mfl) har visat att undervisning med öppna frågor har tendens att bidra 

till ”stökigare klassrumsmiljö”. Även annan forskning som gjorts påvisar samma resultat 

(Dysthe mfl). Lärare som väljer att undervisa i ett mer öppet klimat med öppna frågor och 

undersökande arbetssätt behöver vara medveten om den naturliga påföljden av 

klassrumsmiljön. Det krävs en noggrann planering av sådan undervisning med planerade 

frågor och arbetssätt samt utvärdering med elever. Återigen kan frågor i denna kontext skapa 

ordning i klassrummet och bidra till att öka medvetenheten hos eleverna. Som Emanuelsson 

också upptäcker i sin undersökning kan frågor på så sätt också bidra till att läraren får en 

insikt i hur dennes elever lär sig.  

Denna slutsats har krävt att frågeord i detta arbete analyseras noga innan en slutsats dras 

om vilka frågor som förekom i undervisningen. Hägg & Kuoppa skriver att öppna frågor 

inleds med frågeorden Vad? och Hur? När detta ställs i kontrast med Blooms taxonomi om 

faktakunskaper upptäcker undersökningen att kontrollerande frågor enligt Blooms taxonomi 

också ställs med frågeordet Vad? Därför har frågeordens följd också behövt analyseras. 

Analysen visar att om frågeordet följer med verbet är blir frågan tolkningsbar som en 

kontrollfråga. Om frågeordet Vad? istället följer med … tror du/kan hända/kan vara orsaken 

tolkas som en öppen fråga som skapar möjlighet för diskussion och reflektion.  

Den kunskap som förmedlas i skolan kan många gånger upplevas som onödig kunskap för 

eleverna eftersom kunskapen ligger för långt borta från deras vardag och verklighet. För 

elever kan därför kunskap om atomer framstå som meningslös kunskap om kunskapen inte 

har en relevant koppling till elevernas egen livsåskådning (Lehtinen & Jakobsson, s. 78). 

Fakta och förståelse går hand i hand. Fakta är viktigt att känna till för att vidare kunna 
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diskutera och reflektera kring olika fenomen. Det är viktigt att man inte fastnar i 

faktakunskaper.  

Kognitiv utveckling innebär inte en kvantitativ tillväxt av kunskaper, det vill säga att man 

lär mer av samma sak. Det rör sig snarare om kvalitativa förändringar som antigen bygger på 

eller förändrar sättet på hur man uppfattar omvärlden. För barn kan omvärlden skapa en 

kaotisk tillvaro i elevers tänkande, det hjälper då inte eleven att förstå omvärlden om denne 

inte får uttrycka sina tankar och funderingar eller ta vara på andras. Läroplanens 

bedömningsinriktningar gäller elevers förmågor att förklara och beskriva omvärlden ur ett 

naturvetenskapligt perspektiv. Elever ska även enligt läroplanen kunna delta i 

naturvetenskapliga samtal och diskussioner genom att uttrycka sina kunskaper med hjälp av 

det naturvetenskapliga språket som verktyg. Med hjälp av begrepp, modeller och teorier som 

används inom naturvetenskapliga ämnen ska elever få utrymme att ställa frågor, resonera, 

reflektera, diskutera och analysera kring dem. De ämneskunskaper som elever tar del av i 

undervisningen definieras alltså inte som kunskap om dessa bygger på en kvantitativ tillväxt 

av kunskaper. Ämneskunskap blir kunskap hos individen när denne får använda de på ett 

intellektuellt, kommunikativt och praktiskt sätt. Först då bli kunskapen kvalitativ. Kunskap 

ska väcka frågor hos elever, det är då man vet att elever är intresserade och motiverade till att 

lära sig.  

 

”Den förmågan som framför allt måste odlas är förmågan att ställa frågor” (Liedman 

2001).  

6.2 Vidare forskning. 
Läromedelsanalys om hur frågor framställs i läroböckerna för ämnet kemi skulle vara av 

stort intresse att undersöka för att undersöka vilken frågekultur som styr undervisningen 

genom läroböcker samt om dessa bidrar till att påverka hur frågor ställs i klassrummet av 

lärare och elever. Därmed skulle man som vidare studie kunna göra en textboksanalys för att 

undersöka vilka slags frågor som förekommer i läroböckerna inom ämnet kemi och temat 

vatten.  

Som vidare studie skulle man också kunna undersöka samtalsmönster i klassrum hos ett 

par lärare för att sedan genom gruppintervju söka svar på lärarnas uppfattning om 

samtalsmönster och förhoppningsvis lyfta svårigheterna med samtal i klassrum.   
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Bilaga 1  
 
Tillstånd för observation och intervju.  
 
Jag är student som utbildar mig till lärare vid Södertörn högskola. Jag skall nu skriva den 
avslutande uppgiften inom lärarutbildningen som är mitt examensarbete och som ger mig min 
lärarbehörighet. Arbetet skall vara klart den 10 maj 2018. 
Examensarbetets syfte är att ”utöka kunskap om elevers inlärningsförmåga inom ämnet kemi”.   
Jag samlar in material till mitt arbete genom intervju och observation med elever i klass 4B.  
 
Jag vill med detta brev be er som vårdnadshavare om tillåtelse att ert barn deltar i de 
observationer och intervjuer som kommer följa. Alla elever kommer att garanteras anonymitet. 
De skolor/enheter/klasser som finns med i undersökningen kommer alltså inte att nämnas vid 
namn eller på något annat sätt kunna vara möjliga att urskilja i undersökningen. I enlighet med de 
etiska regler som gäller är deltagandet helt frivilligt. Ert barn har rättigheten att 
intill den dag arbetet är publicerat, när som helst välja att avbryta deltagandet. Materialet 
behandlas strikt konfidentiellt och kommer inte att finnas tillgängligt för annan forskning eller 
bearbetning. 
 
Om ni inte vill att ert barn deltar i undersökningen skriv då barnets namn och er signatur nedtill 
och skicka med pappret till skolan igen.  
 
Datum …………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………….. …………………………………………. 
vårdnadshavares underskrift/er elevens namn 
 
Har ni ytterligare frågor ber jag er kontakta mig på nedanstående adress: 
 
Med vänliga hälsningar 
Ana Vukojicic 
ana.vuko@gmail.com 

Handledande lärare är Kurt Berndt & Tomas Bollner. Södertörnshögskola. 
 

 
  
Flemingsberg   
Postadress: 
141 89 Huddinge 
Telefon: 08-608 40 00 
Fax: 08-608 40 10  
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Bilaga 2 
 
Intervju. 
Informant: Elever  
 
Presentation hålls kort eftersom eleverna har lärt känna mig under den tiden som jag närvarat 
i deras klassrum.  
 
Informerar om etiska aspekter kort eftersom eleverna redan är informerade innan då de fick 
med sig lappar hem om tillstånd för observation och intervju (Bilaga 1) 
 
Intervju frågor: 
 
1. Hur tycker du om att lära dig i klassrummet? Varför på det sättet? 
 
Underfråga: Svarsalternativ för att få igång eleverna att prata om de inte vet vad de ska säga. 
 

• Helklassdiskussion, 
• Lärare står vid tavlan och pratar, 
• Jobba ensam,  
• Annat. 

 
2. Vilka abetssätt funkar bäst för dig? Varför funkar de bäst? 
 
3. Vilket är ett bra arbetssätt i klassrummet tycker du?  
 
4. Vilka arbetssätt vill du ha mer av i undervisningen? 
 
 
 
 

 


