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Abstract  
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This study examines what kinds of questions teachers and students ask during science lessons 

in three primary schools in Sweden. 

The study is based on the following questions: 

⋅ What kinds of questions do the teachers ask? 
 

⋅ How do the teachers describe the question asking behavior they use in the lessons? 
 

⋅ How do the teachers follow up students' answers? 
 

⋅ What kinds of questions do the students ask and how do teachers handle these in 
class? 

 
This is a qualitative study based on interviews of four primary school teachers and 

observations of their Science lessons, covering topics as the solar system, electricity and the 

lives of the magpie and the squirrel. The theoretical frame of the study is social 

constructivism, which focuses on how knowledge is constructed in the social context of the 

classroom through language and other semiotic means. The questions asked by teachers and 

students are classified into two levels (high-order and low-order questions) based on Bloom's 

taxonomy.  

The results of the study shows that teachers mostly ask low-order questions during these 

lessons and that they ask three times as many questions as the students. In lessons where more 

“abstract” topics were discussed, such as the solar system, the low-order questions were more 

frequently asked by the teachers. The students asked questions when they were “invited” to do 

so and they asked more high-order questions during lessons where “abstract” topics were 

discussed. 

 

 

Keywords: Student questions, teacher questions, primary school, science, LOQ, HOQ  
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1 Inledning 

Att ställa frågor är något vi alla gör dagligen av vitt skilda anledningar, allt ifrån vardagliga 

sådana till frågor av mer existentiell karaktär. Lika ofta svarar vi på frågor och världen 

omkring oss verkar i stor utsträckning kretsa kring dessa två aktiviteter. Öppna vilken 

dagstidning som helst eller slå på Tv:n och du möts av allt ifrån intervjuer av kända och 

okända personer till frågesportprogram, i vilka du till och med kan bli förmögen, bara du 

svarar rätt. Skolan måste väl ändå vara den plats där frågor och svar har en speciell och viktig 

uppgift, då en stor del av skoldagen ägnas åt just detta. Det kan dels handla om frågor i 

läroböcker eller i en provsituation men också i samtal mellan lärare och elever i en 

undervisningssituation. Under utbildningen till grundskolelärare har jag vid flera tillfällen 

reflekterat över hur man i undervisningssituationer just ställer frågor till eleverna. Jag har 

många gånger upplevt att det verkar krävas en viss teknik för att kunna ställa frågor på ett 

sådant sätt att dessa inte enbart avkräver eleven ett visst förväntat svar, utan att dessa även 

möjliggör för eleven att resonera sig fram till ett svar och därigenom utveckla en större 

förståelse för ett visst fenomen. Det förefaller lätt att hamna i den först nämnda situationen, 

dels för att komma vidare i lektionen och dels för att inte riskera att man tappar fokus från 

uppgiften. En sökning på orden ”att ställa frågor” genererar träffar enbart i syftestexterna för 

de naturorienterande ämnena, vilket indikerar att detta frågeställande är av särskild betydelse 

inom dessa ämnen. Som blivande lärare kommer jag ställas inför dessa situationer dagligen 

och elevernas kunskapsbyggande blir ju i stor utsträckning mitt ansvar, därför vill jag själv 

kunna ställa frågor och få eleverna själva att ställa frågor. Frågor som leder mig och eleverna i 

rätt riktning. 

Det är bättre att fråga och verka okunnig än att inte fråga och förbli det 
                                                                                                  (Okänt ursprung) 

2 Bakgrund 

 
Skolinspektionen redovisar i sin rapport Fysik utan dragningskraft, att svenska elevers 

kunskaper i naturvetenskap försämrats, något som påvisas i både nationella och 

internationella undersökningar (Skolinspektionen, 2010, s. 10). Att eleverna saknar en lust att 

lära dessa ämnen, menar de, kan vara en orsak till dessa sjunkande resultat. I Läroplan för 

grundskolan (Lgr11) framgår det att läraren ska arbeta för ”att eleverna upplever att kunskap 

är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt” (Skolverket, 2011 s. 14). 

Lärarens förmåga att inspirera eleverna samt att förmedla kunskap väger därför tungt när det 

gäller att motivera elevernas lust att lära, menar Skolinspektionen vidare. 
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Verklighetsanknytning och praktisk tillämpning av kunskap framhålls som motiverande samt 

att läraren uppmärksammar eleven och dess lärande genom återkoppling (Skolinspektionen, 

2010, s. 11).   

Skolverket skriver i sin publikation Att se helheter i undervisningen – Naturvetenskapligt 

perspektiv (Skolverket, 2012), att undervisningen i naturvetenskap för elever i de yngre 

åldrarna bara genomförs i liten utsträckning. Detta, menar man, kan ha sin förklaring i att 

lärarna i dessa årskurser behöver ha en bred ämneskunskap och att dessa lärare ofta är 

inriktade på humaniora och samhällsvetenskap, därigenom finns en risk att de natur-

vetenskapliga ämnena kommer lite i skymundan. 

 

”Frågandet leder framåt, eftersom det söker ett svar” skriver Gunnar Lindberg i en artikel om 

frågandets betydelse i undervisningen (Lindberg, 2011, s.1). Han menar vidare att genom att 

ställa frågor kan man ta kontroll över sitt eget lärande (ibid). Forskning visar att det är läraren 

som upptar det största talutrymmet i klassrummet och att den största delen (57%) av de frågor 

som läraren ställer under lektionstid är ordningsfrågor. Endast en mindre andel av frågorna 

som ställs (8%) är sådana som utmanar elevens lärande och resterande frågor (35%) innebär 

att eleverna enbart upprepar tidigare given information (Brown & Wragg 1993, citerade i 

Wiliam, 2011, s. 94). Frågandets betydelse för lärande understryks av Lindberg som menar att 

”det är en stor skillnad på att lämna ett svar på en fråga eller att nyfiket ställa ytterligare 

frågor” (Lindberg, 2011, s. 4). 

 

Att ställa frågor är något som innehar en central roll i klassrumsarbetet och då inte bara i 

provsammanhang eller i arbetet i läroböcker, utan i den muntliga interaktionen mellan lärare 

och elever. Det bör därför inte råda några tvivel om att, med dessa frågor som redskap, har 

både läraren och eleven stora möjligheter att gemensamt konstruera kunskap i dessa 

sammanhang. Som jag nämnde redan i inledningen återfinns orden ”att ställa frågor” i 

Läroplan för grundskolan, enbart på fyra ställen i läroplanens alla syftestexter. Tre av dessa 

fyra träffar återfinns i syftena för biologi, fysik och kemi där dessa ord uttrycks explicit 

(Skolverket, 2011, s. 111, s. 127, s. 144), vilket gör det relevant att studera elevers 

frågeställande under just lektioner i de naturorienterande ämnena och då med fokus på de 

yngre åldrarna, där grunden för elevers lärande läggs. 

 



7 
 

2.1 Naturvetenskapen i skolan - NO 

Att naturvetenskapligt kunnande är konstruerat av människor än enligt Björn Andersson, 

professor inom naturvetenskapernas ämnesdidaktik vid Göteborgs universitet, något som 

ämnesdidaktiker världen över är eniga om. Denna konstruktivistiska syn på naturvetenskapen 

skulle, överförd på eleverna, bidra till att de lättare kunde förstå olika fenomen i vår omvärld. 

Att få eleverna att förstå att det inte alltid finns en absolut sanning utan att dessa sanningar på 

något sätt är konstruerade, kan inbjuda eleverna till diskussioner om naturvetenskapliga 

fenomen (Andersson, 2011, s.81). I läroplanen för grundskolan anges också att ett av syftena 

med de naturorienterande ämnena (NO, vilken är den förkortning som genomgående kommer 

att användas i studien där skolans ämne diskuteras), är att eleverna ska utveckla ”ett kritiskt 

tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor” (Skolverket, 

2011, s.111, s.127, s. 144), dessutom ska eleverna få förståelse för att detta kan göras ”med 

hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder” (Skolverket, 2011). Dessa arbetsmetoder listar 

Andersson i följande punkter: 

⋅ Ställa frågor 

⋅ Planera och genomföra undersökningar 

⋅ Använda lämpliga verktyg och tekniker för att samla in data 

⋅ Tänka kritiskt och logiskt om samband mellan evidens och förklaringar 

⋅ Konstruera och analysera alternativa förklaringar 

⋅ Kommunicera vetenskapliga argument 

 

Att elevers frågeställande under just NO-lektioner är väsentliga och spelar en stor roll för ett 

meningsfullt lärande är något som även forskarna Christine Chin och Jonathan Osborne 

betonar, då dessa frågor, menar de, är en värdefull resurs för både lärare och elever i 

undervisningen (Chin och Osborne, 2008, s.1). Christine Chin och David E. Brown menar att 

elevers frågor i NO-undervisningen visar på att de har funderat på en idé och försökt koppla 

det till vad de redan vet. Dessa frågor kan även, förutom att de visar att eleven vill veta något, 

avslöja elevers begreppsförståelse, eventuell begreppsförväxling samt hur de resonerar (Chin 

och Brown, 2002, s.522).  

 

Chin (2004) menar att anledningar till att elevers frågor uteblir kan vara att de inte ens vet vad 

de behöver fråga om för att förstå det som avhandlas under lektionen. Det kan också handla 

om att de inte vågar fråga då de riskerar framstå som okunniga. Chin föreslår att elever kanske 

behöver specifik träning i att lära sig formulera frågor och då gärna frågor på en högre 
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kognitiv nivå. Svårighetsnivån på en uppgift, som ska göras under lektionen, påverkar vilka 

typer av frågor som eleverna ställer. Löses uppgiften genom att enbart följa en på förhand 

given mall ställer eleven mest faktafrågor och sådana som hjälper dem att lösa uppgiften på 

det sätt det förväntas av dem. Chin betonar att det är viktigt för elever att förstå att läraren inte 

alltid har svar på alla frågor, men hon menar att det är viktigt att dessa frågor tas på allvar och 

besvaras, för att eleverna ska känna att det är meningsfullt att ställa dem. 

 

2.2 Elevers svar 

Dylan Wiliam, professor vid University of London, menar att de elever som är aktiva och 

genom handuppräckning visar att de vill vara delaktiga i de diskussioner som uppstår i 

klassrummet, är de som kan dra störst nytta av lektionsinnehållet. Men han problematiserar 

handuppräckningen och det faktum att många elever gärna undviker att räcka upp handen för 

att svara på lärarens frågor, då dessa i och med detta hamnar utanför diskussionerna, vilket 

riskerar att öka ett eventuellt kunskapsglapp i klassen. Detta fenomen har benämnts 

Matteuseffekten, ett begrepp inspirerat av bibeltexten ”Var och en som har, han ska få, och det 

i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har” (citerat i Wiliam, 

2013, s.96).  

 

Wiliam har utvecklat en rad olika tekniker att använda i klassrummet och då framförallt 

sådana som är till hjälp vid bedömning av elevernas arbete, med tonvikt på formativ 

bedömning. Då ett par av hans tekniker användes i de klassrum som studien baseras på finner 

jag det intressant att kort presentera dessa för att läsaren ska få en inblick i hur dessa tekniker 

är kopplade till frågeställandet i de studerade klassrummen. 

 

2.2.1 Stickorna 

Används för att slumpvis fördela ordet bland eleverna och består av en burk fylld med 

glasspinnar, på vilka var och en av elevernas namn står skrivet. Ur denna burk drar läraren 

namnet på den elev som ska få svara på frågan. Denna teknik kallas även cold calling 

(Wiliam, 2013, s.98) och har den fördelen att alla elever får samma möjlighet att delta. 

Nackdelen med metoden kan vara att eleverna känner sig obekväma med arbetssättet, de 

aktiva eleverna för att de riskerar att inte får möjlighet att visa att de kan svaret och andra 

elever för att de kan känna ett obehag över att behöva så i centrum för uppmärksamheten. Att 

riskera att ”misslyckas” kan här ha en hämmande effekt hos alla elever. Denna teknik kan 
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dock varieras på flera olika sätt för att hitta ett system som fungerar för hela klassen, men 

detta går jag inte in på närmare här. 

 

2.2.2. Individuella skrivplattor 

Eleverna har varsin liten skrivplatta som används när läraren vill ha svar från hela klassen. 

Denna kan lättast beskrivas som en liten mini-White board på vilken eleverna kan skriva sitt 

svar. Detta ger läraren en överblick över elevernas individuella kunskaper i en specifik fråga 

(Wiliam, 2013, s.107). 

 

3 Syfte 

Syftet med min uppsats är att synliggöra vilka typer av frågor som lärare i årskurserna F till 

och med 3, ställer under sina NO-lektioner, samt hur de bemöter elevernas svar. Dessutom vill 

jag belysa vilka typer av frågor eleverna ställer under dessa lektioner.  

 

4 Frågeställning 

Vilka olika typer av frågor ställer lärarna?  

Hur uppfattar/beskriver lärarna själva att de ställer frågor i klassrummet?  

Hur följer lärarna upp elevernas svar? 

Vilka typer av frågor ställer eleverna och hur hanterar lärarna dessa? 
 

5 Teori 

5.1 Blooms taxonomi 

Blooms taxonomi introducerades redan 1956 men är fortfarande frekvent refererad till i 

pedagogisk och didaktisk forskning. Denna taxonomi kategoriserar kognitiva processer 

hierarkiskt från en lägre till en högre nivå. 
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Denna taxonomi har reviderats (se Krathwohl 2002) och presenteras nu även enligt följande: 

Fig 1 Blooms Taxonomi. Den nyare versionen enligt Andersson och Krathwohl (se Krathwohl, 2002). 

 

De olika nivåerna beskrivs med följande ord, från lägsta till högsta: 

1. Faktakunskap (Remembering) - Att kunna repetera och memorera fakta.  

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

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

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

5. Syntes (Evaluating) - Att kunna sammanställa och skapa nya strukturer.  

6. Utvärdering (Creating) - Att kunna bedöma och ta ställning.  

 

 

Frågor kan delas in i low-order questions, LOQ, och high-order questions, HOQ, utifrån 

Blooms taxonomi. De tre lägre nivåerna motsvarar då LOQ och de tre högre kategoriseras 

som HOQ (Brualdi, 1998. Tienken et al, 2009).  

 

 

5.2 Kategorisering av lärares frågor 

Jörgen Dimenäs, docent och universitetslektor vid Göteborgs universitet, beskriver 

frågeställandet som en möjlighet till elevers lärande men även som ett möjligt hinder för 

detsamma beroende på vilka frågor som ställs. Han kategoriserar lärares frågor i sin artikel 

Frågan – en metod att nå kunskap? i följande kategorier: 

⋅ Kontrollerande frågor som kan användas av läraren för att kunna bilda sig en 

uppfattning om elevens kunskapsutveckling. Dessa frågor inleds ofta med Vad? När? 

Varför? och Hur? Dimenäs menar att frågor av typen vad? och när? kan ses som 

reproducerande och risken med ett allt för dominerande användande av frågor av 
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denna typ är att dessa kan leda till ytlig kunskap hos eleverna, då eleven enbart 

återupprepar tidigare kunskap. Dimenäs påpekar att dessa frågor är vanligt 

förekommande i grundskolan. Frågor av typen varför? och hur? uppmuntrar istället 

eleven att reflektera genom at denne utmanas att ”redogöra för orsaker, förklara och 

dra slutsatser” (Dimenäs, 1995, s. 96). 

 

⋅ Handledande frågor har som syfte att utmana elevens tänkande, samt att stötta elevens 

arbete mot ett större uppsatt mål. 

 

⋅ Utforskande frågor sätter elevens tänkande i centrum och läraren vill lära sig något om 

eleven. 

 

⋅ Problematiserande frågor kan användas för att stimulera eleven till att hitta lösningar 

på problem samt ta ställning i olika frågor. 

 

Med utgångspunkt från indelningen av frågor i LOQ och HOQ enligt ovan, kommer jag 

därmed analysera lärarnas frågor med hjälp av Dimenäs kategoriseringar, och dessa har jag 

därför delat in enligt följande: 

 

⋅ Kontrollerande frågor av typen vad? och när? samt frågor som ställts för att eleverna 

ska upprepa fakta, ses som LOQ då dessa enligt Dimenäs är av reproducerande 

karaktär, medan frågor av typen hur? och varför? kategoriseras som HOQ på grund av 

att dessa mer utmanar eleven till att reflektera och dra slutsatser.  

 

⋅ Handledande, utforskande samt problematiserande frågor kategoriseras alla som HOQ. 

 

Frågor, som ställdes under lektionerna men som inte hade någonting med lektionsinnehållet 

att göra, har inte nivåindelats enligt ovanstående system. Här ingår frågor av typen Hänger ni 

med? och liknande.  

 

5.3 Kategorisering av elevers frågor 

Whittaker delar i sin undersökning in elevernas frågor i tre olika kategorier. Den första 

beskriver han som frågor som inte har med lektionsinnehållet att göra (non-content related 

questions), den andra kategorin (clarification questions) fångar upp frågor som har med 
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innehållet att göra men som ställs enbart för att kunna slutföra eller komma vidare i en 

uppgift. Den tredje och sista kategorin (inquiry questions) används för frågor som är 

relaterade till innehållet och som ställs utav intresse för innehållet.  

 

Precis som nämnts angående kategoriseringen av lärares frågor använder jag även här en 

indelning i LOQ och HOQ. Jag har i studien utgått ifrån Whittakers indelning och benämner 

elevernas frågor övriga (non content), klargörande (clarification) och utforskande (inquiry), 

där de klargörande klassificeras som LOQ och de utforskande HOQ.  

 

5.4 Socialkonstruktivistisk ansats 

Ämnesdidaktisk forskning inom de naturvetenskapliga ämnena har enligt skolverket 

successivt gått från en konstruktivistisk syn där elevernas eget begreppskonstruerande stått i 

fokus, till ett synsätt vilken betonar ”språket och det sociala samspelets betydelse” för elevers 

lärande (Skolverket, 2012, s. 7-8). Då min studie av NO-lektioner har som syfte att studera 

vilka frågor som lärare och elever ställer under dessa lektioner blir därför det 

socialkonstruktivistiska perspektivet det mest relevanta att utgå ifrån. 

 

5.4.1 Artefakter, mediering, den proximala utvecklingszonen och appropriering 

I skolan kommer eleverna dagligen i kontakt med ett flertal olika sätt att tillägna sig kunskap 

på och de använder olika redskap för att klara sin arbetsuppgifter. Dessa redskap, eller 

artefakter som de benämns inom den sociokulturella teorin, kan vara allt ifrån papper och 

penna till datorer och interaktiva skrivtavlor. Då språk och kommunikation människor 

emellan är en grundläggande förutsättning för att lärande ska ske, enligt ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande, är därför språket vårt allra viktigaste redskap när det gäller att mediera 

(föra vidare) lärande (Dysthe, 2003, s.14, Säljö, 2000, s. 82). Denna lärprocess är inte 

individuell utan sker genom samarbete med andra i en viss kontext (Dysthe, 2003, s. 41) och i 

skolans kontext spelar läraren en stor och viktig roll som medierare av denna kunskap, även 

mer försigkomna klasskamrater kan fylla den funktionen. Dessa kan då fungera som stöd för 

denne på vägen mot att klara av uppgifter som är för svåra för eleven att klara på egen hand, 

det vill säga då eleven befinner sig i det som den sovjetiske filosofen, Lev Vygotskij, 

benämnde den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2000, s.120). Då vi tar till oss ny kunskap 

från vår omgivning på detta sätt och får nya sätt att se på saker vi redan tagit till oss sedan 

tidigare, har denna kunskap approprierats (Säljö, 2000, s.119). 
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5.4.2 Språkets semiotiska funktion 

Språket är ett mycket flexibelt redskap då det inte enbart kan användas för att ensidigt 

beskriva ett objekt eller en företeelse. I språket finns stora möjligheter att nyansera och ge en 

djupare innebörd och mening till det uttalade. Vårt sätt att tala är beroende på kontexten vi 

befinner oss i då samtalet sker och, utan att vi kanske är medvetna om det, är det sätt vi talar 

på färgade av våra värderingar, antaganden och attityder (Säljö, 2000, s. 87). Då människan 

har stora möjligheter att kreativt använda språket och anpassa användandet till situationen, 

gjorde Vygotskij en tydlig skillnad mellan den innebörd som ges våra ord i konkreta 

situationer (sense) och ordens lexikala betydelse (meaning) (Säljö, 2000). 

 

6 Tidigare forskning 

Amy C. Brualdi beskriver att syftet med lärares frågor bland annat kan vara att: 

 

⋅ de gör eleverna aktiva i lektionsarbetet 

⋅ de ger eleverna möjlighet att få höra olika förklaringar från sina klasskamrater 

⋅ de ger läraren möjlighet att hålla ett visst tempo på lektionen 

⋅ de kan användas för att utvärdera elevernas lärande  

 

Hon menar dock att den största andelen frågor som lärare ställer är ”low-level cognitive 

questions”, vilka baserar sig på rena faktakunskaper som eleverna kan memorera. Brualdi 

menar att det bör finnas en balans mellan den typen av frågor och de hon kallar high-level 

cognitive questions, där eleverna får möjlighet att lösa problem samt analysera och utvärdera. 

Denna senare typ av frågor kan dock lärare medvetet välja att undvika just för att inte störa 

lektionens tempo samt för att kunna behålla kontrollen över arbetet i klassrummet (Brualdi, 

1998). Brualdi citerar Wilen och Clegg som föreslår olika sätt att använda sig av frågor som 

kan ha en positiv inverkan på elevers skolresultat, några av dessa är att:  

 

⋅ se till att ställa frågor som är klart och tydligt formulerade 

⋅ tillåta tre till fem sekunders väntetid innan svar 

⋅ variera sig i sättet som elever väljs på för att svara på den ställda frågan 

⋅ låta eleverna utveckla sina svar 

⋅ bekräfta korrekta svar  
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Brualdi menar att vaga och svävande frågor, kuggfrågor och frågor som är för abstrakta bör 

undvikas, då eleverna kan ha svårt att svara på dessa och därmed känna att de riskerar att 

misslyckas, vilket kan ge negativa konsekvenser. Hon påpekar också vikten av att läraren har 

ett klart syfte med sina frågor så att dessa även uppmuntrar elevers kreativa tänkande 

(Brualdi, 1998). 

 

Christine Chin (2004) menar i sin artikel att anledningar till att elevers frågor uteblir kan vara 

att de inte ens vet vad de behöver fråga om för att förstå det som avhandlas under lektionen. 

Det kan också handla om att de inte vågar fråga då de riskerar framstå som okunniga. Chin 

föreslår att elever kanske behöver specifik träning i att lära sig formulera frågor och då gärna 

frågor på en högre kognitiv nivå. Svårighetsnivån på en uppgift, som ska göras under 

lektionen, påverkar vilka typer av frågor som eleverna ställer. Löses uppgiften genom att 

enbart följa en på förhand given mall ställer eleven mest faktafrågor och sådana som hjälper 

dem att lösa uppgiften på det sätt det förväntas av dem. Chin betonar att det är viktigt för 

elever att förstå att läraren inte alltid har svar på alla frågor, men hon menar att det är viktigt 

att dessa frågor tas på allvar och besvaras, för att eleverna ska känna att det är meningsfullt att 

ställa dem. 

 

 Christine Chin (2006) redogör ur ett socialkonstruktivistiskt synsätt i sin artikel för hur lärare 

använder sig av frågor för att stötta och utveckla elevernas vetenskapliga kunnande. Studien 

utfördes i fyra olika skolor i Singapore och omfattade sex stycken lärare som undervisade 

högstadieelever, vilka observerades under sammanlagt 36 lektioner i naturorienterande 

ämnen, som dokumenterades både genom ljudupptagning och videoinspelning. I analysarbetet 

utvecklade Chin ett ramverk, där de olika frågorna som lärarna ställdes kategoriserades in 

under följande fyra rubriker. Socratic questioning som innebär att läraren ställer frågor som 

frammanar elevens egna idéer baserade på tidigare kunskaper. Ett sätt att göra detta på är att 

använda sig av det Chin kallar reflective toss, där ett tidigare yttrande av en elev besvaras med 

att läraren formulerar en fråga grundad på detta uttalande så att eleven så att säga får tillbaka 

ansvaret för att besvara frågan. Verbal jigsaw är ytterligare en kategori i detta ramverk och 

avser användningen av vetenskaplig terminologi och nyckelord i ämnen med många tekniska 

termer. Där finner man till exempel verbal cloze som en strategi, vilken innebär att läraren gör 

en paus mitt i en mening för att ge eleverna möjlighet att fylla i nyckelord som saknas och är 

användbar då eleverna stärker språket. Den tredje kategorin kallar Chin semantic tapestry där 

eleven ska hjälpas till att få en större sammanhängande bild av ett fenomen. Här kan läraren 
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använda strategin focusing and zooming, där fenomenet ska kunna förstås både ur ett makro 

och mikroperspektiv. Sista kategorin är benämnd Framing och handlar om hur frågor kan 

användas som inramning och strukturering av diskussioner som till exempel question-based 

summary, vilket betyder att nyckelbegrepp sammanfattas i slutet av lektionen i form av frågor 

och svar. Chin menar att resultatet av hennes studie kan möjliggöra en utökning av lärares 

frågerepertoar, då hon menar att studien överför forskningsresultat till praktiska råd 

användbara i klassrumsdiskursen.  

 

Den brittiska professorn Rosalind Driver och kollegor argumenterar för den 

socialkonstruktivistiska synen på naturvetenskaplig kunskap, där denna skapas då individer 

interagerar med varandra och att denna kunskap till sin natur därmed är socialt fram-

förhandlad och överenskommen. Denna kunskap ligger sedan till grund för det som ska läras i 

skolan. Driver diskuterar det som hon kallar ”det problematiska förhållande” som råder 

mellan vetenskaplig kunskap, att lära naturvetenskap samt pedagogik. Eleverna kommer till 

NO-lektionerna med en stor uppsättning egna föreställningar av världen, sådana de kan ha 

samlat på sig dels genom egna erfarenheter och dels genom att de blivit socialiserade in i ett 

sätt att se på fenomen omkring sig, ett slags ”sunt förnuft”. Driver och kollegor understryker 

att en viktig förutsättning för att elever ska kunna utveckla ett naturvetenskapligt kunnande är 

att de har en lärare, en mer erfaren auktoritet, som kan mediera denna kunskap (Driver et al, 

1994, s. 11). Detta är något som enligt Driver kan vara en utmaning, då elevernas ”sunda 

förnuft” och de naturvetenskapliga ”sanningarna” och dess verktyg ska kopplas ihop och 

approprieras av eleven, så att dessa blir meningsfulla för eleverna på ett personligt plan (ibid. 

s. 6). Denna lärare spelar enligt Driver en viktig roll när det gäller att introducera eleverna till 

nya kulturella verktyg och att hjälpa eleverna till att skapa en egen förståelse till detta. 

Dessutom måste denne vara uppmärksam på hur eleven har uppfattat en uppgift för att eleven 

ska kunna ta nästa steg. Läraren beskrivs av Driver som en ”hard-pressed tour guide”, som 

ska guida eleverna mellan deras vardagsvärld och den vetenskapliga världen (Driver et al, 

1994, s. 11). 

 

Haim Eshach, Yair Dor-Ziderman och Yana Yefroimsky har i sin studie observerat och 

intervjuat nio lärare och deras respektive klasser (i Israel) under totalt 45 biologilektioner, 

med fokus på bland annat vilka typer av frågor som lärare respektive elever ställde. Dessa 

lärare var jämnt fördelade över låg-, mellan- och högstadiet (primary-, middle- och high 

school). Lärarna i studien var överens om frågandets betydelse i lärprocessen och i 
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intervjuerna framkom även att alla lärarna hävdade att de planerade sina frågor i förväg redan 

i lektionsplaneringen. Forskarna använde sig i analysen av en modifierad version av Blooms 

Taxonomi där frågorna som eleverna respektive lärarna ställde under lektionerna delades in i 

tre olika nivåer, såsom low-order questions, LOQ, (fakta och förståelse), mid-order questions, 

MOQ, (tillämpning) och high-order questions, HOQ (analys, syntes och utvärdering). 

Resultatet av studien visar bland annat att lärare i lågstadiet i genomsnitt ställde tre gånger så 

många frågor än vad eleverna gjorde. Dessutom visar studien att den typ av frågor som 

dominerade under de observerade lektionerna i lågstadiet var av typen LOQ både när det 

gällde lärares och elevers frågor. Lärarna i studien angav att de ställde frågor av anledningar 

så som bland annat att öka elevernas intresse och nyfikenhet, för att interagera med eleverna, 

utveckla elevers tänkande, utvärdera deras kunnande samt att bibehålla elevernas 

uppmärksamhet (Eshach et al, 2013).  

 

Erika Karlsson, lärare, och Ann-Christine Wennergren, lektor i utbildningsvetenskap, skriver i 

en gemensam forskningsartikel om hur lärares undervisning kan grunda sig på ”samtal som 

utgår från elevernas förståelse” (Karlsson och Wennergren, 2014, s. 55). I deras studie ingick 

45 elever i årskurs fyra, som videofilmades under nio lektioner i matematik under en 

tidsperiod av en månad. Det insamlade materialet studerades sedan tillsammans med ett av 

fem olika forskningsteam, bestående av lärare på den studerade skolan, som ett led i skolans 

utvecklingsarbete. Resultaten från studien kategoriserades enligt Olga Dysthes tankar om hur 

dialog skapas i klassrummet genom olika sätt att ställa frågor, hur elevsvar följs upp samt 

positiv bedömning. Dessutom användes Jörgen Dimenäs indelning av lärares frågor, såsom 

kontrollerande, handledande, utforskande och problematiserande frågor när följdfrågor 

ställdes. Resultatet av studien visade att elevsvar användes i olika utsträckning i 

undervisningen, bland annat genom att läraren ställer följdfrågor, förstärker elevsvar genom 

att upprepa elevernas svar samt att läraren följer upp elevernas svar genom att bygga vidare på 

detta. Slutsatsen Karlsson och Wennergren drar är att elevers svar är en stor källa till kunskap 

för hur lärare kan få information om elevernas olika kunskapsnivåer och hur detta kan 

användas för att till exempel differentiera undervisningen i klassen. De betonar den potential 

som finns för lärande i ”lärarens förmåga att ställa frågor” (Karlsson och Wennergren, 2014, 

s. 62) samt i användandet av elevernas svar i undervisningen.  

 

Emily H. van Zee genomförde tillsammans med lärarkollegor en studie angående elevers och 

lärares frågor. I den redovisar de resultat från undersökningar de gjort i sina egna klassrum 



17 
 

under lektioner där bland annat månens faser, elektricitet och rörelse var ämnen som berördes. 

Studiens fokus låg på vilka olika situationer i klassrummet som uppmuntrade eleverna till att 

ställa frågor. Studien visade att elever ställde frågor när det uttryckligen efterfrågades av 

läraren eller av lektionens upplägg. Dessutom ställde eleverna frågor när ämnet som 

diskuterades var bekant för eleverna, i den mening att det hade studerats under en längre tid, 

samt när klassrumsklimatet var inbjudande (Van Zee et al,  2001). 

 

Andrew Whittaker frågar sig i sin artikel varför elevfrågor är så sällsynta på lektionstid och 

diskuterar olika orsaker till detta. Bland annat att lärarens inställning till elevers frågor kan 

vara att de ses som ”ett störande moment” under lektionen. Detta kan hämma elevernas vilja 

till att ställa frågor då eleven inte vill störa eller avbryta lektionen. Dessutom kan eleven 

riskera att ”förlora i status” bland klasskamraterna och generera negativ respons från läraren 

om eleven skulle ställa en fråga som eventuellt avslöjar dennes okunskap. Genom att spela in 

elevers frågeställande under åtta lektioner, däribland tre i naturorienterande ämnen, fann han 

dock att eleverna ställde fler frågor än vad tidigare studier visat. Elevernas frågor delades in i 

tre kategorier, såsom frågor som inte hade med ämnet att göra, klargörande frågor som 

ställdes för att få hjälp att slutföra en uppgift och slutligen frågor som ställdes av intresse för 

ämnet som lektionen handlade om. Under de lektioner som det ställdes flest frågor 

dominerade de frågor som var av klargörande karaktär (Whittaker, 2012). 

 

6.1 Interaktionen i klassrummet 

Klassrumsforskning visar att den vanligast förekommande interaktionen i klassrum bygger på 

strukturen initiering, respons och evaluering, IRE (Lindblad och Sahlström, 2001, s.19).  

Detta innebär i praktiken att läraren är den styrande och är den som inleder (initierar) 

interaktionen i klassrummet, oftast med en facitliknande fråga som inte inbjuder till längre 

svar, eleven svarar (responderar) på denna fråga och slutligen gör läraren en utvärdering 

(evaluering) av elevens svar. Att denna samtalsstruktur förekommer i stor utsträckning 

uppmärksammades redan för nästan 40 år sedan (Mehan, 1979) och den omnämns även IRF 

där F står för follow-up (uppföljning), detta då det sista steget i kedjan inte nödvändigtvis 

innehåller en utvärdering av elevens svar (Sinclair & Coulthard, 1975). Det råder enligt den 

norska universitetslektorn Vibeke Grøver Aukrust enighet bland forskare att denna 

samtalsstruktur är den mest frekvent förekommande formen i klassrummet, men att det finns 

en oenighet mellan dessa forskare angående frågan om IRE-strukturens betydelse för elevers 

lärande (Grøver Aukrust, 2003, s. 175). 
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John Hattie, professor vid Melbourne University i Australien, problematiserar till exempel 

denna, då han menar att detta talmönster leder till att inlärning sker på en lägre kognitiv nivå 

(Hattie, 2012, s. 103). Hattie menar även att när läraren använder sig av detta sätt att ställa 

frågor, och särskilt då hela klassen förväntas svara ”i kör”, finns en risk att flera av eleverna 

bara ”spelar med” och enbart är passivt deltagande i lektionen (Hattie, 2012, s. 103). Han 

påtalar även att ett ”positivt, omsorgsfullt, respektfullt” klassrumsklimat är en av de viktigaste 

komponenterna för att främja elevers lärande (Hattie, 2012, s. 99). 

 

Nassaji och Wells diskuterar istället fördelarna med denna struktur och menar att den är ett 

verkningsfullt redskap för lärande lärare och elever emellan. De understryker också vikten av 

det sista evaluerande steget, som de menar kan användas på ett flertal utvecklande sätt 

(Nassaji och Wells, 2000). 

7 Metod och material 

Här kommer jag redogöra för mitt val av metod, hur urval av informanterna har gjorts samt 

hur jag har bearbetat materialet. Dessutom berör jag här de etiska ställningstaganden som jag 

gjort. 

 

7.1 Beskrivning av vald metod  

I min studie har jag i första hand använt mig av kvalitativa metoder för insamlingen av data. 

Utifrån syfte och frågeställning valde jag därmed observationer och intervjuer som 

huvudsakliga metoder, då jag ansåg dessa vara mest lämpade för att få tag i data till det 

empiriska material jag behövde för detta ändamål. Att på detta sätt kombinera flera olika 

metoder beskrivs som metodtriangulering (Ahrne och Svensson, 2016, s. 25) och innebär i 

min studie att jag studerat frågeställandet i klassrummet dels genom att observera lärarnas  

frågor i klassrummet utifrån Dimenäs kategoriseringar av lärarfrågor samt intervju av dessa 

lärare, och dels genom att observera elevernas frågor i klassrummet utifrån Whittakers 

kategoriseringar.  

 

7.1.1 Val av informanter 

För att få tag i informanter, och att därmed få ”tillträde till fältet” (Lalander, 2015, s. 101), 

valde jag att maila (se bilaga 1) sex av totalt tio kommunala grundskolor, tillhörande en och 

samma kommun belägen i södra Stockholms Län. Fyra skolor valdes alltså medvetet bort 
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redan innan utskicket, då jag på ett eller annat sätt har personliga band till dessa skolor. I 

mailet ställde jag frågan om de hade möjlighet att ta emot mig vid något tillfälle, då deras 

klass skulle arbeta med NO. Totalt 28 lärare, verksamma i årskurserna F-3, på dessa olika 

skolor blev tillfrågade på detta sätt. Av dessa 28 tillfrågade lärare svarade åtta stycken att de 

hade möjlighet att ta emot mig. Utifrån dessa svar valde jag sedan ut fem klasser och dess 

lärare att besöka och urvalet styrdes i det här läget av lärarens planering samt vilken skola 

denne var verksam på. Min önskan var att kunna besöka flera olika skolor i kommunen, för att 

inte riskera att de resultat som mina observationer och intervjuer gav skulle vara färgade av en 

undervisningstradition, som kanske rådde på skolan. I mailet specificerade jag inte att det var 

just frågor i klassrummet som var mitt primära intresse utan jag uttryckte det så att det var 

interaktionen i klassrummet som var mitt fokus. Jag ville inte att observationen skulle riskera 

att påverkas av att lärarna visste mitt övergripande fokus på förhand. Efter att en lärare blev 

tvungen att lämna återbud dagen innan det planerade besöket blev de klasser och deras lärare 

som ingår i studien slutligen fyra till antalet med totalt 85 elever fördelade på en F-klass, en 

årskurs 1 och två årskurs 3. Dessa är i sin tur fördelade på tre skolor inom samma kommun. 

 

7.1.2 Intervjuer 

I en kvalitativ studie är intervju en metod som lämpar sig bra då man genom dessa får 

möjlighet att få reda på den intervjuades egna erfarenheter och tankar (Dalen, 2007, s.9). De 

intervjuer jag genomfört med lärarna kan kategoriseras som semistrukturerade (Eriksson-

Zetterquist och Ahrne, 2016, s.37-38) då jag hade förberett en intervjuguide (se bilaga 3), men 

samtidigt gavs friheten att under intervjun kunna ställa följdfrågor, samt låta den intervjuade 

berätta fritt kring frågeställningen.  

Intervjuerna genomfördes på de respektive lärarnas skolor, tre av dessa genomfördes i direkt 

samband efter att jag observerat den intervjuade lärarens lektion, en intervju genomfördes 

någon vecka efter observationen. Alla intervjuerna spelades in med hjälp av 

diktafonutrustning och transkriberades efteråt för att senare analyseras.  

 

7.1.3 Observationer 

Observationerna genomfördes i de observerade klassernas egna klassrum i vad som enligt 

Lalander kan kallas en öppen observation, i och med att de deltagande i studien blivit 

informerade om denna samt dess intention (Lalander, 2015, s.99). I klassrummet intog jag 



20 
 

rollen som en passiv deltagare (ibid. s. 100) och, beroende på lektionens och klassrummets 

utformning, placerade mig oftast vid en bänk längst bak i klassrummet. Alla de observerade 

lektionerna, utom en där jag inte fick tillåtelse till detta, spelades in med hjälp av min 

mobiltelefon samt med hjälp av diktafonutrustning. Att jag använde mig av två olika 

ljudupptagningsanordningar beror på att jag dels ville försäkra mig om att tekniken skulle 

fungera, och dels att dessa apparater kunde placeras ut på olika platser i det observerade 

klassrummet, för att möjliggöra att både lärarens och elevernas frågor skulle höras så tydligt 

som möjligt vid bearbetningen av materialet.  

Inspelningarna kompletterade jag med två observationsscheman, där jag i det ena noterade 

lärarens frågor enligt Dimenäs kategoriseringar (se bilaga 4) och i det andra noterade jag 

elevernas frågor enligt Wittakers kategoriseringar (se bilaga). Lektionen där jag inte fick 

använda mig av inspelningsutrustning, elmotorn och summern, antecknade jag alla yttrade 

frågor endast i de två observationsschemana samt kompletterade med anteckningar i ett 

anteckningsblock. Att kombinera ljudinspelningar och anteckningar visade sig vara en 

ovärderlig hjälp vid analysen av materialet, då lektionstempot många gånger var så högt att 

det blev omöjligt för mig att hinna notera både frågor och svar. Därför vill jag reservera mig 

för att jag kan ha missat några frågor som ställdes och svar som gavs under lektionen med 

elmotorn och summern, då jag enbart fick möjlighet att använda mig av anteckningar. 

 

Fokus för mina observationer har varit lärarens och elevernas frågeställande gentemot 

varandra i hel och halvklassituationer. Jag har därmed inte noterat eller uppmärksammat 

eventuella frågor som yttrats eleverna emellan eller i situationer där läraren och eleven 

samtalat enskilt. Under de lektioner där eleverna efter ett tag engagerades i grupparbeten eller 

individuella skrivuppgifter, har lärares och elevers frågor och svar noterats fram till den punkt 

då lektionen skiftade till dessa format. Övriga händelser i klassrummet antecknades mer 

översiktligt och mest för att kunna ge en överblick över lektionsinnehållet. 

 

7.1.4 Bearbetning av materialet 

För att få en överblick över all insamlad data sorterades den enligt min beskrivning nedan. Att 

sortera sitt material bemöter det så kallade” kaosproblemet”, vilket reducerar risken för att 

data som ligger till grund för det material som slutligen ska analyseras blir svåröverskådligt 

(Rennstam och Wästerfors, 2015, s. 220).  
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7.1.5 Bearbetning av intervjuerna 

Transkriberingarna av intervjuerna, där lärarnas yttranden omvandlats från tal- till skriftspråk, 

sammanställdes i ett gemensamt dokument och sorterades med utgångspunkt från 

intervjufrågorna. Detta för att jag på ett enklare sätt skulle kunna finna eventuella likheter och 

skillnader vid bearbetningen av den insamlade datan. 

7.1.6 Bearbetning av observationerna 

De inspelade observationerna transkriberades och med hjälp av dessa och mina 

observationsprotokoll kunde jag ur detta material sammanställa lärarnas frågor, elevernas svar 

samt lärarens respons på elevens svar i en tabell som upprättades per observerad skola. I och 

med detta fick jag en bättre överblick över den empiri som min analys skulle baseras på.  

Lärarnas frågor kodades i tabellerna enligt Dimenäs kategoriseringar av frågor, genom att 

tilldela dem bokstäverna K för kontrollerande, H för handledande, U för utforskande och P 

för problematiserande. Dessutom kompletterade jag frågorna med en kategori jag benämnde 

övrigt/ordningsfråga Ö/O.  

I och med att Dimenäs delar in den kontrollerande frågan i två underkategorier, vilket jag 

beskrivit i teoriavsnittet, benämnde jag frågor av typen Hur? och Varför? för K1 och frågorna 

av typen Vad? och När? benämndes K2. Kontrollerande frågor, som på grund av lärarens 

formulering varken passade in i K1 eller K2, fick enbart beteckningen K. 

Ett exempel på en sådan fråga är:  

”Vem är Tellus utav våra planeter?” 

Vissa uttalanden av lärarna som inte ställdes med explicita frågeord, men som ändå fyllde 

funktionen som fråga, blev jag tvungen att omformulera för att den skulle kunna tilldelas en 

kategori. 

Ett exempel på ett sådant uttalande är: 

”Och så ska man skriva något om ekorrens utseende. Ekorren är….?” 

Detta uttalande av läraren omformulerades till:  

”Hur ser ekorren ut?” 

Därmed kunde jag sortera in det uttalandet som en fråga tillhörande kategori K1.  
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Ur samma transkriptioner som de ovan nämnda, sammanställdes även elevernas frågor i en 

tabell per skola, där elevens fråga samt lärarens svar/respons på denna noterades. Elevernas 

frågor kodades också i tabellerna och dessa tilldelades förkortningarna ö för övriga frågor, k 

för klargörande frågor samt u för utforskande, enligt Whittakers (2012) modell som beskrivits 

i teoriavsnittet. 

8 Etiska riktlinjer 

Då min studie avser enskilda individer, såsom lärare och elever, har Vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska principer beaktats (Svensson och Ahrne, 2015, s.29). Redan vid min första 

mailkontakt med lärarna (se bilaga 1), informerade jag dessa om studiens syfte 

(informationskravet), jag frågade även om de var villiga att låta mig studera deras NO-

lektioner utifrån deras egna premisser (samtyckeskravet) samt informerade till sist om att all 

insamlad information enbart skulle finnas tillgänglig för mig. Dessutom informerade jag dem 

om att deltagare skulle avidentifieras i den slutliga uppsatsen och hur den färdiga uppsatsen 

skulle behandlas och presenteras (konfidentialitetskravet och nyttjandekravet). Enligt samma 

principer skickades liknande information ut via lärarna till elevernas föräldrar (se bilaga 2) 

innan mina observationer skulle genomföras för att informera om att jag skulle befinna mig i 

elevernas klassrum samt att inspelning av lektionen skulle ske. 

 

9 Resultat 

Syftet med min uppsats är att synliggöra vilka typer av frågor som lärare i årskurserna F till 

och med 3, ställer under sina NO-lektioner, samt hur de bemöter elevernas svar. Dessutom vill 

jag belysa vilka typer av frågor eleverna ställer under dessa lektioner.  

9.1 Lektionerna 

Här kommer jag först att något kortfattat presentera innehållet i de lektioner jag observerade, 

därefter har jag låtit mina frågeställningar styra presentationen av analysen. Skatan och 

Ekorren genomfördes i halvklass och lektionsupplägget varierade något i de olika grupperna. 

Där det har varit stor skillnad i innehåll har jag kommenterat detta i presentationen. 

 

9.1.1 Skatan 

Anna är en nyutexaminerad lärare och har som första klass fått en F-klass, där man under 

mina besök arbetade med temat skatan. Jag fick möjlighet att besöka hennes klass vid två 

tillfällen då de hade lektion i halvklass (totalt fyra lektioner), dels under den andra utav två 
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förberedelselektioner innan klassens besök på kommunens Naturskola och dels en tid efter 

detta, då klassen skulle bearbeta besöket.  

Under mitt första besök börjar Anna lektionen med att läsa en faktatext om skatan, vilken 

eleverna har fått höra tidigare. Då och då avbryter hon läsandet för att ställa en fråga som 

eleverna besvarar genom handuppräckning. Tempot under lektionerna är lugnt och större 

delen av klassen är aktiva och deltagande. Lektionerna avslutas med att man tar en promenad 

till ett område beläget en bit utanför skolans område, för att studera två skatbon som Anna 

hade fått tips om av en kollega. Vid den andra gruppens promenad fick man se två skator i 

färd med att bygga på de respektive boen.  

Mitt andra besök i klassen sker tre veckor senare och då har eleverna varit på besök på 

Naturskolan och arbetsområdet skatan ska avrundas med att eleverna gemensamt ska få bygga 

ett skatbo. Efter en kort samling och frågestund om vad ett skatbo är byggt av får eleverna gå 

ut och samla ihop pinnar och kvistar som ska användas till bygget (gäller grupp 1, grupp 2 

hade plockat på rasten och hade dessa med sig när lektionen började). Innan man börjar bygga 

ihop boet repeterar Anna och eleverna den faktakunskap de samlat på sig angående skator. 

Även denna lektion präglas av ett lugn och eleverna sitter på sina platser och väntar på sin tur 

att få bygga. 

 

9.1.2 Ekorren 

Birgitta har arbetat som lärare i 41 år och har en årskurs 1 där eleverna, vid tidpunkten för min 

observation, skulle arbeta med ekorren under två halvklasstillfällen. Målet med dessa 

lektioner var att eleverna skulle skriva en kortare faktatext om djuret på sina Ipads. Lektionen 

börjar i helklass och man sjunger en sång om ekorren som innehåller en hel del fakta innan 

gruppen delas upp. Till denna lektion har även eleverna haft en kortare faktatext om ekorren i 

läxa. Efter en kort frågestund (endast i grupp 1) om vad eleverna kommer ihåg från denna 

läser läraren en lite längre faktatext. Vid ett flertal tillfällen avbryter hon läsningen upp och 

ber eleverna fylla i det ord hon utelämnat i texten. 

När faktatexten är färdigläst får eleverna börja använda sina mini White boards (endast grupp 

1). Läraren ställer frågor utifrån texten och eleverna ska skriva ner svaren på sina skrivplattor. 

Eleverna uppmuntras att ta hjälp av bänkkamraten om de har svårt att komma på något att 

skriva. Efter detta moment är det dags för eleverna att börja skriva sin faktatext och till hjälp 

har de en mall att utgå ifrån som står skriven på ett blädderblock. Enligt denna framgår att det 

är ekorrens utseende, vad den äter, hur den bor och hur många ungar den kan få som är det 
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som ska presenteras. Lärarens båda lektioner håller ett högt tempo och eleverna är aktiva hela 

tiden.  

 

9.1.3 Elmotorn och summern 

Cecilia har 6 år i läraryrket och i hennes årskurs 3 arbetade man laborativt med elektricitet 

och eleverna skulle där koppla ihop en strömkälla med dels en elmotor och dels en summer. 

Lektionen börjar med en kortare repetition av det som avhandlats på en tidigare lektion där 

man börjat arbeta med elektricitet. Cecilia drar stickor för att fördela ordet mellan eleverna. 

Efter repetitionen går Cecilia igenom det laborativa arbete som eleverna ska göra och visar 

materialet som ska användas. Hon ber eleverna hämta arbetsblad med beskrivningar som hon 

lagt framme vid tavlan samt en slags labbrapport som ska fyllas i efter det att laborationen är 

slutförd.  

 

9.1.4 Planeterna 

Den sista klassen jag observerade var Evas årskurs 3, som arbetade med rymden och lektionen 

jag observerade var en introduktion till ett grupparbete där de olika grupperna skulle bli 

experter på en tilldelad planet. Lektionen startar med att eleverna får se en film som 

problematiserar uttrycken ”solen går upp” och ”solen går ner” och syftet med filmen är att få 

tittarna att förstå att det inte är solen som rör sig utan att det är jorden som ”snurrar in i solens 

ljus”.  

Efter filmen plockar Eva fram en jordglob och en (något defekt) modell som visar solen, 

jorden och månen, där solen representeras av en lampa och jorden och månen går att snurra på 

manuellt. På Smartboarden visas en sida ur elevernas NO-bok, där planeternas förhållande till 

varandra och solen illustreras. Eva går igenom årstider, dag och natt, år, dagar och månens 

olika faser med eleverna medan hon snurrar på modellen för att illustrera. Genomgången, som 

även delvis blir en repetition av tidigare avhandlat innehåll, varvas med frågor från Eva sida 

och hon använder till en början stickorna för att fördela ordet mellan eleverna. 

Det är tydligt att ämnet intresserar en del av eleverna och när genomgången är klar öppnar 

Eva upp för elevernas frågor, systemet med stickorna blandas nu med handuppräckning. 

Innan det blir dags att dela in klassen i de olika arbetsgrupperna blir eleverna ombedda att 

skriva ner olika frågor om planeterna på sina skrivplattor. Dessa frågor ska sedan ligga till 

grund för det undersökande arbetet, som senare ska redovisas inför klasskamraterna. 
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10 Analys 

Här nedan redovisar jag min analys enligt studiens frågeställningar. 

 

10.1 Vilka olika typer av frågor ställer lärarna? 

När alla lärarnas frågor sammanställts och kategoriserats i de enskilda tabellerna gjordes en 

summering i en gemensam tabell som visar de olika frågornas typ och kognitiva nivå samt 

den procentuella fördelningen av dessa frågor. 

 

 Tabell 1. Lärarnas frågor 

Kategori 
Skatan 

Elmotorn/

Summern 
Ekorren Planeterna Totalt 

K2/K 

LOQ 
46 % 81 % 65 % 65 % 

60 % 

K1 

HOQ 
17 % 13 % 9 % 5 % 

11 % 

P 

 HOQ 
7 % 6 % 7 % 8 % 

7 % 

U  

HOQ 
11 % - 4 % 3 % 

6 % 

H  

HOQ 
- - - - - 

Ö/O 19 % - 15 % 19 % 16 % 

Antal frågor 54 16 46 37 153 

Fig. 2. Tabellen visar hur lärarnas frågor fördelar sig på de olika kategorierna. 

 

Om man analyserar det totala antalet ställda frågor syns det att det är LOQ som väger tyngst 

med sina 60 % av de totalt 153 frågorna och HOQ utgör sammanlagt 24 %. Att det är LOQ 

frågorna som dominerar stämmer väl överens med de resultat som både Brualdi (1998) samt 

Eshach (2013) påvisat. 

Om vi riktar uppmärksamheten mot det som var min avsikt att studera, nämligen vilka frågor 

som lärare ställer, känns det relevant att lyfta några exempel ur tabellen och diskutera vidare 



26 
 

utifrån dessa. Då frågor av typen K2/K var vanligast förekommande har jag valt två exempel 

ur den kategorin att diskutera kring. 

 

Denna episod är hämtad från den delen av lektionen då Birgitta läste ur faktatexten om 

Ekorren. Hon använde sig under lektionen av flera olika sätt att ställa frågor och just i denna 

situation ser vi exempel på det Chin (2007) benämner verbal cloze, då Birgitta gör en paus i 

läsningen och eleverna förväntas fylla i det ord som saknas. Ett annat, liknande, sätt att ställa 

frågor på och som Birgitta var ensam om i studien, var att ställa en fråga till hela klassen och 

sedan direkt uppmana dem med orden säg det nu, att svara alla samtidigt i kör. Detta sätt att 

be eleverna svara på problematiseras av Hattie (2012, s. 103) då elever riskerar att bli passiva, 

särskilt under lektioner som den här då IRE-strukturen var den dominerande. Att Birgitta just 

använder tekniken verbal cloze i situationen ovan, uppfattar jag som en språkutvecklande 

strategi från hennes sida och det bekräftas i intervjun, där hon betonar hur viktigt hon tycker 

det är med att eleverna ska lära sig språket.  

 

Att det är just svenska språket som är i fokus under Birgittas lektioner går verkligen inte att ta 

miste på, då de båda halvklasserna endast ägnar omkring femton minuter var av de 40 minuter 

långa NO-lektionerna till att explicit prata om ekorren och dess liv. Resterande tid får mer 

formen av en svenskalektion och ägnas till att skriva faktatext på Ipads och fokus flyttas till 

stavning och hur den slutliga texten skall vara uppbyggd.  

”Vad är en naturkunskapslektion? Det blir ju inte så där på lågstadiet, man pratar 

om året man pratar om månaderna och vintern och så. Det går ju ihop allting. Det 

blev lika mycket svenska som NO av det här. Och musik också för den 

delen.”(Birgitta) 

 

Under Evas lektion som handlade om planeterna och solsystemet användes flera olika redskap 

för att kommunicera lektionens innehåll, bland annat jordgloben och miniatyrmodellen av 

solen, jorden och månen. Jordgloben plockades fram för att Eva ville visa eleverna att 

jordaxeln lutar och att det är anledningen till att vi har olika årstider. Genom att kombinera 

Lärarfråga Typ Respons Utvärdering/uppföljning 

När den hoppar så styr 
den med sin långa…..? 
(Vad styr den med?) 

K2 Svans! (i kör) Bra! 
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miniatyrmodellen med jordgloben och samtidigt verbalt kommunicera genom att ställa frågor 

om våra olika årstider, uppfattade jag att hon på ett tydligt sätt kunde mediera fenomenet med 

årstiderna till eleverna. Jag skulle vilja beskriva det som att Eva under den här sekvensen av 

lektionen använde sig av den frågeteknik som Chin (2007) benämner focusing and zooming, 

som fokuserar ett abstrakt fenomen på ett både makro och mikronivå. I och med att hon 

ställde frågor om vilken årstid det var beroende på hur Sverige på jordklotet var placerat i 

förhållande till solen, menar jag att hon involverade elevernas vardagskunskaper om 

årstiderna med ett mer abstrakt sätt (jordgloben) att förklara dessa (Driver et al). Då de 

eleverna som svarade på Evas frågor fick ordet genom handuppräckning, kanske frågorna om 

årstiderna ändå blev allt för abstrakta för den andelen elever som inte räckte upp handen 

(Brualdi 1998). 

10.1.1 Hur uppfattar/beskriver lärarna själva att de ställer frågor i klassrummet?  

På frågan om hur medvetet och detaljerat lärarna planerar sina frågor svarar endast två av dem 

att de brukar planera frågeställandet innan. Alla de fyra lärarna beskriver dock att när väl 

lektionen är igång så styrs frågeställandet av hur lektionen utvecklas. 

  

”Ja jag har grundfrågor sen kommer de spontant beroende på vart klassen tar vägen.  

Men jag har några frågor som jag vill ställa som jag planerat innan lektionen börjar” (Cecilia) 

I likhet med vad lärarna i Eshachs (2013) studie framhåller både Birgitta och Anna att en del 

av deras syfte med att ställa frågor är att kontrollera vad eleverna vet och att de har förstått 

innehållet. Birgitta nämner elevernas individuella skrivplattor som en ”suverän” resurs för 

detta ändamål. 

 

”Alla skriver och jag ser ju direkt vilka som hänger med och vilka som inte gör det.  

Då får de fråga en kompis och då lär den sig ju då.”(Birgitta) 

 

Under mina observationer användes dessa skrivplattor flitigt på Birgittas lektioner då hon 

ställde frågor till eleverna, och de uppmanades ofta att ta hjälp av en kompis om de hade 

problem att svara på hennes fråga. Att ”väcka elevernas intresse” för ämnet samt ”att få dem 

att tänka själva” är andra exempel som lärarna nämner som anledningar till att ställa frågor.  

10.1.2 Att fördela ordet 

Under alla de observerade lektionerna fördelades ordet mellan eleverna på olika sätt, det 

varierade inte bara mellan de olika lektionerna utan även inom dessa. Anna förklarar att hon 

nästan uteslutande använder sig av handuppräckning och då gärna ger ordet till någon av de 
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elever som inte så ofta brukar räcka upp handen. I andra lägen väljer hon någon som inte 

räcker upp handen vid tillfället för hennes fråga.  

Lärarna betonar enhälligt vikten av att alla elever ska vara engagerade i att svara på frågor 

under lektionen, men jag förstår på flera av dem att det kan vara svårt att upprätthålla 

balansen mellan elevernas engagemang och deras känsla av trygghet. På en direkt fråga 

instämmer dock alla att de upplever att deras egna klasser har ett tillåtande klimat och att alla 

vågar komma till tals, något Hattie understryker vikten av (Hattie, 2012, van Zee).  

Systemet med att dra stickor med elevens namn på, som jag nämnt i inledningen, används av 

både Cecilia och Evae för detta ändamål och Cecilia nämner specifikt att hennes skola arbetar 

efter Dylan Wiliams metoder. Anneli menar att stickorna är ett bra redskap för att variera 

valet av elev som ska svara, då hennes uppfattning är att det bara är en viss procent av 

eleverna i hennes klass som räcker upp handen (se Brualdi, 1998). Hon menar att en del av 

förklaringen till detta ligger i att en del har svårt att svara och att prata högt inför klassen, det 

goda klimatet till trots. Som nämnts tidigare kan det finnas nackdelar med det här systemet, då 

elever som inte vill ha uppmärksamhet riskerar att slumpen avgör att de får just det. Eva 

förklarar att hon bemöter det eventuella problemet med att eleven i fråga får ”ringa en vän”, 

vilket innebär att eleven får skicka frågan vidare till en klasskamrat. 

 

10.2 Hur följer lärarna upp elevernas svar?  

Efter att läraren har ställt en fråga och fördelat ordet (I) förväntas ett svar (R) från eleverna 

och därefter utvärderar läraren svaret (E). Följande är ett utdrag ur sammanställningen över 

lärarens frågor under arbetet med Skatan. Fördelning av ordet mellan eleverna skedde här 

med hjälp av handuppräckning. 

Lärarfråga  Typ Elevsvar Utvärdering/uppföljning  

Vad bygger skatorna sitt 
bo av? 

K2 1) Pinnar Pinnar ja 

  2) Kvistar Och kvistar 

  3) Av löv Av löv också ja för att göra det lite mjukt inuti 

 

Detta IRE-mönster var det som dominerade klassrumsinteraktionen i alla de observerade 

klasserna, med några få undantag som jag återkommer till längre fram. Läraren ställde en 

fråga, nästan uteslutande av kontrollerande karaktär (se fig. 2), elev eller grupp av elever 

svarade och läraren utvärderade eller följde upp svaret (Mehan, 1979, Eshach et al, 2013).  
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Som synes i exemplet ovan ger läraren i uppföljningen respons till vart och ett av elevernas 

svar genom att upprepa det eleven just svarade. Att läraren i uppföljningen förstärker 

elevernas svar genom att detta upprepas är något som Karlsson och Wennergren betonar är 

viktigt för eleverna, då detta skickar signaler till hela klassen om att svaret var viktigt 

(Karlsson och Wennergren, 2014, s. 56, Brualdi 1998). Här syns också ytterligare en typ av 

förstärkning i och med lärarens uttalande ”[…]för att göra det lite mjukt inuti” då elevens 

svar förstärks än mer, genom att läraren ger svaret en utvidgad förklaring (Karlsson och 

Wennergren, 2014, s. 61). 

Nästa exempel är hämtat ifrån Birgittas lektion och hon varvar här läsningen ur texten om 

ekorren med att ställa frågor som ska besvaras med hjälp av skrivplattorna. Det här är i slutet 

på den första av halvklasslektionerna precis innan eleverna ska skriva sina faktatexter. 

Lärarfråga Typ Elevsvar Utvärdering/uppföljning 
 
Hur ser 
den ut?  

 
K1 

Den är brun. Den har päls. Den är hårig,  
Den är fluffig. 
 
Den har en lång svans. Den har tofsar uppe på 
öronen och en böjd svans  
Den är hårig. Ekorren är hårig. Den har böjd….  

Den är fluffig, det var väl ett härligt 
ord. Åh, fluffig, det låter härligt. 
 
Du har stavat rätt på lång, perfekt. 
 
Bra! Ni kan det här  
(Nu suddar ni, så lägger ni ner den 
där, för nu ska vi hinna skriva…) 

Här har eleverna fått skriva ner svaren på sina skrivplattor och Birgitta går runt i klassen och 

läser av svaren högt så att hela klassen hör. Samtidigt som hon läser svaren får enskilda elever 

särskild uppmärksamhet, då de har använt ett ord som var annorlunda än vad de andra har 

skrivit samt när ett ord blivit rätt stavat. Exemplet visar att elevernas språkutveckling är en 

betydelsefull del i Birgitta undervisning. Elevens svar att ekorren är fluffig uppfattar jag som 

att hen har hittat en synonym till ordet yvig, vilket var det ord som användes i den upplästa 

faktatexten och detta värderas av Birgitta genom den utförliga uppföljningen högt (Karlsson 

och Wennergren, 2013, s.61). I en vardaglig social kontext (jfr sense) fungerar ett ord som 

fluffig alldeles utmärkt, i den faktatext som eleven senare ska skriva passar den sämre (Säljö, 

2000, s. 87). Exemplet visar också på lärarens möjlighet att på ett varierande sätt använda sig 

av uppföljningen i undervisningen, vilket betonas av Nassaji och Wells (2000).  
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10.3 Vilka frågor ställer eleverna och hur hanterar lärarna dessa? 
 
Tabell 2. Elevernas frågor 

Kategori Skatan 

Elmotorn/ 
summern Ekorren Planeterna Totalt 

U 
HOQ 

25 % 50 % 13 % 83 % 39 % 

K 
LOQ 

28 % 50 % 80 % 17 % 38 % 

 
Ö 

47 % - 7 % - 23 % 

Antal frågor 32 4 15 18 69 
Fig. 3. Tabellen visar hur elevernas frågor fördelar sig procentuellt på de olika kategorierna 
 

Som tabellen visar ställde eleverna totalt 69 frågor under de lektioner jag närvarade vid och 

dessa fördelade sig jämnt mellan LOQ och HOQ, och var något fler än de frågor som inte 

hörde till ämnet. I Eshachs (2013) studie framkom att eleverna i snitt ställde en tredjedel av 

frågorna samt att dessa frågor främst var av kategorin LOQ. Ur tabellerna ovan (fig 2 och fig 

3) kan utläsas att i min studie var förhållandet liknande (153 lärarfrågor och 69 elevfrågor), 

dock var andelen HOQ störst, om än med knapp marginal. Jag kommer därför nedan diskutera 

kring ett par av dessa undersökande frågor som ställdes. 

 

Under lektionen med planeterna utmanades vid ett flertal tillfällen den rådande IRE-strukturen 

och det var istället eleven som initierade frågeställandet, se exemplet nedan. 

 

Elevfråga   Typ Svar 

Vad händer om atmosfären försvinner då?   u Ja vad händer om atmosfären försvinner? 

 

På det här sättet kan lärare använda en elevs fråga är att låta den gå tillbaka till 

eleven/eleverna och ge den/de ansvaret åter för frågan. Chin (2007) kallar denna teknik för 

reflective toss. I fig. 3 syns det tydligt att just de undersökande frågorna var de dominerande 

under den här lektionen och genom att ställa den här typen av frågor uppfattade jag att det 

blev möjligt för eleven att äga talutrymmet, om än för ett litet tag. I exemplet ovan ser vi att 

när läraren använder sig av den här ”reflekterande” tekniken, återgår frågan direkt i lärarens 

ägo. Men som Nassaji och Wells (2000) påpekar har strukturen sina fördelar i och med sin 

sociala karaktär och det är inte min intention att på något sätt värdera denna. Att jag flera 

gånger nämner denna är mer för att ge en inblick i hur klassrumsinteraktionen fungerade 
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under de lektioner jag observerade, för att på så sätt sätta in frågeställandet i en kontext. I det 

här fallet ledde diskussionen vidare och möjliggjorde för fler att engagera sig.  

 

Under intervjuerna framkom att alla lärarna i studien var noga med att elevers frågor ska bli 

besvarade, även sådana som läraren inte kan besvara direkt. För att kunna svara eleverna 

nämns lösningsalternativ, som till exempel Google-sökningar, eller att frågan bollas tillbaka 

till eleven att ta reda på, likt förfarandet i exemplet ovan. De understryker att de är noga med 

att ingen fråga ska lämnas obesvarad (Chin 2004). Denna positiva inställning till elevernas 

frågor såg jag flera exempel på och den var särskilt tydlig just under lektionen om planeterna, 

där frågefrekvensen var hög. Att just detta ämne engagerade och det faktum att Eva bjöd in 

eleverna till att ställa frågor var, som jag uppfattade situationen, en bidragande orsak till de 

frågor som ställdes (van Zee et al, 2001). Just nyfikenhet och eget intresse lyftes fram av alla 

lärarna som huvudsakliga anledningar till att eleverna ställer frågor. Eva förklarade för mig att 

en av de elever som varit mest aktiv under lektionen jag besökte, vanligtvis inte säger så 

mycket under lektionstid men, som hon uttryckte det, ”[…]idag bara bubblade det ur honom”.  

 

 

 

Ovanstående fråga ställdes också under denna lektion och jag noterade den först bara som en i 

mängden av alla andra. Frågan ställdes i samband med att Eva och eleverna pratade om vilka 

stora avstånd som finns i rymden och om det fanns någon annan planet än jorden som hade en 

atmosfär. På Smartboarden visades en bild på solsystemet och alla planeterna tagen ur 

elevernas läromedel i NO. Det var en traditionell bild som kändes väl bekant och där solen 

fanns avtecknad längst till vänster med planeterna liggandes på rad i ordning från Merkurius 

till Neptunus. Samtidigt håller Eva på att rita och berätta vid Whiteboarden och på den har 

även hon ritat upp en liknande bild. På Evas svar syns det att hon svarade i enlighet med den 

kontext frågan ställdes i.  

 

När jag senare i bearbetningen av det inspelade materialet från lektionen läser frågan igen 

börjar jag fundera. Det var först och främst orden ”där bakom” som fick mig att reagera. Jag 

kanske överanalyserar, men kan eleven haft en föreställning om solsystemet som den såg ut 

Elevfråga Typ Svar 

Om man åker runt solen i rymden 

på avstånd, finns det någonting där 

bakom eller är det bara universum? 

u …vet inte, och det är ganska skrämmande. Vi är ju 

vana med att det är början och slut någonstans, eller 

hur? 
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på bilden med planeterna liggande på rad så att hen såg det som att det finns en fram- och 

baksida av solen? I den ställda frågan som nu visserligen blivit ryckt ur sitt sammanhang, 

finns en potential för läraren att få elevens vardagsbild att stämma överens med den 

vetenskapliga bilden av solsystemet så att denna kunskap approprieras hos eleven (Driver et 

al, 1994). 
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11 Sammanfattning 
 

Här presenteras avslutande diskussioner och slutsatser utifrån studiens resultat och dess 

frågeställningar. 

 

Mitt syfte med den här uppsatsen har varit att synliggöra vilka typer av frågor som lärare och 

elever i årskurs F-3 ställer under NO-lektioner samt hur lärarna följer upp elevernas svar. De 

frågeställningar jag har utgått ifrån är 

 

⋅ Vilka typer av frågor ställer lärarna? 

⋅ Hur beskriver lärarna att de ställer frågor i klassrummet? 

⋅ Hur följer lärarna upp elevernas svar? 

⋅ Vilka typer av frågor ställer eleverna? 

 

11.1 Lärarnas frågor – vilka typer samt lärares beskrivning av sitt eget frågeställande 
I studien blev det tydligt att lärarna i störst utsträckning ställde kontrollerande frågor av typen 

LOQ, vilket överensstämmer med de resultat som Brualdi (1998) och Eshach et al (2013) 

kommit fram till. Att just de kontrollerande frågorna var de som dominerade stämde även till 

stor del överens med hur lärarna själva uppfattade sitt sätt att ställa frågor på. I studien kunde 

även noteras att lärarna i liten utsträckning använder sig av de frågandetekniker som Chin 

(2007) presenterat. En intressant aspekt som framkom genom uppdelningen av frågorna i de 

olika kategorierna per lektion, var att det visade sig att då lektionsinnehållet var av mer ”nära” 

karaktär, dit räknar jag Skatan och Ekorren, var andelen HOQ större än när ämnen av mer 

”abstrakt” karaktär såsom Elmotorn/summern och Planeterna stod i fokus. 

 

11.2 Lärarna följer upp elevsvar 

Lärarna följde upp elevernas svar på flera olika sätt, oftast genom förstärkning där elevens 

svar upprepades eller genom följdfrågor. Noterbart är att det knappt kom några felsvar från 

eleverna under lektionerna. I mitt material hittar jag endast sådana vid två tillfällen och vid 

dessa båda tillfällen användes stickorna, ”cold calling”, för att fördela ordet.  

 

11.3 Elevernas frågor 

Eleverna ställde i genomsnitt en tredjedel av frågorna under en lektion, vilket även Eshachs 

studie visat Eshach et al, 2013). Frågor av typen HOQ mest frekvent förekommande i min 



34 
 

studie vilket avviker från denna tidigare studie. Att elevfrågorna var relativt få sätter jag i 

samband med att IRE-strukturen var den som dominerade under de observerade lektionerna, 

att tempot på vissa av lektionerna var så högt samt hur lektionen var utformad. Av dessa 

anledningar upplevde jag att eleverna inte fick så stor möjlighet att ställa frågor. När eleverna 

gavs tillfälle att ställa frågor var fördelningen mellan LOQ och HOQ jämn.  

I studien gjordes även här en intressant iakttagelse då frågorna av denna typ istället var mer 

frekvent förekommande under de lektioner som avhandlade det mer ”abstrakta” innehållet. 
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Bilaga 1 
Hej! 

Jag heter Malin Andersson och bor i X. För tre år sedan valde jag att i vuxen ålder byta 

yrkesbana och jag läser nu till lärare på grundlärarprogrammet med interkulturell inriktning, 

vid Södertörns Högskola. Nu under våren ska jag skriva en ämnesdidaktisk uppsats (15hp) 

med inriktning på de naturvetenskapliga ämnena. 

 

Min uppsats kommer att fokusera på klassrumsinteraktioner och materialet är tänkt att samlas 

in genom klassrumsobservationer samt intervjuer med lärare i åk F-3, verksamma i X 

Kommun. Det är med anledning av detta som jag nu mailar dig. 

 

Jag undrar om det finns möjlighet för mig att besöka dig och din klass, vid ett eller ett par 

lektionstillfällen (NO-lektion) någon gång under vecka 10-12, eller under vecka 14 för att 

genomföra observationer. Min förhoppning är att du även kan tänka dig att delta i en intervju 

någon gång under samma period. 

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan avbrytas utan vidare förklaring. Allt insamlat 

material kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas som underlag för 

uppsatsen. Den färdiga uppsatsen kommer att läggas fram vid Södertörns Högskola i slutet av 

april. 

 

Med förhoppning om svar inom kort, önskar jag dig en härlig sportlovsvecka. 

 

Vänliga hälsningar, 

Malin Andersson 

 

För frågor kontakta gärna mig eller min handledare enligt nedanstående: 

Malin Andersson Tomas Bollner 

Södertörns Högskola 

070-xxx xx xx 08-608 xx xx 
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Bilaga 2 
Hej! 

Jag heter Malin Andersson och studerar till lärare på vid Södertörns Högskola. Just nu håller 

jag på att skriva min C-uppsats som handlar om interaktionen i klassrummet under 

naturkunskapslektioner. Jag kommer därför att vara i ert barns klass vid ett eller ett par 

tillfällen för att observera detta och observationerna kommer att användas som en del av 

underlaget till uppsatsen. Jag kommer även att observera läraren samt intervjua denne.  

Med anledning av detta vill jag informera er om att jag under klassrumsobservationen 

kommer att göra ljudupptagningar som komplement till mina anteckningar, för att inga 

intressanta samtal ska missas. 

Allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas av mig som 

underlag för uppsatsen. Det är enbart jag som kommer ha tillgång till det insamlade materialet 

och givetvis kommer inga enskilda elever, andra individer eller platser kunna identifieras i 

den slutliga uppsatsen.  

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan avbrytas utan vidare förklaring.  

Om ni inte vill att ert barn ska delta eller önskar ytterligare information angående detta så får 

ni gärna höra av er till mig: 

Telefon  070 xxx xx xx  

Mail  x@gmail.com  

Den färdiga uppsatsen kommer att läggas fram vid Södertörns Högskola i slutet av april.  

 

Vänliga hälsningar, 

Malin Andersson 
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Bilaga 3 
1. Hur upplever du klassrumsklimatet?  

2. Hur upplever du diskussionsklimatet i klassen? Är eleverna ”frågvisa”? 

3. Vilket syfte har du med dina frågor till eleverna?  
(Förslag frågekategorier) 

a. Ordningsfrågor 

b. Kontrollerande 

c. Handledande  

d. Utforskande 

e. Problematiserande 

4. Är det några slags frågor du spontant känner att du ställer oftare än andra? 

5. Hur medvetet och detaljerat planerar du dina frågor?  

6. Hur fördelar du ordet mellan eleverna? Varför? 

7. Vilken typ av frågor upplever du att eleverna oftast ställer?  
     Klargörande/utforskande/övriga (utanför ämnet) 

8. I vilka situationer ställer de helst dessa frågor? Helklass/en-till-
en/grupparbeten?  

9. Vad utlöser att elever ställer frågor? (eget intresse tex.) 

10. Hur behandlar du elevernas frågor under lektionerna?  

11. Skiljer sig elevernas frågor under naturkunskapslektioner från frågor under 
andra lektioner?  
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        Bilaga 4 
 
 
 
         Klass:   Hur? När? Har du provat…? 

Hur gjorde 

du? 

 

Utmaning/stimulans 

      Moment: 
Har ej med ämnet att 

göra Vad? Varför? Vad vill du veta? 

Varför tycker 

du…? att söka lösning 

Lärarfråga Ordningsfråga/Övrig Kontrollerande Handledande Utforskande Problematiserande 

            

            

            

            

            

       Klass: När slutar vi? enbart för att ställd av intresse    

       Moment:   lösa given uppgift för ämnet   

Elevfrågor Utanför ämnet/övrig Klargörande Utforskande   

          

          

          

          


