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Sammanfattning 
Abstract 
 
I mitt examensarbete har jag valt att studera den verbala kommunikationen i år 4: a med fokus på språkundervisning (svenska och 
engelska) med hjälp av ett etnografiskt inspirerat arbetssätt och en kvalitativ forskningsmetod. Mitt syfte är att studera innebörden 
i lärarnas ställda frågor under ett mindre antal tillfällen i språkundervisningen. Mina frågeställningar är: Vilka avsikter går att 
utläsa ur lärarnas frågor? Visar dessa avsikter några likheter eller skillnader? 
 
I enlighet med de likheter och exempel på avsikter som jag har observerat har jag kategoriserat de frågor som lärarna ställde som 
följer: 
 

- Frågor i avsikt att kontrollera (elevernas ämneskunskaper, att planering och organisation fungerar, vad eleverna  
uppmärksammar, att ordningen i klassrummet upprätthålls) 

- Frågor i orienteringssyfte 
- Frågor i avsikt att handleda 
- Frågor i avsikt att lotsa  
- Frågor med avsikt att skapa kontakt 
- Frågor med avsikt att få hjälp 

 
De frågor som verkade ha som avsikt att kontrollera olika aspekter av elevernas kunskaper utgjorde majoriteten av alla frågor. Det 
föreföll som om kontroll fortfarande var av stor vikt för lärarna i studien. Mina observationer visade dock att frågorna inte längre 
endast verkade användas till kontroll. Lärarna i studien föreföll använda sig av frågor för att handleda och skapa kontakt med de 
enskilda eleverna. På så sätt verkade försök att individualisera undervisningen vara en naturlig del av lärarnas arbete. 
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Sammanfattning 
 
Den språkliga interaktionen i skolan och i klassrummet är mycket betydelsefull för elevernas 
språk- och kunskapsutveckling. Både elever och lärare är varje dag inblandade i åtskilliga 
muntliga interaktioner. I mitt examensarbete har jag valt att studera den verbala 
kommunikationen i år 4: a med fokus på språkundervisningen (svenska och engelska). Målet 
med min forskning är att försöka lära mig mer om hur lärarna kan använda sig av frågor i sin 
undervisning. Mitt syfte är att studera innebörden i lärarnas ställda frågor under ett mindre 
antal tillfällen i språkundervisningen. Mina frågeställningar är: Vilka avsikter går att utläsa ur 
lärarnas frågor? Visar dessa avsikter några likheter eller skillnader? 
 
I försöken att få svar på mina funderingar har jag valt att använda mig av ett etnografiskt 
inspirerat arbetssätt och en kvalitativ forskningsmetod. Därför har jag valt att använda mig av 
observationer då jag skrev ned de frågor som ställdes med hjälp av ett observationsprotokoll. 
Mina observationer tog plats under v. 45 - 47 (år 2002) under klassens helklasstimmar i 
svenska och engelska. Observationerna skedde konstant under hela lektionerna, från det att 
eleverna gick in i klassrummet tills det att de gick ut. 
 
Eleverna som jag har valt att studera går i en 4: a som består av 22 elever, varav 14 är pojkar 
och 8 flickor. De medverkande lärarna är klassens ordinarie lärare i svenska och engelska. 
Deltagarna i studien går i en mindre skola (F- år 6) där man endast har en klass för varje 
årskull. Skolan ligger i en mellanstor stad och i ett område med både villor och lägenheter.  
 
Vad kan man då utläsa för avsikter med lärarnas frågor? I enlighet med de likheter och 
exempel på avsikter som jag har observerat har jag kategoriserat de frågor som lärarna ställde 
som följer: 
 

- Frågor i avsikt att kontrollera  
- elevernas ämneskunskaper 
- att det praktiska fungerar 
- vad eleverna uppmärksammar 
- att ordningen i klassrummet upprätthålls 

 
- Frågor i orienteringssyfte 
- Frågor i avsikt att handleda 
- Frågor i avsikt att lotsa 
- Frågor med avsikt att skapa kontakt 
- Frågor med avsikt att få hjälp 

 
De frågor som verkade ha som avsikt att kontrollera olika aspekter av elevernas kunskaper 
utgjorde majoriteten av alla frågor. Det föreföll som om kontroll fortfarande var av stor vikt 
för lärarna i studien. Mina observationer visade dock att frågorna inte längre endast verkade 
användas till kontroll. Lärarna i studien föreföll använda sig av frågor för att handleda och 
skapa kontakt med de enskilda eleverna. På så sätt verkade försök att individualisera 
undervisningen vara en naturlig del av lärarnas arbete.  
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1. Inledning 
 
Den språkliga interaktionen i skolan och i klassrummet är mycket betydelsefull för elevernas 
språk- och kunskapsutveckling. Både elever och lärare är varje dag inblandade i åtskilliga 
muntliga interaktioner. Som lärare ska man klara av att undervisa och kommunicera med 
elever, både som grupp och individer. Därför har jag, som ett led i min utbildning till att bli 
lärare med inriktning mot år 1-7, valt att göra mitt examensarbete i pedagogiskt arbete med 
inriktning mot den kommunikation och interaktion som sker i klassrummet. 
 
Jag vill få mer kunskap och insikt om vad som sker i den kommunikation som dagligen 
utspelar sig i ett klassrum. Vad händer egentligen i interaktionen mellan lärare och elev? 
Dessutom har jag valt att koncentrera mina studier mot en aktivitet som länge har förknippats 
med skolan - nämligen frågeställandet.  
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Bakgrunden till att jag har valt att inrikta mitt examensarbete på frågor ligger i att jag i 
Skrøvset och Lunds Projektarbete i skolan (2000) läste om att man kan ställa frågor på olika 
plan (dataplanet, förklaringsplanet, bedömningsplanet och handlingsplanet). Skrøvset och 
Lunds skrev även att ett problem i didaktisk mening sträcker sig bortom dataplanet. Det 
gjorde mig intresserad av att se hur frågorna används i dagens undervisning, speciellt 
eftersom Lpo 94 starkt propagerar för att läraren ska utveckla elevernas egen kunskap och 
vilja att söka kunskap och att kunna ta ställning till olika problem. Kan lärarna då använda sig 
av frågor som ett medel för att uppnå de målen?    
 
Ytterligare ett faktum som framhäver vikten av att man som lärare är medveten om hur de val 
man gör som lärare kan påverka eleverna är de elevundersökningar som Carlgren och Marton 
(2000) nämner. De visar att de frågor som lärare ställer har en väsentlig roll för elevernas 
insikter och färdigheter. Enligt dessa undersökningar lyckas svenska elever bättre på öppna 
uppgifter än elever i andra länder. Det gör att jag som blivande lärare vill veta mer om hur 
frågan kan användas i undervisningen för att förhoppningsvis få en bättre insikt i vilka 
konsekvenser de frågor man väljer att ställa kan ha för eleverna. 
 
Under mina sex veckors praktik under hösten blev jag medveten om att lärarna och elevernas 
kommunikation rörde sig inom väldigt många och varierande områden. Jag blev intresserad 
av att se vad eleverna och lärarna talade om. Kunde man hitta något mönster? Eftersom jag 
redan hade bestämt att jag ville studera lärarnas och elevernas kommunikation i under-
visningen så blev det frågans roll i klassrummet som jag valde att fördjupa mig i.  
  
Eftersom jag har svenska och engelska för år 1-7 som huvudämnen så var det mot 
språkundervisningen i dessa åldrar som jag ville inrikta mina studier. Jag valde att använda 
mig av den klass (en 4: a) där jag tidigare på terminen varit sex veckor som lärarstuderande. 
Det innebar att jag redan var känd av elever och lärare i klassen och att jag hade en ganska 
god kännedom om vad klassen arbetat med under hösten. Det visade sig senare vara en viktig 
kunskap i mitt arbete med att definiera de olika kategorier som jag hittade i mitt insamlade 
material.    
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1.2 Syfte och frågeställningar  
 
I mitt examensarbete har jag valt att studera den verbala kommunikationen i år 4: a med fokus 
på språkundervisningen (svenska och engelska). Med min undersökning vill jag bidra lite till 
att öka kunskapen om vad som händer i kommunikationen i klassrummet. Målet med min 
forskning är att försöka lära mig mer om hur lärare använder sig av frågor i sin undervisning. 
Därför har jag valt att studera frågorna ur ett lärarperspektiv. Mitt syfte är att studera 
innebörden i lärarens ställda frågor under ett mindre antal tillfällen i språkundervisningen.   
 
Mina frågeställningar är: 

- Vilka avsikter går att utläsa ur lärarnas frågor? 
- Finns det likheter respektive skillnader i lärarnas avsikter? 
 

  

1.3 Disposition 
 
I detta kapitel som omfattar syfte har jag, som framgår av tidigare rubriker, valt att presentera 
studiens bakgrund, de avgränsningar jag har gjort samt det syfte och de frågeställningar jag 
har för avsikt att undersöka. I kapitel två beskriver jag hur olika kunskapssyn och samhällsmål 
har påverkat lärarens uppdrag under tidens lopp. Jag redogör dessutom för vad som tidigare 
skrivits om frågans roll i undervisningen. 
 
I kapitel tre redovisar jag hur jag har gått tillväga när jag har valt insamlings- och 
analysmetod för min studie samt hur jag genomförde studien. Jag fortsätter i kapitel fyra med 
att redogöra för de resultat jag har tolkat ur mina insamlade data och i kapitel fem försöker jag 
koppla dessa resultat till den litteratur som jag har läst. 
 
Slutligen i kapitel sex har jag valt att diskutera min metod och de brister och förtjänster med 
undersökningen som finns. Jag ger även några ytterligare förslag på fortsatt forskning. 
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2. Teoretisk bakgrund 
 
Lärarens roll och skolans utformning har varierat under skolans historia. På samma sätt har 
skolans syfte och hur lärarna bemötts av allmänheten förändrats under olika tidpunkter. 
Genom att samhällen och den vetenskapliga synen på vad kunskap är förändras så omskapas 
naturligtvis villkoren för skolan och för lärarnas arbete. Dessa faktorer medför att 
interaktionen mellan lärare och elever påverkas och det inverkar i sin tur på kommunikationen 
i klassrummet och även på hur ‘frågan’ används av lärarna. Beroende på om lärarna ser 
kunskap som något fast och evigt ställer de antagligen inte samma frågor som de skulle göra 
om de såg kunskap som något som var föränderligt och beroende av sin kontext. 
 
Alla förändringar, både i samhället och inom den utbildningsvetenskapliga världen, innebär 
att budskap skickas till lärarna, vilket givetvis inverkar på deras uppfattning om sitt yrke och 
hur de medvetet och omedvetet utövar detta.   
 
Eftersom det är så viktigt att vara medveten om samhällets och omgivningens påverkan på 
villkoren för all undervisning så kan det vara bra att försöka få en klar bild av hur olika 
strömningar och vetenskapliga teorier har påverkat skolan och läraren genom historien. 
Därför har jag valt att börja min teoretiska bakgrund med att ge en kort inblick i hur 
kunskapssynen och synen på lärarens roll har förändrats under tidens gång. I och med att det 
är hur den svenska folk- och grundskolan har förändrats under åren fram till dagens skola som 
jag är intresserad av att skildra så har jag valt att börja min historiska tillbakablick på 1700-
talet. 1700-talets kunskapssyn och syn på vetenskap påverkade nämligen uppbyggnaden av 
den svenska folkskolan. Därefter har jag valt att koncentrera mig på att försöka se vad som 
har skett och påverkat skolan fram till och med vår samtid och sedan går jag slutligen in på 
frågans roll i undervisningen, både förr och idag.   
 
 

2.1 Kunskapssyn och läraruppdrag genom historien - en överblick  
 
För att kunna sätta sig in i en nutida lärares vardag är det bra att vara medveten om att synen 
på en lärares uppgift har utvecklats och påverkats av historien. I takt med att synen på 
kunskap och lärarens uppgifter har förändrats så har lärarens vardag gjort detsamma. Att vara 
lärare idag innebär inte samma sak som att vara lärare för femtio, hundra eller tvåhundra år 
sedan.  
 

2.1.1 Kunskapssyn 
 
Under olika epoker har man favoriserat olika synsätt i vetenskap och utbildning. Frågan om 
kunskapens natur har blivit en av de eviga filosofiska frågorna. Filosoferna har talat om 
kunskap som rationalistiskt (ett resultat av mänskligt tänkande), empiristiskt (en återspegling 
av verkligheten) och som konstruktivistiskt (en konstruktion för att göra erfarenheter 
begripliga) (Egidius, 1999; Bildning och kunskap, 1994). Det har återspeglat sig i de skoltyper 
som växte fram under slutet på 1800-talet och som motiverades utifrån olika filosofiska 
ståndpunkter från 1700-talets kunskapsdebatt. Man försvarade bl.a. latinläroverk genom att 
hävda att det gällde att träna elevernas förnuft (Hartman, 1995).  
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Den kunskapssyn som har dominerat från början av 1900-talet till omkring 1970 är 
positivismen, vilken innebär att man utgår från att det finns en fast och säker kunskap 
(Egidius, 1999; Hartman, 1995). När folkskolan initierades sågs kunskap därför som evig. 
Läraren var sändaren av den kunskap som eleverna passivt skulle ta emot. Eleverna som 
ansågs vara passiva hade en uppgift - att klara proven (Egidius, 1999).    
 
Även på 1860-talet när det blev modernt med åskådningsundervisning som metodiskt grepp 
var kunskap något fast och säkert. Elevernas sinnen ansågs vara oövade och det var lärarens 
uppgift att förmedla det som fattades. Eleverna lotsades fram till de ”rätta” svaren genom 
långa räckor av frågor och svar (Hartman, 1995). Endast den kunskap som var formulerad i 
ord eller formler sågs som den enda ”riktiga” kunskapen. Det har märkts genom den 
uppdelning av kunskap i två kategorier (”kunskap” och ”färdigheter”) som har funnits i skolan 
(Bildning och kunskap, 1994). 
 
 

2.1.2 Läroplaner och kursplaner 
 
Eftersom utgångspunkten vid tidpunkten för initieringen av folkskolan var att elevernas 
sinnen var oövade när de kom till skolan så speglades det även i folkskolestadgan från 1842. 
Skolan stod dock fortfarande under Svenska kyrkans överinseende, vilket bl.a. visade sig på 
så sätt att kyrkoherden ofta var självskriven som skolstyrelsens ordförande ända fram till 
1930-talet (Hartman, 1995). 
 
Under 1860-talet var staten emellertid tvingad att stärka sitt grepp över folkskollärar-
utbildningen för att förhindra att hela folkskolereformen skulle gå överstyr. Därför inrättade 
man tjänster som folkskoleinspektörer som skulle kontrollera att församlingar och socknar 
skötte sina åligganden och att lärarnas undervisning höll en rimlig standard (ibid). 
 
Efter 2: a världskriget och 1946 års skolkommission bröts banden till kyrkan definitivt och 
istället ville staten förstärka skolans demokratiska fostran. I stället för disciplinering för Gud 
och fosterlandet skulle eleven sättas i centrum (ibid).  
 
I och med grundskolans införande 1962 så byggdes ett centraliserat förvaltningssystem upp 
för att administrera och kontrollera det nya skolväsendet. Under 1900-talet utvecklade Sverige 
därmed ett av världens mest centralistiska och enhetliga skolsystem. Staten formulerade 
målen, anvisade administrativa och ekonomiska medel, och kontrollerade genomförandet. 
Den svenska skolan blev ett av världens mest likvärdiga skolsystem. Lgr 1962 innebar ett 
detaljerat sätt att beskriva undervisningen innehåll. Det innebar att många pedagoger, speciellt 
efter grundskolereformen, har sökt sitt rättesnöre i läroplanerna (ibid).   
 
Man kan därför säga att en stor del av 1900-talet har kännetecknats av en centralisering som 
bland annat inneburit styrdokument på nationell nivå, regleringar vad gäller klasstorlek, 
speciallärarresurser, grupptimmar, antal lektioner i olika ämnen etc. (Carlgren & Marton, 
2000). 
 
I Lgr 69 och Lgr 80 har dock precisionsgraden av kursinnehåll och arbetssätt minskat. 
Efterhand har stoffcentreringen minskats till förmån för ett mer elevcentrerat förhållningssätt. 
Under de sista decennierna av 1900- talet skedde stora förändringar i organisationen av 
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skolan. Tendensen med en mer elevcentrerad skola höll i sig och innebar att man så 
småningom övergick från regelstyrning till mål- och resultatstyrning. För skolans del innebar 
det att man inte längre fick omfattande utbildnings- och kursplaner skrivna av experter i en 
skolöverstyrelse. Skolöverstyrelsen fanns inte längre för att övervaka hur regler tillämpades 
(Hartman, 1995; Egidius, 1999). 
  
 

2.1.3 Lärarens roll 
 
Under skilda epoker har kunskap och bildning haft olika innebörd, både angående dess 
innehåll och dess uppkomst (Bildning och kunskap, 1994). På grund av den förändrade synen 
på skolan och vetenskap så har självklart även synen på vad en lärare ska kunna förändrats 
under århundradena. 
 
Enligt Egidius (1999) har didaktiken utvecklats under en period i den i den europeiska 
historien då man ansåg att det var läraren som hade hela ansvaret för vad och hur eleverna 
skulle lära sig. Kyrkan och militären blev förebilden när skolan och utbildningsväsendet tog 
form. Eleverna skulle ta till sig allt vad auktoriteterna, i det här fallet lärarna, sade (ibid). 
 
Synen på vad en lärare skulle kunna förändrades till viss del när den reformatiska rörelsen 
fick ett tydligt genomslag i Sverige. Beroende på vilken skola som läraren undervisade i 
ställdes olika krav på lärarens kunskap. Om man undervisade folket var det enda som krävdes 
kunskaper i katekesen och hur man lade upp en sådan undervisning. I lärdomsskolan skulle 
man däremot vara klassiskt bildad och i synnerhet ha kunskap i de klassiska språken 
(Hartman, 1995). 
 
På 1800-talet när folkskollärarna och andra närstående grupper växte fram kom de att få ett 
fält som till största delen innebar att ta hand om elever, att kunna leda arbetet och hålla 
ordning på klassen. Läraren skulle kunna sitt lärostoff, sina fasta metoder samt kunna fostra 
och hålla ordning. På grund av att statens inflytande växte blev lärarens yrke en livsuppgift i 
ungdomens och bildningens tjänst. Folkskolläraren skulle vara en folkets lärare som hjälpte 
till att bygga upp samhället (ibid).  
 
Till att börja med ville man i Sverige gärna se folkskolans verksamhet som en del av 
socknarnas fattigvård. Den egentliga skolverksamhetens var det läroverken som svarade för. 
Än idag finns emellertid spänningar mellan omsorg och pedagogik kvar i skoldebatten. 
Argument som ”Jag är lärare, inte socialarbetare” är tecken på detta (ibid). 
 
Så småningom (ett stycke in på 1900-talet) uppkom det dock krav på att läraren borde ha 
pedagogiska kunskaper för att kunna förstå elevernas skiftande förutsättningar för skolarbetet. 
En bred allmänbildning och en flexibel färdighet att undervisa ansågs även känneteckna en 
bra lärare. Den ökade sekulariseringen påverkade lärarnas uppgift på så sätt att deras 
huvuduppgift inte längre var att ge en samhällsbevarande kyrklig fostran utan de skulle istället 
ge eleverna en medborgarfostran för ett demokratiskt samhälle (ibid).  
 
Den nya inriktningen att skapa demokratiska medborgare påverkades även av att Tysklands 
inflytande och influenser över den svenska skolan mattades av efter 1940-talet. Fram till 40-
talet var det disciplinering för Gud och Fosterlandet som var normen. Efter 2: a världskriget 
riktades intresset mot USA och den progressiva pedagogiken. Nu var det eleverna som skulle 
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stå i centrum för skolans arbete och de skulle aktiveras och själva tränas att söka kunskap. 
Man såg den enskilde individens utveckling som grunden för hela samhällets utveckling 
(ibid).   
 
En av progressivismens förespråkare var den amerikanska professorn John Dewey (1859 - 
1952) vars framtidsvision för skolorna innebar att man utgick från elevernas erfarenhet i 
undervisningen. Han menade samtidigt att läraren måste vara väl förtrogen med barns 
psykiska och sociala utveckling, samt ha betydande ämneskunskaper för att kunna organisera 
mötet mellan barnet och lärostoffet (ibid).  
 
Man kan med lätthet konstatera att vad en lärare bör kunna, eller vad det är som gör en lärare 
till en bra lärare, har det funnits många och delade meningar om. Man har talat om 
personlighet, bildning, ämneskunskaper, metod och teknik, praktik, forskningsanknytning och 
sammansmältningen av dessa som olika exempel på vad som gör en bra lärare. Dock har vissa 
aspekter av läraryrkets tonats upp eller ner i den allmänna debatten (ibid).  
 
Sammanfattningsvis kan man fastställa att under en stor del av skolans historia har läraren 
varit den som hade facit. Det fanns en starkt förankrad pedagogisk idé som byggde på att 
läraren var rättesnöret. Läraren gavs en mycket central roll i den svenska undervisningen 
(Granström, 2002). 
 
 

2.2 Dagens kunskapssyn och läraruppdrag - en överblick 
 
Även idag gör sig historien ofta påmind i dagens lärarroll. I dagens samhälle och i vår tids 
debatt uppkommer det ibland fortfarande åsikter från personer som menar att det egentligen 
bara är läraren som kan veta vad eleverna ska kunna. Det är de personerna som ropar på en 
stark lärar- och läroboksstyrning. Även en del människor som föreställer sig att kunskapen är 
evig föredrar att den förmedlas av auktoriteter, gärna i form av föreläsningar och läroböcker 
(Egidius, 1999). 
 
 

2.2.1 Kunskapssyn 
 
Det var inte förrän efter 1970 som man i den svenska skolan började uppmuntra elever och 
lärare att finna egna vägar i sitt kunskapssökande. Samhället och de flesta forskare såg inte 
längre all kunskap som fast utan menade att man måste ta hänsyn till sammanhang och 
relatera kunskapen till omvärlden (Egidius, 1999; Hartman, 1995). 
 
I dagens samhälle uppmanas elever och lärare att ständigt ifrågasätta det som räknas som 
kunskap. Det innebär att skolans undervisningsinnehåll bör produceras av elever och lärare i 
den praktiska undervisningssituationen (Egidius, 1999). Det är betydelsen av den personliga 
och situationsanknutna kunskapen som har uppmärksammats under de senare årens forskning 
och man har insett att kunskap är knuten till sammanhang och person. Det har inneburit att 
lärarna har tvingats inse och erkänna att det finns något att lära på annat håll än i skolan. Man 
kan alltid lära sig mer och av andra människor (Hartman, 1995). 
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2.2.2 Läroplaner och kursplaner 
 
Vår tids kunskapssyn återspeglar sig självklart även i kurs- och läroplaner. I Lpo 94 
poängteras det, i harmoni med dagens kunskapssyn, att eleverna inte bara ska veta att (fakta) 
utan även hur (färdigheter) och de ska också så småningom veta varför (förståelse). Dessutom 
erkänns förtrogenhet som ett sätt att ha kunskap (Carlgren & Marton, 2000). 
 
I Lpo 94 framhåller man även betydelsen av att eleverna tillägnar sig studiefärdigheter och 
metoder att kunna tillägna sig och använda ny kunskap. Det innebär att eleverna måste få 
chansen att utveckla sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden. Skolan ska sträva 
efter att eleverna utvecklar sin nyfikenhet och sin lust att lära. I alla dessa färdigheter innebär 
det att man måste lära sig att ställa frågor (ibid).  
 
Även det faktumet att samhället idag alltmer förväntar sig att medborgarna ska kunna göra 
personliga och individuella val på en mängd olika områden (Granström, 2002) återspeglar sig 
i hur Lpo 94 är författad. I dagens skola förväntas eleverna nämligen själva ska ta ett större 
ansvar för sitt lärande och lärarens roll bli då mer handledande (Egidius, 1999). Lärarnas roll 
verkar ha skiftat från klassen som grupp till den enskilde eleven (Hultman, 2001) och enligt 
Lpo 94 ska läraren utgå från varje enskild elevs behov och förutsättningar. Det är individen 
som framhävs.    
 
 

2.2.3 En förändrad lärarroll 
 
På grund av dessa förändringar i arbetssätt och samhällskrav har lärarnas kunskap och 
uppdrag under tidens gång expanderat i snabb takt. Men det innebär inte att äldre traditioner 
ersätts av senare. Det är oftast så att gamla traditioner överlagras av och delvis kommer att 
ingå i nyare traditioner. Både ambitionsnivån och antalet undervisningsområden har 
expanderat (Hartman, 1995). Carlgren och Marton (2000) menar dock att det är att utveckla 
vissa bestämda förmågor och förhållningssätt hos eleverna som är lärarnas huvuduppgift och 
egentligen alltid har varit, även om förmågorna och förhållningssätten varierat. 
 
Alla de ökade arbetsuppgifterna innebär att läraryrket idag är mycket varierat och innehåller 
många olika arbets- och ansvarsområden. Det innebär samtidigt att det finns en risk att 
undervisningen blir uppsplittrad, speciellt om man ska följa alla spontana infall som kan 
komma i en klass (Gisselberg, 1991). Lärarrollens många sidor visar sig också genom att det 
många gånger verkar finnas ett motsatsförhållande mellan den sociala (betingade) och den 
pedagogiska (intentionella) sidan av klassrumsarbetet (Carlgren & Marton, 2000). 
 
Förutom att undervisa ska läraren även klara av att planera, organisera och sköta en 
verksamhet där eleverna deltar i olika slags aktiviteter. Att få eleverna att arbeta, hålla dem 
sysselsatta och klara spridningen är en dimension av lärares arbete som har samband med hur 
arbetet organiseras (ibid).   
 
Ett av de grunddrag i lärarens arbete, som inte explicit är en del av skolans samhällsuppdrag, 
är att upprätta och upprätthålla ordningen i klassrummet. Denna ordning är aldrig självklar. 
Det pågår ett ständigt förhandlingsspel mellan läraren och klassen. Dynamiken under 
lektionen består bland annat av den sociala dimensionen som utgör grunden för att innehållet 
ska kunna fungera. Småkonflikter och motsättningar i klassen måste ofta bearbetas (ibid).  
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Ytterligare en ganska stor del av arbetet innebär att motivera eleverna, att förmå dem att vilja. 
På så sätt kan man få dem att delta i de planerade aktiviteterna. Till det kommer att följa upp 
elevernas lärande och bedöma deras kunskaper (ibid) och en metod man kan använda sig av är 
att ställa frågor.  
 
Avslutningsvis kan man poängtera att lärarrollen idag mer än förr har blivit ett varierat yrke 
med ännu fler uppgifter för läraren att ta ansvar för. Läraren ska i dagens skola samtidigt 
förmedla kunskap, handleda, organisera, leda och instruera sina elever m.m.  
 
 

2.2.4 Ett oförutsägbart yrke - lärarens tysta kunskap 
 
Alla dessa roller och ansvarsområden innebär att läraren kan komma upp i 300 
mellanmänskliga relationer per timme. På grund av att lärarens yrke är så interaktivt går det 
inte alltid att förutse livet i klassrummet (Hultman, 2001). Det medför att en stor del av 
lärarens arbete består av improvisationer och att det ständigt sker en problemlösning utan 
strikt logiska mönster (Egidius, 1999). 
 
När man talar om begreppet intuition i samband med läraryrket menar man att läraren har 
utvecklat en förmåga att uppleva en situation både i dess helhet och samtidigt se alla viktiga 
aspekter. Man talar om att många lärare har förmågan att flytta uppmärksamheten från några 
detaljer till andra och därigenom kunna se alternativa lösningar på de problem som situationen 
ställer dem inför (ibid). Det är genom erfarenhet av många unika situationer som vi lär oss att 
se likheter i olikheterna, liksom att vara uppmärksam på olikheter (Bildning och kunskap, 
1994). Lärare lär sig att tolka tecknen eller att ”läsa klassrumsspråket” och att utifrån detta 
justera sitt arbete (Hultman, 2001). Förtrogenhetskunskapen kommer bl.a. till uttryck i de 
bedömningar som lärare tvingas göra (Bildning och kunskap, 1994). 
 
Förtrogenhetskunskapen är dock personlig och knuten till speciella omständigheter och 
situationer. Det går inte att läsa sig till sådan kunskap i böcker. Man måste ha erfarenheter av 
de omständigheter där den utvecklas (Bildning och kunskap, 1994). På grund av att ingen 
skola, lärare, elev eller situation är den andra lik innebär det att läraren vid varje tillfälle har 
varje situations yttre och inre förutsättningar (beting) att ta hänsyn till. Beroende på dessa 
yttre förutsättningar, lärarens ambitioner och principer så väljer läraren att organisera mötet 
som sker mellan eleverna och innehållet på ett visst sätt. Genom att försöka läsa av 
situationen försöker läraren genom sin förtrogenhetskunskap lista ut vilket innehåll och metod 
som ska användas för att påverka eleverna i olika avseenden (t.ex. kunskaper, attityder, 
färdigheter och beteenden) (Prage & Svedner, 2000).  
 
Man kan därför säga att lärarens arbete pågår i skolan under speciella omständigheter och 
inom reglerade tidsramar som sätter villkor för undervisningen. Även det faktumet att 
eleverna kommer till undervisningen med olika värderingar och attityder, behov och intressen, 
kunskaper och färdigheter, vilket skapar deras förväntningar på undervisningen gör att mötet 
mellan eleverna och stoffet kan få olika typer av effekt, både för elever och lärare (Carlgren & 
Marton, 2000). 
 
Dessa begränsningar (och möjligheter) som även kan benämnas ramfaktorer kan uppstå på en 
mängd olika sätt. Granström och Einarsson (1995) nämner tre olika typer av ramar: 
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konstitutionella (skollagar, förordningar), organisatoriska (t.ex. klasstorlek, fördelning av tid) 
och fysiska (byggnader, läromedel etc.). Lindblad och Sahlström (1999) menar att 
undervisningen därför kan ses som en lokalt, socialt konstruerad verksamhet inom vissa ramar 
och en viss kontext. 
 
Lindblad och Sahlström (1999) menar att handlingar i en kontext, t.ex. politiskt baserade mål 
och tilldelning av resurser får implikationer för handlandet i en annan kontext 
(undervisningen). Till de yttre ramfaktorer som kan påverka undervisningen hör bl.a. 
läroplanernas innehållsangivelser, tillgång på tid och struktureringen av verksamheten.    
 
Men ramfaktorerna konstrueras inte bara utanför klassrummet utan även under processens 
gång genom den interaktion som sker i klassrummet i form av bl.a. turtagning vid samtal och 
elevernas interaktion med bänkkamrater samt lyssnande som en förutsättning för möjligheten 
att tala. Skolans vardag konstitueras även av de verksammas handlingar i denna vardag och att 
de samtidigt konstruerar ytterligare begränsningar och möjligheter för undervisningens 
förlopp (Broady & Lindblad, 1999; Lindblad & Sahlström, 1999). Alla begränsningar och 
möjligheter måste dock ses i ljuset av en viss flexibilitet beroende av hur aktörerna utnyttjar 
dessa. 
 
Fram till och med 1970- talet var det främst centralt fattade beslut och regleringar som 
fungerade som skolans och undervisningens styrinstrument medan man idag prioriterar 
avreglering och decentralisering. Dagens mål- och resultatstyrning syftar till att öka lärarnas 
frihetsgrader i den egna undervisningen (Broady & Lindblad, 1999). Broady och  Lindblad 
(1999) menar dock att den faktiska valfriheten är mer begränsad i svensk skola än vad den 
rådande ideologin gör gällande och trots att det är precis vad dagens läroplaner och skoldebatt 
förespråkar.  
 
För eleverna har dock inte mål- och resultatstyrningen inneburit ett större inflytande över 
undervisningens innehåll jämfört med eleverna på 70-talet. Dagens elever har emellertid mer 
inflytande vad gäller att påverka hur något ska göras och i vilken ordning. De har större 
inflytande men endast i en procedural mening (Lindblad & Sahlström, 1999). 
 
Man kan sammanfatta med att påpeka att lärarens arbete sker under vissa förutsättningar och 
begränsningar som påverkar mötet mellan lärarna, eleverna och innehållet. Dessa 
begränsningar kan kallas ramfaktorer och kan skapas på flera nivåer (konstitutionella ramar, 
organisatoriska ramar och fysiska ramar). Dessutom skapar klassrummets aktörer tillsammans 
begränsningar och möjligheter för undervisningen genom sina handlingar och olika 
förutsättningar. 
 
 

2.3 Arbetssätt 
 
I praktiken innebär nya läroplaner att skolan och lärarna så småningom börjar sträva mot de 
mål som anges i dessa samt mot de uppdrag som staten ger dem. Den förändring som har skett 
mot en individualisering av undervisningen har även påverkat de arbetssätt som används i 
skolan idag.  
 
Lpo 94 föreskriver inte ett rätt arbetssätt men förespråkar att elevernas utveckling ska främjas 
”genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer” 
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(Granström, 2002). Helklassundervisning har länge varit det arbetssätt som dominerat i 
klassrummet, vilket även var fallet på 70-talet (Broady & Lindblad, 1999). De undersökningar 
som gjordes under 60-talet visar att huvuddelen av lektionstiden användes för helklass-
undervisning men att andelen minskade under 80-talet (Granström, 2002). Idag verkar det 
dock finnas en strävan mot mer tid för andra undervisningsformer än helklassundervisning.  
 
Enligt Granström (2002) innebar helklassundervisningen på 60-talet att läraren behärskade 
aktiviteterna i klassrummet och att endast 3 % av lektionstiden behövde användas för 
disciplinära åtgärder. Den största delen av tiden kunde användas till undervisning, vilket 
innebar kunskapsförmedling och förhör. Granström menar däremot att den största delen av 
den gemensamma tiden i helklass idag inte främst ägnas åt undervisning utan snarare 
administration av undervisning. Det innebär att tiden utnyttjas för gruppindelningar, 
information om veckans arbete, förberedelser för eget arbete, genomgång av material, 
insamling av hemuppgifter etc.  
 
Som tidigare nämnt har andelen lektionstid i grundskolan som ägnades åt helklass-
undervisning minskat till fördel för andra arbetssätt sedan 1960-talet. Mätningar som grundar 
sig på ett urval av lektioner från år 1 till år 9 har visat en ökande tendens till minskad tid för 
helklassundervisning i klassrummen (Granström, 2002). Det har istället inneburit att elevernas 
individuella arbete har ökat i omfattning. Det individuella eller enskilda arbetet innebär att 
eleverna arbetar var för sig med att lösa uppgifter, skapa eller läsa. Det finns en generell 
utveckling mot en ökad andel av tid för individuellt arbete. Eleverna har i allt högre grad fått 
planera och genomföra de uppgifter de har fått i sin egen takt och i självvald ordning (ibid).  
  
På samma sätt som kunskapssyn och läroplaner påverkar arbetssätten kan arbetssättet 
självklart kräva att läraren anpassar sin roll. På så vis har den kunskapsförmedlande rollen 
minskat medan den arbetsledande har ökat. Enligt Granström (2002) tycks däremot inte den 
samtalsledande rollen ha utvecklats nämnvärt.  
 
Man kan därför konstatera att samhällets krav på att skolan ska utbilda eleverna till individer, 
som har de redskap som behövs för att ständigt fatta nya beslut i ett föränderligt samhälle, 
innebär att läroplaner och arbetssätt har påverkats. Lärarens roll bli mer handledande i och 
med att enskilt arbete blir vanligare och att läraren ska individualisera undervisningen så att 
den passar varje elev. Lärarens roll blir då förutom att vara kunskapsförmedlande även mer 
handledande, arbetsledande och organiserande.  
 
 

2.4 Interaktion i klassrummet 
 
Trots att läraryrket till vissa delar är oförutsägbart på grund av att varje situation är unik och 
på grund av att det är ett yrke som innebär ständig interaktion med andra människor så är ändå 
lärarens mål att på något sätt påverka eleverna innehållsmässigt och det gör de med olika 
redskap (Prage & Svedner, 2000). Ett av dessa redskap kan vara att använda sig av frågor. 
 
Förutom alla tidigare nämnda läraruppgifter så är läraren i klassrummet ständigt inblandad i 
muntliga situationer som ska klaras av. Lärarens tal blir den praktiska kompetensen och kan 
fånga och motivera eleverna (Prage & Svedner, 2000). Läraren ska bl.a. informera, instruera, 
berätta och handleda. 
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Lärarens tal i skolan är numera inte begränsat till att tala till en större eller mindre grupp. Lika 
viktigt är att kunna samtala med enskilda elever. Också instruktionen för och handledningen 
av elevernas eget arbete sker muntligt (Prage & Svedner, 2000). Läraren måste på samma 
gång se till individen och gruppen (Carlgren & Marton, 2000). 
 
I dagens skola är klassrumsinteraktionen mellan elever och läraren mer avspänd. Det är 
numera sällsynt att elever är rädda för sina lärare. Detta har också medfört att eleverna idag 
tar sig ”friheter” som var omöjliga för 40 år sedan (Granström, 2002). Men samtalen mellan 
lärare och elev kring saker som ligger utanför skolans ramar är ändå ovanliga i klassrummet. 
Lärarna initierar sällan den typen av samtal (Granström & Einarsson, 1995). 
 
I kommunikationen med eleverna riktar läraren ofta särskild uppmärksamhet mot dominanta 
pojkgrupper i klassrummet. Detta görs för att denna grupp inte ska bli för dominanta och ta 
över kommandot i klassrummet eller för att kaos inte ska bryta ut. Däremot betraktas ofta 
flickorna som pålitliga elever som kan användas för att tala om för resten av klassen vilka 
regler som gäller och hur man ska uppföra sig (ibid).  
 
De samtal och den kommunikation som sker i klassrummet tillmäts idag en stor betydelse i 
kunskapsprocessen. På samma sätt som det lilla barnets språk växer fram genom interaktion 
med en vuxen omgivning så kommer de samtal som förs i skolan så småningom att få 
konsekvenser för elevernas språkutveckling (Thelander, 1996). Genom att eleverna deltar och 
interagerar med varandra och omgivningen kan de tillägna sig verksamhetens språk, det man 
använder sig av i klassrummet (Bildning och kunskap, 1994). 
 
I den traditionella interaktionen i klassrummet (där läraren har en ordföranderoll) disponerar 
eleven en mycket liten del av talutrymmet (Thelander, 1996). Helklassundervisning 
kännetecknas av att en deltagare i taget pratar och att det är nödvändigt att lyssna för att själva 
ha en chans att säga något. När eleverna får delta i lärarens samtal är det som den kollektiva 
deltagaren de deltar - bara en elev kan prata innan det är lärarens tur igen (Granström, 2002). 
  
I klassrummet är det dock ofta inte ”en-i-taget talande” som dominerar utan det har till och 
med bevisats motsatsen, vilket är något man lätt upptäcker när man kommer ut på fältet. Det 
betyder emellertid inte att det inte finns en orientering eller intresse för att upprätthålla 
densamma från någon eller några av deltagarna, därav alla lärartillsägelser och uppmaningar 
som verkar känneteckna klassrumsinteraktionen (ibid).      
 
Helklassundervisningen kan även innebära att eleverna kan ställa frågor och reflektera högt 
inför andra. Detta är en viktig träning i att inför andra människor synliggöra sina tankar och 
funderingar. Detta är inte minst viktigt när det gäller etik och värdegrundsfrågor (ibid).  
 
Men det mönster som forskarna än idag anser vara det dominerande i den offentliga 
kommunikationen i klassrummet är att läraren tar initiativ och evaluerar. Elevernas uppgift är 
att ge (rätt) responser. Språkets funktion i klassrummet kan ses som ett rollspel där läraren har 
rollen att ta initiativ till samtalet och värdera det eleverna säger. Elevens roll utgör istället en 
reproducerande roll där eleven verbalt ska återge något som eleven har lärt sig tidigare eller 
beskriva olika ting på uppmaning av läraren (Granström &  Einarsson, 1995).  
 
Avslutningsvis kan man framhålla att den interaktion och kommunikation som tar plats i 
klassrummet har en stor betydelse för elevernas språk- och kunskapsutveckling. Lärarens 
språk blir ett redskap för att fånga och motivera eleverna. I dagens skola är interaktionen 
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mellan lärare och elever mer informell än förut även om det dominerande mönstret för 
kommunikationen i klassrummet fortfarande består av att läraren tar initiativ till samtal och 
värderar elevernas respons - t.ex. att lärarna frågar och bedömer elevernas svar.   
 
 

2.5 Frågor i undervisningen 
 
Undervisningsprocessen karaktäriseras av ett snabbt fråga-svar-mönster, men för att kunna 
studera frågorna i språkundervisningen eller under lektionerna överhuvudtaget måste man 
först och främst veta vad en fråga är och vad den används till. Vilket syfte har den ställda 
frågan? 
 
 

2.5.1 Kontroll 
 
På 1800- talet var utgångspunkten i undervisningen att elevernas sinnen var oövade när de 
kom till skolan, därför måste läraren gripa in och förmedla det som fattades. På ett övertydligt 
sätt hjälptes barnen fram till de rätta svaren (Hartman, 1995). 
 
På grund av vikten att kontrollera och bedöma elevernas kunskaper var det av stor vikt att 
lärarna under lärarutbildningen fick lära sig att formulera frågor på ett bra sätt. Det berodde på 
att den förhärskande undervisningsmetodiken var läxgenomgång och sedan läxförhör, vilket 
krävde en duktig kontrollant, som kunde formulera frågor på rätt sätt (Gisselberg, 1991). 
Enligt Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (1998) kan man definiera ”att 
kontrollera” som att granska och att tillse att något är riktigt. Läraren har styrt samtalet, ställt 
frågor och värderat elevernas svar.  
 
 

2.5.2 Handleda och lotsa 
 
Idag är det traditionella läxförhöret inte längre av lika stor vikt som tidigare eftersom eleverna 
redovisar sina arbeten på många olika sätt. Frågorna är därför inte längre ett medel som bara 
används för kontroll. Frågor används bl.a. av lärarna för att hjälpa elever som inte har klarat 
en uppgift eller kommit halvvägs. De frågorna kallas ibland lotsande frågor. I den mer 
traditionella undervisningen vänder sig läraren till hela klassen. Detta sätt kvarstår men har 
också ersatts av en situation där läraren i ökad utsträckning går runt bland eleverna och 
handleder dem i deras arbete. Handledningen består ofta av att läraren ger stöd, tips och 
ledning (Prage & Svedner, 2000).  
 
I dagens undervisning där läraren ska utgå från de enskilda elevernas förutsättningar och 
behov är det viktigt att veta var eleverna finns, dvs. vad de vet om det man ska gå igenom. Ett 
bra sätt att börja kan vara att ställa frågor om det man ska tala om. Frågan används då i ett 
undersökande syfte. Man försöker återkoppla till eleverna, till exempel för att undersöka deras 
förförståelse eller om de kan ”svåra” ord som man kommer att använda. Genom att låta 
eleverna problematisera, ställa hypoteser och diskutera kan deras erfarenheter och kunskaper 
bli utgångspunkt för undervisningen (Granström & Einarsson, 1995). 
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Ur lärarperspektiv fungerar lotsningen både som ett sätt att undervisa och som ett sätt att 
upprätthålla ordningen och hålla allas uppmärksamhet uppe. Det används även som ett snabbt 
sätt att få eleven att gå vidare i sitt arbete och inte bli sittande passiv. Läraren försöker få ihop 
den intentionella och betingade sidan av undervisningen (Carlgren & Marton, 2000).    
 
Läraren måste dock vara medveten om farorna med att använda sig av lotsande frågor i 
undervisningen. Eleverna vill ofta inte ha hjälp genom att få andra frågor utan vill ha ett direkt 
besked och ibland innebär lärarens lotsning att eleven egentligen inte förstår problemet utan 
bara accepterar lärarens tankegång (Prage & Svedner, 2000). Det kan även innebära att eleven 
lär sig att han eller hon inte kan lösa uppgiften själv (Granström & Einarsson, 1995). 
 
Det framgår ofta i lärarens sätt att ställa frågor vad och hur läraren vill att eleven ska svara på 
frågan. I realiteten löser läraren problemet åt eleven och eleven fyller i de delfrågor som 
läraren ställer. Eleven kan alltså inte själv lösa uppgiften i sin helhet. Detta medför att dessa 
frågor och svar inte kan fungera som en kontroll på vad eleven egentligen kan (ibid). 
Elevernas svar på lärarens frågor är en direkt följd av lärarens styrning av samtalet.  
 
 

2.5.3 Lärarens fokus 
 
Oberoende av om eleverna arbetar i helklass eller halvklass, arbetar själva eller i grupp är det 
avgörande för lärandet vad de riktar sin uppmärksamhet mot och hur detta framstår för dem. 
Den kunniga läraren vet hur han/hon ska fånga och påverka elevernas uppmärksamhet och ett 
sätt kan vara att använda sig av frågor (Carlgren & Marton, 2000). 
 
Frågorna kan användas för att styra elevernas uppmärksamhet i en speciell riktning och så 
länge lärare och elever har ett gemensamt fokus flyter undervisningen bra. Men när denna 
gemenskap bryts blir situationen problematisk. Då försöker läraren återskapa kontakten 
genom att styra elevernas uppmärksamhet mot inlärningsobjektet. Denna styrning sker ofta 
med frågor, och slutna frågor (se nedan) är mer effektiva styrningsinstrument än öppna frågor. 
Läraren kan även styra frågornas riktning för att få med en mindre aktiv elev i samtalet genom 
att rikta sig direkt till eleven med sin fråga (Prage & Svedner, 2000; Carlgren & Marton, 
2000) 
 
 

2.5.4 Hur eleverna påverkas av lärarnas frågor 
 
De frågor som ställs inom ramen för den språkliga interaktionen mellan lärare och elever och i 
samband med prov varierar både angående syfte och förväntade svar. De frågor som lärare 
ställer har en väsentlig roll för elevernas insikter och färdigheter. Enligt undersökningar har 
svenska elever visat sig lyckas bättre på öppna uppgifter (det finns inga givna svar) än på 
slutna (det finns ett givet och förväntat svar), jämfört med elever från andra länder. Öppna 
uppgifter vidgar lärandets rum. Det gör också de öppna frågor som läraren ställer till eleverna 
i den pågående interaktionen. Öppna frågor handlar ofta om att eleverna ska tänka ut något. 
Slutna frågor, där ett bestämt svar fordras, handlar ofta om att eleverna ska komma ihåg och 
återge något eller helt enkelt om att fokusera elevernas uppmärksamhet på något (Carlgren & 
Marton, 2000). 
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Beroende på hur läraren formulerar sina frågor och vilka svar han/hon accepterar så utgör det 
en bakgrund mot vilken eleven anpassar sina svar, dvs. de lär sig att använda sig av 
situationella nycklar. De ger de svar de tror att läraren förväntar sig (Carlgren & Marton, 
2000). Den risken talar man även om i Bildning och kunskap (1994) då man påpekar att det 
sätt som skolarbetet är organiserat på kan fungera antingen som en ”stödstruktur” för den 
kunskap som förmedlas eller motverka den.    
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att läraren till stor del har använt sig av frågor för att 
kontrollera elevernas kunskaper. Dagens skola med de nya läraruppgifter som tillkommit 
innebär samtidigt att frågan idag även används som ett redskap för att kunna handleda och 
lotsa de enskilda eleverna. Beroende på de frågor som läraren ställer lär sig eleverna olika 
saker om vad frågor är och hur de ska besvaras.   
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3. Metod 
 
I detta kapitel beskriver jag mitt urval, min insamlingsmetod och hur jag bearbetade det 
insamlade materialet. Slutligen har jag en sammanfattande diskussion om de analysmetoder 
som jag har valt att använda mig av och de metodiska överväganden som jag har gjort.    
  
 

3.1 Urval 
 
I min studie har jag valt att koncentrera mig på de ämnen och åldrar som kommer att vara 
relevanta i mitt kommande yrkesutövande som 1-7 lärare med engelska och svenska som 
huvudämnen. Eftersom de elever som är yngre än de som går i 4: an ofta inte läser engelska så 
regelbundet har jag valt att studera språkundervisningen i en 4: a då både engelska och 
svenska finns på schemat. Man har ännu inte fått välja ett tredje språk.  
   
Även det faktumet att jag tidigare under hösten haft praktik under sex veckor i en 4: a innebar 
att jag redan hade kontakt med de två språklärarna i klassen. Jag valde därför att fråga om jag 
fick vara med under deras svensk- och engelsklektioner. Av ytterligare skäl passade 4: an bra 
för min studie.  
 
För att ytterligare försöka minimera de faktorer (t.ex. hur olika elever påverkar varandra och 
olika gruppers grupprocesser) som man behöver ta hänsyn till i analysen av materialet har jag 
valt att begränsa min studie till en och samma skola och att endast koncentrera mig på 
helklasslektioner. 
 
Deltagarna i studien går i en mindre skola (F- år 6) där man endast har en klass för varje 
årskull. Skolan ligger i en mellanstor stad och i ett område med både villor och lägenheter. 
Klassen består av 22 elever, varav 14 är pojkar och 8 flickor. 
 
Jag har valt att observera under en tidsperiod av tre veckor med hänsyn till examensarbetets 
storlek och även på grund av att jag ville att observationerna skulle vara så gott som avslutade 
innan vecka 47 då det skulle komma två lärarstuderande till klassen. Det skulle innebära att 
det skulle bli flera utomstående i klassrummet samtidigt vilket skulle kunna påverka klassen 
och det skulle inte längre vara den naturliga situation jag var där för att observera.        
  
  

3.2 Insamlingsmetod 
 
I försöken att få svar på mina funderingar om hur språkbruket mellan lärare och elever ser ut i 
språkundervisningen har jag valt att använda mig av ett etnografiskt inspirerat arbetssätt och 
en kvalitativ forskningsmetod.   
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3.2.1 Metodologiskt perspektiv 
 
Inom vetenskapen finns det två extrema varianter av forskning som man varnar för och det är 
att utestänga logik eller att bara tillåta logik. För att undvika dessa faror bör man försöka vara 
teoretiskt informerad (Willis & Trondman, 2000). Därför har jag både före, under och efter 
insamlingen av mina data valt att läsa litteratur som jag har funnit om interaktion och 
kommunikation i klassrum.     
 
Man kan därför säga att jag i min studie har använt mig av en växelverkan mellan 
observationer och idéer (både från det jag observerat och från det jag har läst). Ett sådant 
tillvägagångssätt kan benämnas abduktion (Starrin & Svensson, 1994; Willis & Trondman, 
2000). De som förespråkar detta arbetssättet inom forskning menar att teorins förbindelse med 
den ”verkliga” världen kan innebära överraskningar för de teoretiska idéerna och vice versa. 
 
 

3.2.2 Kvalitativ metod 
 
Om man väljer en kvalitativ forskningsmetod är man intresserad av hur undersöknings-
personer förstår olika fenomen i omvärlden (Kullberg, 1996). Man ställer sig frågan ”hur 
något är beskaffat”. Det är att undersöka beskaffenheten hos ett fenomen som bör vara fokus i 
den kvalitativa analysen (Starrin & Svensson, 1994). Eftersom jag var intresserad av att 
studera hur kommunikationen i språkundervisningen är beskaffad och hur frågorna används 
vid ett antal tillfällen och ett speciellt fält var den kvalitativa metoden perfekt för att försöka 
nå mina mål.        
 
Målsättningen med en kvalitativ analys är nämligen att identifiera ännu okända eller 
otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder. Det var med den 
utgångspunkten jag gick ut på fältet för att samla in material kring hur frågorna används av 
lärarna i språkundervisningen?  
 
 

3.2.3 Etnografisk metod 
 
I likhet med den kvalitativa forskningsmetoden så vill den etnografiske forskaren försöka 
förstå människan genom hennes utsagor och handlingar. Etnografen ser inte på människans 
handlande som något som orsakas utanför hennes egen vilja och kontroll. Detta innebär att 
etnografen ser på människan som intentionell. Hon har en egen vilja och hon avser något med 
vad hon gör. Men etnografen uppfattar samtidigt människan som beroende av och med 
möjlighet att påverka den miljö, den kultur, hon lever i (Kullberg, 1996; Starrin & Svensson, 
1994). 
 
Enligt Kullberg (1996) är en av de grundläggande tankarna inom etnografin att människors 
erfarenhet, sätt att lära sig och hur detta kommer till uttryck genom handling och utsagor, är 
möjliga för forskaren att fånga genom olika former av deltagande. I mitt arbete kommer jag 
främst att inrikta mitt intresse på lärarna och deras sätt att använda sig av frågor i sin 
kommunikation med elever.   
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Den etnografiska studien innehåller inte inledningsvis någon distinkt problemformulering och 
när jag gick ut på fältet för att samla mitt material hade jag inte någon distinkt problem-
formulering utan jag hade istället med mig ett batteri av frågor som Malinowski refererar till 
som ”foreshowed problems” (Kullberg, 1996, s. 36). Malinowski menar att ju fler frågor 
forskaren bär med sig ut på fältet desto bättre är han/hon utrustad för arbetet. De frågor man 
bär med sig förändras under studiens gång eftersom både forskaren och undersöknings-
personerna påverkar innehållet i de teorier som skapas. Problemformuleringen kan därför 
komma att ändras om man gör nya upptäckter och forskningsfrågorna kan då komma att 
omdefinieras. Den får dock aldrig ändras så mycket att utgångsfrågorna helt förändras 
eftersom det inom etnografin är utgångsfrågornas uppgift att ringa in området som ska 
studeras (Kullberg, 1996). 
 
Inom kvalitativa och etnografiska forskningsmetoder är det främst observationer och 
intervjuer som används som insamlingsinstrument. När det gäller dataproduktionen i en 
etnografisk studie, räcker det inte med att spontant samla in data. Detta måste göras 
systematiskt och noggrant. Med utgångspunkt i att lyssna, deltaga, observera och fråga skriver 
forskaren fältanteckningar (Kullberg, 1996). I min studie har jag valt att använda mig av 
observationer. 
  
  

3.2.4 Observation 
 
Eftersom det är lärarens och elevernas kommunikation i språkundervisningen som jag har valt 
att studera, är det viktigt att jag som forskare försöker undvika att påverka densamma. För att 
observationen skulle genomföras i en så vardaglig och naturlig kontext som möjligt har jag 
valt att göra mina observationer via en ”observatör-som-deltagare-roll” (Kullberg, 1996, s 
68). Det innebär att man som forskare talar om för gruppen (i det här fallet klassen och de 
berörda lärarna) varför man är där, men man deltar inte i några aktiviteter. Jag ville påverka 
den ”normala” kommunikationen i klassrummet så lite som möjligt. Min ”observatör-som-
deltagare-roll” (Lindblad & Sahlström, 2001) innebar att jag oftast placerade mig längst bak i 
klassrummet varifrån jag observerade, lyssnade, förde anteckningar och försökte inta en 
neutral ställning.  
 
På grund av att min problemställning var ganska öppen så valde jag att försöka observera 
ganska många aspekter av de frågor som både elever och lärare ställde. Kullberg (1996)  
menar att man som forskare bör ha som utgångspunkt att observera och skriva om så mycket 
som möjligt och inte i förhand fundera på om det är trivialt eller viktigt. Det är på grund av att 
det i början av en studie är omöjligt att avgöra vad som är viktigt att observera i det längre 
perspektivet.  
 
Innan man ger sig ut på fältet för att observera bör man dock noggrant ha beslutat var 
observationerna ska göras, hur de ska göras och när, samt vad under fältverksamheten som 
ska antecknas (Kullberg, 1996).  
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3.2.5 Genomförande        
 
Det första jag var tvungen att göra innan jag kunde påbörja mina observationer var att begära 
tillstånd av de personer undersökningen skulle komma att beröra. Samtycke är ett av fyra 
huvudkrav som bör ställas inom forskning. De övriga benämns informationskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (se Forskningsetiska principer, 1996). Jag började 
med att ta kontakt med de två berörda lärarna i engelska och svenska för att se om det gick bra 
att jag gjorde mina observationer i deras klass. 
 
Veckan innan min studie skulle ta sin början besökte jag den aktuella klassen för att informera 
eleverna om min kommande närvaro i klassen i enlighet med informationskravet (ibid). Jag 
berättade kort om vad jag skulle göra och poängterade min nya roll som forskare (till skillnad 
från förut som lärarstuderande) vilket innebar att jag inte som förut kunde hjälpa dem eller 
svara på deras frågor (på grund av att de helst skulle låtsas att jag inte var där). Eftersom 
eleverna är minderåriga informerade jag även elevernas föräldrar genom att skicka ut ett brev 
(se bilaga 1). I brevet presenterade jag mig själv och berättade att jag skulle vara i klassen för 
att studera den verbala kommunikationen i språkundervisningen, vilket gav dem chansen att i 
enlighet med samtyckeskravet (ibid) att avböja medverkan för sina barn om de eller eleverna 
själva inte ville medverka i studien.      
 
Enligt Kullberg (1996) ska en forskare i de flesta fall inte avslöja i detalj vad studien kommer 
att innehålla av risk för att det då kan påverka studien men att man samtidigt ska tänka på att 
ge en tydlig och noggrann beskrivning. För lärarna valde jag att berätta att det var den verbala 
kommunikationen som jag skulle observera och att det var frågorna som jag skulle inrikta mig 
på. Jag berättade dock inte precis vad och hur jag skulle observera.    
 
Under min tid på fältet har jag observerat de frågor som både elever och lärare har ställt och 
till vem de har ställts (till en pojke, flicka eller till läraren). Jag har dessutom noterat om 
läraren har gett frågan till en elev som räckt upp handen eller inte samt om eleverna har ställt 
sina frågor rakt ut eller har räckt upp handen. Jag hade även som utgångspunkt att i mån av tid 
notera elevernas svar, vilket jag ganska direkt märkte var omöjligt att hinna med.  
 
För att få mer struktur i mina observationer konstruerade jag ett observationsprotokoll (se 
bilaga 2) i vilket jag lätt kunde skriva ner frågan och samtidigt markera om det var en pojke 
eller flicka som fick frågan samt om dem räckte upp handen. Om det däremot var en pojke 
eller flicka som ställde frågan och räckte upp handen skrev jag P?  L respektive F?  L i 
anslutning till frågan. Om eleverna inte räckte upp handen markerades det med ett nedsänkt R  
(PR?  L, FR?  L). Frågor som ställdes till klassen som en grupp markerades med ett A (L?  
A) och om frågorna besvarades av någon som skrek rakt ut noterade jag det med ett nedsänkt 
R (L?  PR, L?  FR).  
 
Mina observationer tog plats under v. 45 - 47 (2002) under klassens helklasstimmar i svenska 
och engelska. Observationerna skedde konstant under hela lektionerna, från det att eleverna 
gick in i klassrummet tills det att de gick ut. Sammantaget har jag varit ute på fältet och 
observerat 240 minuter engelska och 360 minuter svenska. 
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3.3 Bearbetning av materialet 
 
I det här kapitlet diskuterar jag hur jag har funderat kring och genomfört bearbetningen av 
mina insamlade observationer. 
 

3.3.1 Kvalitativ analys 
 
Inom den kvalitativa analysen studerar man helheten för att försöka se delarna. Delarna i det 
som identifieras genom en kvalitativ analys är internt relaterade till varandra (Starrin & 
Svensson, 1994).   
 
Som jag tidigare nämnt menar Starrin och Svensson (1994) att den kvalitativa metoden 
innebär att man ständigt pendlar mellan teori och empiri. Det gäller inte bara när man samlar 
in sitt material utan när man ska bearbeta sina data som detta sker. I mitt arbete med att 
bearbeta mitt material har jag fått idéer från litteraturen och även från mina observationer. 
Genom att jämföra dessa fram och tillbaka har det blivit den ”abduktion”, som Starrin och 
Svensson (1994) nämner. Jag pendlar som forskare mellan preliminära teorier och den 
konkreta verkligheten (Kullberg, 1996).  
 
I den kvalitativa analysen är målet att identifiera okända eller otillfredsställande kända 
företeelser, egenskaper eller innebörder. Man försöker hitta variationer, strukturer eller 
nyanser i det materialet man har samlat in (Starrin & Svensson, 1994). Det är variationer, 
strukturer eller mönster i lärarnas användande av frågor som jag har försökt upptäcka i mina 
data.  
  
 

3.3.2 Etnografisk analys 
 
I analysen av det insamlade materialet vill den etnografiska forskningen genom sina studier 
försöka förstå och visa det komplexa och oförutsägbara i vad människor upplever och erfar. 
Genom etnografin får man som forskare chansen att testa olika idéer om upptänkta världar 
och idéer och testa dessa mot och inom en liten del av det verkliga mänskliga livet (Willis & 
Trondman, 2000).   
 
Målet med etnografiska studier är att de ska hjälpa forskare och yrkesverksamma att förstå sin 
egen situation och att hjälpa till att kunna se möjliga konsekvenserna av olika handlingar 
(Starrin & Svensson, 1994). Min studie syftar till att jag och andra ska få större förståelse för 
hur frågor används och hur de kan användas inom språkundervisningen.  
 
Kullberg (1996) menar dock att eftersom det i varje etnografisk studie genereras teorier som 
bara kan gälla för just den specifika studien, finns det inte något sätt att förfara i den 
avslutande analysen som kan gälla alla etnografiska studier. Varje enskild etnograf analyserar 
utifrån vad som framkommit i hans eller hennes egen studie. Många etnografiska analyser 
innebär dock ofta att forskaren på något sätt försöker koda sitt material, ofta flera gånger om. 
Etnografen strävar efter att alla data ska passa in i dessa koder man kan hitta och därför kan 
det bli ett tidsödande arbete.  
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3.3.3 Sökande efter mönster och variationer 
 
Varje dag efter det att mina observationer var avklarade för dagen renskrev jag mina 
observationer på datorn direkt från observationsprotokollet. Det gjorde jag för att jag då 
fortfarande mindes de specifika situationerna när frågorna ställdes. Jag skrev även ned 
speciella omständigheter, outtalade frågor, förklarande anmärkningar eller om något hade 
hänt som hade påverkat situationen. Kullberg (1996) menar att det nödvändigt att man som 
forskare fortlöpande analyserar det producerade datamaterialet så att det inte bli ohanterligt. 
 
När alla observationer var avklarade och renskrivna skrev jag ut olika versioner av frågorna. 
Jag skrev ut några exemplar med alla frågor, några med endast lärarnas frågor, några med 
elevernas frågor och några exemplar av de frågor som ställdes inom de olika ämnena. 
Eftersom det är av vikt att forskaren försöker analysera sina data rad för rad (ibid) valde jag 
att först läsa genom de olika versionerna några gånger och om jag hittade något intressant, 
eller något jag ville undersöka markerade jag frågan i materialet och skrev en kommentar 
bredvid.     
 
När jag gick igenom mening för mening så frågade jag mig vad frågorna handlar om. Jag 
letade efter mönster, likheter och skillnader i materialet. Utifrån de frågor som jag ansåg 
hörde ihop sammanförde jag dessa till olika kategorier och idéer som ledde till några olika 
uppslag om hur jag kunde fortsätta min analys. Kullberg (1996) kallar detta skedet i 
bearbetningen för öppen kodning. De olika kategorierna valde jag att markera med färgkritor. 
Jag gav en kategori var sin färg och dessutom markerade jag även andra frågor som jag ansåg 
vara speciellt intressanta men som jag ännu inte kunde placera i någon kategori.  
 
Ett av de mönster som jag anade skymta fram i materialet var att många av lärarens frågor 
verkade handla om olika typer av ämnesfakta eller kontroll av texter. Det gjorde att jag valde 
att fördjupa mig i litteraturen och se vad som tidigare har skrivits om hur läraren har använt 
sig av frågan i undervisningen. Enligt litteraturen jag läste var kontroll förr en viktig avsikt 
med att läraren ställde frågor. Det gjorde att jag blev intresserad av hur frågan användes av 
lärarna på fältet som jag studerade. Jag blev intresserad av att försöka se vilken avsikt lärarna 
på fältet kunde ha när de ställde sina frågor. I och med att jag bestämde mig för detta innebar 
det samtidigt att jag i det här skedet valde att utesluta att vidare studera frågornas riktning och 
elevernas frågor.   
 
Man kan därför säga att min kategorisering till att börja med kom att bygga på min 
förförståelse utifrån litteraturen om lärarens användning av frågorna. Men efterhand kom jag 
att strukturera om kategorierna och jag försökte hitta fler mönster i mitt material om vad 
läraren hade för avsikter med sina frågor. I takt med att analysen framskred har jag kunnat se 
både likheter och olikheter mellan teorin jag läst och verkligheten som jag har studerat. 
Bearbetningen av mitt material blev, som Willis & Trondman (2000) beskriver, en process av 
mina egna upplevelser, datainsamling och teoretisk reflektion som bygger på vartannat.    
 
Allt eftersom jag trängde in i materialet så blev mitt mål att se vilka avsikter som gick att 
utläsa ur lärarnas frågor. Jag försökte ställa samman de frågorna som hade samma avsikt/tema 
genom att koda dem i samma färg. Enligt Kullberg (1996) kan ett bra sätt att hitta de slutliga 
fakta som utgör studiens resultat vara att använda sig av tankeenheteer. Jag valde att skriva 
ned mina kategorier och frågor på en mindmap. Utifrån den försökte jag definiera de 
kategorier som jag funnit och även kontrollera om de kategorier jag funnit kunde samman-
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kopplas ytterligare. Jag frågade mig vilka frågor som indikerar den avsikt som jag har 
kategoriserat. Det blev ett sätt att få struktur över mina tankar.  
 
 

3.4  Metodiska övervägningar 
  
I min studie har jag valt att koncentrera mina studier på frågans roll i ett lärarperspektiv. 
Avsikten med min studie är att försöka få en bred förståelse för vad lärarna kan tänkas ha för 
avsikt med sina frågor i språkundervisningen. Min studie blir ett försök att genom den 
studerande språkundervisningen få mer kunskap om den kommunikation som sker mellan 
lärare och elever i klassrummet. 
 
Resultatet av min studie är inte avsett för att generalisera hur lärare använder sig av frågan i 
språkundervisningen. De lärare jag har observerat kan självklart inte representera vad alla 
lärare har för avsikter med att ställa sina frågor. Mitt mål är istället att försöka exemplifiera de 
olika avsikter med en fråga som en lärare kan ha i sin språkundervisning.  
  
Genom att observera kan man få med många olika aspekter av användandet av frågor. Man 
behöver inte begränsa sig till en eller några frågeställningar. Eftersom jag ville studera 
lärarens och elevernas frågor i en så naturlig och vardaglig kontext som möjligt valde jag att 
göra mina observationer via en ”observatör-som-deltagare-roll” (Kullberg, 1996). Eftersom 
jag kände eleverna sedan tidigare så resonerade jag som så att min närvaro i den observerade 
klassen skulle vara mindre ”spännande” och uppmärksammad än om jag hade varit en ny och 
okänd person. 
 
Jag är medveten om att metoden jag har valt att använda mig av innebär att jag inte kan uttala 
mig om lärarnas syfte med att ställa olika frågor. Det hade krävt att jag i samband med 
observationerna även hade valt att intervjua eller samtala med lärarna. Det förra var dock inte 
mitt syfte. Jag kan däremot genom lärarnas frågor och handlingar försöka urskilja mönster 
och variationer i de frågor de väljer att ställa. Genom att försöka identifiera och kategorisera 
mönster i kommunikationen kan jag med hjälp av mina observationer, min kunskap om 
situationen och kontexten, försöka hitta likheter eller olikheter i de avsikter jag söker i 
lärarnas användning av frågor. Jag vill försöka ge exempel på de olika avsikter en lärare kan 
ha med frågorna i språkundervisningen.         
 
Man måste dock alltid vara medveten om att det alltid gömmer sig ett perspektiv bakom varje 
beskrivning av verkligheten (Starrin & Svensson, 1994). Detsamma gäller självklart mitt 
arbete och mina resultat. Vid studier av människan gäller det också subjekt som iakttar och 
interagerar med ett annat subjekt. De påverkar varandra, medvetet eller ej, och därför måste 
man som forskare inse att den som genomför forskningen inte kan vara objektiv i samma 
mening som den som forskar om ting (ibid). Därför är det av särskild betydelse att man som 
forskaren gör sin egen personlighet till föremål för reflektion. Genom att göra detta skapar 
forskaren möjligheter att distansera sig själv. Det är av betydelse att forskaren lär sig att 
placera sig som person inom parentes (Kullberg, 1996). 
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4. Lärarfrågor under språkundervisningen 
 
I det här kapitlet kommer jag att redovisa de mönster, likheter och skillnader i avsikterna med 
lärarnas frågor som jag har tyckt mig kunna observera under mina besök på 
språkundervisningen i en 4: a. Jag har delat in mina resultat i sex olika huvudkategorier för 
vad lärarens avsikt med frågan verkar vara enligt mina observationer. Vissa av dessa 
kategorier kommer även att innehålla underkategorier.    
  
I början av varje kapitel kommer jag att definiera och förklara hur jag har tänkt när jag har 
kategoriserat och delat upp mina resultat. Dessutom kommer det i slutet av varje kategori att 
finnas en sammanfattning av kapitlet.  
 
I presentationen av mina resultat och lärarens citat har jag valt att använda mig av de 
symboler som jag redovisade i metoddelen. Jag har valt att benämna svenskläraren L1 och 
engelskläraren L2. Om frågan har ställts till en flicka har jag markerat detta med ett F och om 
det var en pojke med ett P. När frågan riktades till klassen som ett kollektiv markerade jag 
detta med ett A. I de fall där jag har behövt förtydliga delar av lärarens fråga som exempelvis 
var outtalade eller underförstådda har jag valt att skriva detta inom parentes.    
 
 

4.1 Frågor i avsikt att kontrollera 
 
Majoriteten av de frågor som jag observerade under mina fältstudier verkade kunna hänföras 
till olika aspekter av kontroll. Den kategorisering jag har gjort av lärarens frågor (angående 
dess avsikt) går ut på att när lärarna i studien använder frågan som kontroll gör de det för att 
kontrollera att eleverna kan det de redan har gått igenom eller det lärarna anser att eleverna 
borde kunna (t.ex. något man har haft i läxa eller att man kan utläsa fakta ur en text). Frågan 
tycks användas av lärarna som ett medel att granska och se till att eleverna ger det svaret som 
lärarna anser vara riktigt och som visar om eleverna har de kunskaper som de förväntas ha.   
 
Lärarna i studien föreföll bl.a. använda de frågor som jag observerade som ett sätt att 
kontrollera: 
 
- elevernas ämneskunskaper (undervisningens innehåll), 
- att planering och organisation fungerar, 
- vad eleverna uppmärksammar (fokus) och   

att ordningen i klassrummet upprätthålls.     
 
 

4.1.1 Kontroll av ämneskunskaper 
 
De frågor som verkade syfta till att kontrollera elevernas ämneskunskaper utgjorde 
majoriteten (över hälften) av de frågor som lärarna totalt ställde under mina observationer. 
Kontrollen av ämneskunskaperna skedde även på olika plan. Jag bygger mitt resonemang om 
dessa plan på de olika former av kunskap som beskrivs i Lpo 94 (se s. 9). Enligt vad jag kunde 
urskilja så ställde lärarna frågor för att kontrollera:    



 

23 

 
Fakta 
 

Genom att ställa frågor fick lärarna veta om eleverna lärt sig de fakta inom ämnet som 
lärarna anser att de bör kunna. Exempel på dylika frågor: 

 
” Vad kommer efter o i alfabetet ?” (L1?  P)  
” Victoria, vem är det för någon (vilken person)? (L2?  P) 
” A parrot, vad är det då ?” (L2?  F)  
 

Vid gemensamma genomgångar eller efter att eleverna har jobbat själva eller i mindre 
grupper kontrollerar lärarna om eleverna har svarat rätt på uppgifterna och att de tagit ut 
rätt information ur texterna: 

 
” What’s the name of their song ?” (L2?  P) 
 

Förståelse 
 
Även om de rena faktakontrollerna dominerade i frekvens ställde lärarna även relativt 
många frågor som gav intryck av att de försökte kontrollera elevernas förståelse av redan 
genomgångna delar av ämnesstudierna. Under hösten hade eleverna i klassen bl.a. fått 
arbeta med substantiv och adjektiv, vilket läraren nu repeterade för att kontrollera 
elevernas förståelse.  
 
 ”Hur kan vi känna igen ett substantiv?”  (L1?  F)  
 ” Ska de stavas med stor bokstav (norrmän)?” (L1?  F) 

 
Färdighet 

 
I samband med svenskan och i synnerhet vid engelskan fick eleverna ibland uppvisa vissa 
färdigheter (intellektuella)(vilket ofta kräver både fakta och förståelse) som t.ex. att kunna 
räkna och översätta från svenska till engelska samt att klara av att använda sig av 
alfabetisk ordning.  
 

” Can you say all the numbers from one to ten ?” (L2?  F) 
” Vilket av de här orden kommer först (enligt alfabetisk ordning)?”  (L1?  P) 

 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att lärarna i språkundervisningen frekvent verkade 
använda sig att frågor för att kontrollera elevernas ämneskunskaper (både innehåll, fakta och 
färdighet). Den dominerande frågan var dock den som handlade om att kontrollera 
faktakunskaper.     
  
 

4.1.2 Kontroll av planering och organisation 
 
Under de flesta lektionerna såg det även ut som om lärarna genom att använda sig av frågor 
försökte hålla ordning på de mer praktiska delarna av läraryrket. Dessa frågor förekom oftast i 
slutet och början av lektionerna men även i samband med att eleverna skulle byta aktivitet 
(t.ex. från gemensam genomgång till eget arbete). De frågor som hade en organisatorisk 
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karaktär handlade i första hand om att informera, ha kontroll över elevernas arbetstakt och hur 
mycket tid man har på sig samt att alla hade arbetsmaterial.   
 
Följande frågor är exempel som jag tolkar som att lärarna försöker få mer kontroll över 
arbetsmaterial, arbetsprocedur m.m.  
 

” Vad gjorde du av engelskan ?” (L1?  P) 
” Är det någon som inte har fått en svenskakatt ? ” (L1?  A) 
” Vem är det som är matvärd ? ” (L2?  A) 

 
När eleverna arbetade själva verkade lärarna mer frekvent kontrollera elevernas arbetstakt och 
hur mycket tid som gick åt. De frågor lärarna i studien ställde som rörde olika aspekter av tid 
hade ofta anknytning till att kontrollera elevernas arbetstakt:  
 

” Var du färdig också ? ” (L1?  P) 
” Är du klar ? ” (L2?  P) 

 
 
Sammanfattningsvis verkade många av de frågor som lärarna ställde avse att utöka kontrollen 
över lektionsplaneringen och dess genomförande. Med hjälp av frågor kontrollerades 
elevernas arbetstakt, tillgång till information och material. Om planering och organisation 
fungerar kan förhoppningsvis mer energi läggas på undervisningens innehåll.    
 
 

4.1.3 Kontroll av elevernas fokus 
 
Ibland när frågorna bl.a. användes för att byta fokus eller ämne framstod det som om lärarna 
ville försöka kontrollera och behålla elevernas uppmärksamhet. Frågan verkade vara en metod 
för lärarna att uppmärksamma det de ansåg vara särskilt viktigt att eleverna lärde sig. Med 
dessa frågor föreföll lärarna vilja påverka och kontrollera elevernas fokus.     
 
Jag fann att lärarna bl.a. försökte kontrollera att eleverna uppmärksammar: 
 
- något i ämnet (teoretiskt eller praktiskt) 

 
Vid några tillfällen verkade lärarna använda sig av frågor som ett medel för att samla ihop 
klassen (få elevernas uppmärksamhet) eller för att markera att lektionen hade börjat. Ett 
exempel på detta var vid ett tillfälle när engelskläraren vid början av lektionen bytte språk 
från svenska till engelska. Eleverna tycktes ha uppmärksammat att det var engelska som 
gällde och att lektionen hade börjat när hon frågade:  
 

” Is it winter now - do you think ?” (L2?  F) 
 

Genom att ställa frågor riktade mot en del av ämnet, en bra metod eller ett bra sätt att 
tänka verkade lärarna försöka få eleverna att rikta sin uppmärksamhet mot just detta. Det 
såg ut att vara ett sätt att visa eleverna sitt fokus med undervisningen. Det föreföll de även 
att göra då de valde att fråga om en elevs svar även om han/hon svarade rätt. Läraren 
verkade då vilja fokusera ett bra sätt att tänka eller en detalj i ämnet genom att låta eleven 
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förklara hur han/hon tänkte. Ett av de exempel på detta som jag observerade var när en av 
lärarna frågade:    

 
” Varför ska inte snorgubbe komma före snobben ?” (L1?  F)    

 
Ytterligare ett försök att styra elevernas uppmärksamhet verkade vara genom mer direkta 
frågor. Lärarna påminde bl.a. om det de har arbetat med i klassen innan eller försökte få 
eleverna att själva tänka efter och försöka styra in elevernas uppmärksamhet mot ett visst 
mål. Ett exempel på detta var när jag observerade när en av lärarna verkade vilja styra 
elevernas uppmärksamhet mot en ordklass (adjektiv) som de redan hade arbetat med 
genom att fråga:  
 

” Vilken ordklass pratade X mycket om när hon var här? ” (L1?  F)  
 
Genom att t.ex. poängtera ett sätt att göra något framför ett verkade lärarna vilja 
uppmärksamma ett speciellt arbetssätt eller metod. Det föreföll vara ett sätt att försöka 
styra elevernas tillvägagångssätt och på så sätt försöka slippa upprepa instruktionerna flera 
gånger eller att säga till efteråt. Svenskläraren ville bl.a. uppmärksamma det rätta sättet att 
arbeta i boken. Genom elevernas svar fick läraren fram det hon verkade tycka vara  viktigt 
att tänka på. 

 
” Vad var det som var så viktigt att göra när man arbetar i boken ?” (L?  F) 
 
 

- sitt beteende eller uppförande 
 
Vid några tillfällen verkade lärarna även använda sig av frågan som ett sätt att få eleverna 
att uppmärksamma sitt eget beteende. Det inträffade speciellt i de fall då eleverna bröt mot 
regler eller störde arbetsron. Genom att uppmärksamma vad eleverna gjorde verkade 
läraren försöka få eleverna att själva reflektera över sitt beteende. Frågorna verkade vara 
ett sätt att försöka påverka eleverna att bete sig på ett sätt (eller rättare sagt att inte bete sig 
på fel sätt). 
 

” Men vad är det här? ” (Elev har tagit papper ur ett skåp) (L1?  P) 
” Hör det till? ” (angående om eleven får ställa en fråga) (L1?  P) 
” Hur många gånger har jag sagt till om den där saxen? ” (L1?  P) 

 
Sammanfattningsvis föreföll frågorna användas av lärarna som ett redskap för att kontrollera 
vad eleverna lär sig genom att styra deras uppmärksamhet mot ämnet, vissa kunskaper, 
metoder och deras beteende.   
 
 

4.1.4 Kontroll av klassrummets ordning 
 
Under majoriteten av lektionerna som jag observerade ställde lärarna frågor som verkade röra 
olika aspekter av kontrollen över ordningen i klassrummet. Med ordning menar jag då att 
hålla reda på var eleverna befinner sig, hur de beter sig och hur de uppför sig mot varandra.  
Några typexempel på frågor som verkade ställas för att kontrollera elevernas aktivitet och var 
de befann sig är följande frågor:  
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” Tränar flickorna någonstans hörrni ?” (L2?  A) 
” Var har vi P1 och P2 då ?” (L1?  A)   

 
Vid vissa tillfällen när elevernas hade brutit mot regler, stört ordningen, pratat för mycket 
eller inte arbetat verkade lärarna försöka få kontroll över ordningen i klassrummet genom att 
använda sig av frågor. Exempel på detta var när lärarna antingen gav eleverna ett ultimatum 
eller kontrollerade att de lyssnar. 
 

” Hur många var det som var nere vid ån med X ?” (L1?  A)  
” Eller ska du sitta här” (L1?  P) 
” Kan ni lyssna” (L?  A) 
” Hör du X vad jag säger ?” (L2?  P) 

 
Sammanfattningsvis verkade lärarna försöka upprätthålla kontrollen över klassen, eleverna 
och hur reglerna åtföljdes. Frågorna verkade vara ett av de redskap lärarna använde för att 
åstadkomma detta.  
 
       

4.2 Frågor i orienteringssyfte 
 
Många av de frågor som jag observerade verkade skilja sig från de frågor som tycktes 
användas som ett sätt att kontrollera situationen i klassrummet. Dessa frågor såg det istället ut 
som om, från min utgångspunkt, att lärarna istället använde när de ville veta mera (orientera 
sig) om situationen i klassrummet eller om de enskilda eleverna. De orienterande frågorna 
ställdes ofta i samband med att lärarna skulle introducera ett nytt ämne eller kontrollera att 
eleverna följde med undervisningen. De frågor som jag observerade och som föreföll handla 
om att undersöka klassrumssituationen som den såg ut för ögonblicket verkade främst ha som 
avsikt att få reda på hur eleverna tänker kring olika fenomen, vad de har för förförståelse, hur 
klassrumsklimatet verkar vara samt om arbetstakten och nivån på undervisningen är rätt. 
 
Lärarna i studien undersökte ofta elevernas förförståelse vad gällde ”svåra” eller nya ord, 
speciellt i samband med att eleverna skulle jobba själva eller i samband med starten av ett nytt 
undervisningsområde. Lärarna frågade till exempel: 
 

” Är det någon som vet vad en synonym är? ” (L1?  A)  
” Någon som vet vad en stamkund är ?”  (L1?  F) 

 
Lärarna i studien använde även frågorna som ett sätt att avläsa om eleverna hängde med i 
arbetstakten eller om dem verkligen hade uppfattat det man precis hade gått igenom: 
 

” Are you ready ? ” (L2?  A) 
“ Hann du med ? ” (L2?  P) 
” Då vet ni vad en synonym är ?”  (L1?  A) 
” Did you understand the text ?”  (L2?  A) 

 
Vissa frågorna verkade även vara ett redskap för läraren för att få en bättre insikt i hur 
eleverna tänkte om olika fenomen.  
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” Vilken (bokstav) ska man kolla på här vid alfabetisk ordning? (om man tittar på  
   alfabet och alperna)” (L?  F)  

 
Sammanfattningsvis verkade lärarna använda sig av orienterande frågor för att avläsa 
situationen i klassrummet (både hos de enskilda individerna och klassen) vid en viss tidpunkt. 
Dessa frågor föreföll ge lärarna svar på frågor om elevernas förförståelse, deras arbetstakt och 
hur eleverna tänker kring olika fenomen.   
 
 

4.3 Frågor i avsikt att handleda 
 
Det fanns tillfällen under lektionerna när lärarna valde att ställa motfrågor eller frågor som 
verkade eftersträva att eleverna blev mer aktiva, vågade mer eller för att de skulle hjälpas 
framåt i sitt skolarbete och med sina frågeställningar. Flera av dessa frågor innebar att lärarna 
poängterade vikten av att eleverna blev mer aktiva och tänkte själva innan de bad om hjälp.  
 
En av lärarna frågade bl.a. klassen om hur man bäst studerade och lärde sig sina läxor och det 
genom att låta alla elever själva tänka efter. Läraren verkade ha som avsikt att hjälpa eleverna 
att få bättre studieteknik inför det prov de skulle ha veckan efter. Elevernas svar kom alla till 
godo och kunde användas som ett tips i hur man bäst ska lägga upp sina studier.  
 

” Det finns bara ett sätt att bli bättre - hur? ” (L1?  F) 
” Hur ska man träna ?”  (L1?  F) 

 
Som tidigare nämnt verkade en del frågor eftersträva att eleverna tänkte själva, eller i vissa 
fall behövde tänka till en gång till. Frågan verkade då vara ett medel som användes för att 
försöka resultera i detta utan att läraren själv behövde tala om det rätta svaret. 
 

” Men du, stavas häst sådär? ” (L1?  P) 
” Det kan också vara ‘den’ och då heter det ?” (L2?  F) 
 

Lärarna i studien ställde även frågor som gav intryck av att användas för att stödja och 
motivera eleverna samt att få dem att våga mer. 
 

”Då försöker du ?” (L2?  P) 
 
Sammanfattningsvis använde sig lärarna under lektionerna av frågor som föreföll användas för 
att stödja, motivera, tipsa och hjälpa eleverna att tänka själva. Frågorna verkade användas som 
ett redskap för att handleda elevernas eget kunskapssökande och utveckling.  
 
   

4.4 Frågor i avsikt att lotsa  
 
I likhet med de frågor som föreföll vara avsedda för att hjälpa eleverna framåt framkom det 
även situationer då läraren väldigt snabbt verkade vilja hjälpa (lotsa) eleven till ett rätt svar 
eller komma vidare i sitt arbete eller sina funderingar. Det som föreföll utmärka dessa frågor 
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var att de ofta kom i snabb takt efter varandra, ofta i situationer när eleven eller eleverna inte 
verkade förstå vad läraren var ute efter.  
 
Under mina observationer var det främst i slutet av lektionerna eller i situationer där läraren 
var stressad eller upptagen med flera saker eller elever på en gång som de lotsande frågorna 
ställdes. Läraren väntade inte på svar innan de ställde nästa fråga eller så ställde de snabbt en 
till när de märkte att eleven eller eleverna inte verkade förstå. 
  
Ett exempel på detta fanns vid en tidpunkt av en engelsklektion när eleverna arbetade 
självständigt i sina böcker och läraren går runt och hjälper till där det behövs. När eleverna 
inte klarar av en fråga i första skedet (”Vilken person är det ?”) så försöker läraren snabbt att 
hjälpa eleven till rätt svar. 
 

” Vad står det efter ‘you’ där uppe? (läraren pekar i textboken) ” (L2?  P) 
 
Dessa frågor verkade även resultera i att eleven lätt kan räkna ut vad läraren anser vara rätt 
svar och kan svara som läraren vill. 
 

” Huller om buller eller? Vad säger du? ” (L1?  F)   
 
Sammanfattningsvis har jag valt att kalla de frågor som lärarna ställde och som snabbt 
verkade försöka hjälpa eleverna till rätt svar, lotsande. De uppkom ofta i tidspressade 
situationer för läraren. De lotsande frågorna kan hjälpa eleverna att gå vidare i sitt arbete och 
ibland väldigt snabbt. 
 
 

4.5 Frågor med avsikt att skapa kontakt 
 
Flera av de frågor som jag observerade att lärarna ställde till eleverna verkade vara försök av 
läraren att få en bra kontakt med eleverna. De kontaktsökande frågorna riktade sig ofta till 
eleverna en och en. Frågorna föreföll vara ett sätt att lära känna eleverna och deras verklighet 
och ett sätt att skapa en vänlig relation och arbetsmiljö.  
 

” Har de sjungit för dig hemma ?”(L1?  P) 
” Vi sätter in en extraroll. Det blir väl bra ? ” (L1?  F) 
” How many of you in the class have got a dog at home? ” (L2?  A) 

 
Sammanfattningsvis verkade lärarna försöka upprätthålla eller skapa en vänskaplig relation till 
eleverna genom att använda sig av frågor. Frågorna verkade vara en metod för läraren att lära 
känna sina elever och skapa ett mer informellt klimat.   
 
 

4.6 Frågor med avsikt att få hjälp  
 

Ett fåtal frågor som riktades till klassen eller eleverna verkade användas som ett sätt att få 
hjälp av eleverna eller för att bekräfta sitt eget minne och sina egna kunskaper. Frågorna som 
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jag observerade riktades bl.a. till eleverna för lärarna ville få hjälp att komma ihåg sådant som 
läraren hade glömt.  
 

”Stavas inte det med z ?” (angående stavningen av Suzuki) (L?  A) 
”Var det inte ett sånt här l ni gjorde ?” 
   

Sammanfattningsvis verkade lärarna använda sig av frågor för att bekräfta sitt eget minne eller 
kunskap. Det var dock en mindre frekvent avsikt med lärarens frågor.   
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5. Resultatanalys 
 
Vilka frågor ställer egentligen lärarna i språkundervisningen och vilken avsikt kan man utläsa 
ur dem? I det första avsnittet presenterar jag mina resultat av studien och diskuterar dessa i 
relation till den litteratur jag har läst. I de följande avsnitten diskuterar jag vidare kring varför 
resultaten kan se ut som de gör och vad de kan bero på. Slutligen sammanfattar jag min 
resultatanalys i ett avslutande avsnitt.  
 
 

5.1 Avsikter 
 
Med hänsyn till avsikterna med lärarnas frågor, som jag genom observation har försökt att 
utläsa och exemplifiera, har jag valt att dela in frågorna i dessa sex huvudkategorier: 
 

- frågor i avsikt att kontrollera 
- frågor i orienteringssyfte 
- frågor i avsikt att handleda 
- frågor i avsikt att lotsa  
- frågor med avsikt att skapa kontakt   
- frågor med avsikt att få hjälp 

 
Den första av dessa kategorier (frågor i avsikt att kontrollera) delade jag dessutom in i fyra 
underkategorier beroende på vad det var som jag uppfattade att läraren föreföll vilja 
kontrollera. De frågor som jag observerade under min studie verkade påvisa att lärarna tycktes 
vilja kontrollera elevernas ämneskunskaper, att planering och organisation fungerar, elevernas 
fokus samt att ordningen i klassrummet upprätthålls. Dessa kategorier beskriver jag nedan.   
 
Den första och mest uppenbara avsikten jag observerade var att lärarna använde sig av frågor 
för att kontrollera ämneskunskaper. Det som utmärker de frågorna är att de kontrollerar om 
eleverna kan det de har talat om tidigare, har haft i läxa och det lärarna anser att eleverna 
borde ha fått med sig av tidigare undervisning. Enligt Svenska Akademiens ordlista över 
svenska språket (1998) kan man definiera ”att kontrollera” som att granska och att tillse att 
något är riktigt. Även Carlgren och Marton (2000) nämner frågor som en metod för läraren att 
bedöma elevernas kunskap med.   
 
Lärarna i min studie föreföll även använda frågorna i språkundervisningen för att kontrollera 
det rent praktiska och organisatoriska som skedde i klassrummet. Med hjälp av frågan som ett  
redskap verkade lärarna se till att alla fick information, arbetsmaterial och att lektions-
planeringen flöt på bra. De frågorna som rörde kontrollen av de organisatoriska frågorna 
ställdes ofta till klassen som kollektiv och i samband med lektionens början, slut eller vid byte 
av aktivitet. Genom att det praktiska fungerar kan elever och lärare förhoppningsvis lägga mer 
energi på undervisningens innehåll, i stället för på saker runt omkring.   
 
Genom att lärarna i 4: an valde att ställa vissa frågor framstod det som om de försökte 
kontrollera vad eleverna uppmärksammar och fokuserar och i förlängningen också vad de lär 
sig. Prage och Svedner (2002) menar att om elevernas och lärarens fokus inte stämmer 
överens så lär inte undervisningen bli så lyckad. I likhet med vad författarna vidare 
uppmärksammar så verkade lärarna vid flera tillfällen försöka styra elevernas uppmärksamhet 
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mot det av lärarna tänkta undervisningsobjektet. Genom att använda frågan som ett medel för 
att fånga och motivera eleverna så föreföll lärarna i språkundervisningen vilja styra elevernas 
fokus. I mina observationer valde lärarna att bl.a. uppmärksamma vissa delar i ämnet, en viss 
metod och även elevernas eget uppförande.  
 
Engelskläraren och klassläraren i första hand tog ofta upp och diskuterade konflikter och 
regelöverträdelser i början av lektionen. De verkade använda frågorna som ett hjälpmedel att 
kontrollera och upprätthålla ordningen i klassrummet. Lärarna ställde exempelvis frågor om 
var eleverna befinner sig, hur de beter sig (om de bryter mot regler) och hur de beter sig mot 
varandra. Under så gott som alla lektioner fanns det små konflikter och regelbrott att diskutera 
och få reda på mer information om (bl.a. genom frågor), vilket Carlgren och Marton (2000) 
talar om som ett ständigt förhandlingsspel mellan läraren och klassen. Carlgren och Marton 
menar vidare att lärarna idag, i likhet med folkskollärarna som växte fram på 1800-talet, 
fortfarande har kravet att hålla ordning på klassen, om än inte lika uttalat. 
 
Förutom de frågor som berörde olika aspekter av kontroll kunde man i undervisningen 
urskilja frågor vilka verkade användas av lärarna för att orientera sig om klassrums-
situationen. Frågorna ställdes då i ett undersökande syfte bl.a. för att få reda på hur eleverna 
tänkte kring olika fenomen, vad de har för förförståelse (om något man ska tala om), hur 
klassrumsklimatet verkar vara samt om arbetstakten och nivån på undervisningen är rätt.  
 
Både under genomgångar och när eleverna arbetade enskilt fanns det tillfällen då lärarna gav 
intryck av att använda sig frågor för att få eleverna att tänka till lite extra, att fundera själva. 
Dessutom verkade lärarna använda frågorna för att motivera eleverna och få dem att prestera 
lite till. Frågorna blev ett redskap för att handleda elevernas eget kunskapssökande och deras 
utveckling.  
 
I likhet med de handledande frågorna som också var avsedda för att hjälpa eleverna framåt 
framkom det även situationer då läraren använde sig av vad jag har valt att kalla lotsande 
frågor. Enligt min definition fanns det då, till skillnad från när de handledande frågorna 
ställdes, någon eller någon annan avsikt med frågan som läraren ställde. Det som utmärkte de 
lotsande frågorna var att de ofta kom i snabb takt efter varandra, ofta i situationer när eleven 
eller eleverna inte verkade förstå vad läraren var ute efter. Dessutom uppkom de relativt ofta i 
ganska tidspressade situationer för läraren. De lotsande frågorna som lärarna ställde verkade 
avse att snabbt hjälpa eleverna till det rätta svaret. 
 
Dessutom ställde lärarna en del frågor som verkade ha som mål att lära känna eleverna bättre 
som individer och att skapa och upprätthålla en bra relation till eleverna. I ett fåtal fall ställde 
lärarna även frågor för att få hjälp av eleverna. De frågorna föreföll vara en hjälp att bekräfta 
lärarnas egna uppfattningar och kunskap. 
 
Sammanfattningsvis har jag valt att dela in lärarnas frågor i sex huvudkategorier och fyra 
underkategorier som följer: 
 

Frågor i avsikt att kontrollera  
- elevernas ämneskunskaper 
- att planering och organisation fungerar 
- vad eleverna uppmärksammar 
- att ordningen i klassrummet upprätthålls 
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- Frågor i orienteringssyfte 
- Frågor i avsikt att handleda 
- Frågor i avsikt att lotsa 
- Frågor med avsikt att skapa kontakt 
- Frågor med avsikt att få hjälp 

 
 

5.1.1 Kontroll 
 
Under de veckor jag var och observerade språkundervisningen i en 4: a så verkade majoriteten 
(över hälften) av frågorna vara inriktade på olika aspekter av kontroll. Dessa frågor 
kontrollerade i huvudsak elevernas ämneskunskaper (i huvudsak fakta men även förståelse). 
Med tanke på att de dominerande frågorna i klassen handlade om att kontrollera elevernas 
faktakunskaper tyder det på att den granskande och bedömande aspekten av de berörda 
lärarnas yrkesuppgifter fortfarande verka vara en betydlig del av språkundervisningens 
vardag. Även Carlgren och Marton (2000) talar om ”kontrollen” som en betydande del av 
lärarnas uppgifter.  
 
Hur kommer det sig då att en så stor del av frågorna jag observerade verkade avse att 
kontrollera elevernas kunskaper? En anledning kan vara att den dominerande kunskapssynen 
länge har varit den att kunskap är något fast och säkert (Egidius, 1999). Och om det finns 
någon form av fråga som förknippas med skolan så är det i första hand den typ av fråga som 
används som ett sätt att ta reda på vad eleverna kan, som de flesta troligen skulle komma att 
tänka på. Kontrollfrågor har under lång tid genomsyrat de flesta människors tankar som ett 
sätt för läraren att få bevis vad gäller elevernas kunskapsnivåer. Med en syn på kunskap som 
något evigt och säkert blir lärarens fråga endast en strävan efter att eleverna ska ge det enda 
riktiga svaret, vilket givetvis förmedlats till de ”okunniga” eleverna av läraren (Hartman, 
1995; Thelander, 1996).  
  
Det går däremot inte att missta sig på att kontroll fortfarande verka spela en ganska stor roll i 
språklärarnas vardag. Detta på grund av lärarna i studien förutom att fråga om 
ämneskunskaper ställde frågor som verkade avse att kontrollera ordning, uppmärksamhet och 
det praktiska i klassrummet (t.ex. material och information). Genom att styra upp det 
praktiska i klassrummet kan lärarna försöka hålla eleverna sysselsatta och försöka klara 
spridningen i klassen, vilket enligt Carlgren och Marton (2000) har samband med hur arbetet 
organiseras. Elevernas uppmärksamhet bör helst ligga på lärarens undervisningsobjekt, inte på 
det organisatoriska. Dessutom föreföll lärarna även använda sig av frågor för att styra 
elevernas uppmärksamhet mot ämnets innehåll och mål.  
 
Till skillnad mot förr så har dock, mycket på grund av Lpo 94, den yttre kontrollen av lärarens 
yrke minskat (Broady & Lindblad, 1999) men det innebär samtidigt att den resultat- och 
målstyrda undervisningen som förespråkas ger mer ansvar för läraren. Läraren får mer frihet 
att utforma undervisning och mål men samtidigt mer ansvar att följa upp och utvärdera. Det 
blir läraren som får avgöra om eleverna har de kunskaper som behövs och krävs (ibid). Den 
nya resultatstyrda skolan innebär att läraren får nya behov av kontroll.    
 
Broady och Lindblad (1999) menar vidare att friare arbetsformer och mål- och resultat-
styrning inte alltid innebär ökade friheter, vilket är något som nutidens läroplaner och 
skoldebatt faktiskt förespråkar. Enligt desamma är den faktiska valfriheten mer begränsad i 
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svensk skola än vad den rådande ideologin gör gällande. Beroende på de skilda förut-
sättningar som finns på olika skolor och klasser ser lärarens möjligheter och begränsningar 
olika ut. Ingen skola, lärare, elev eller situation är lik en annan vilket innebär att varje tillfälle 
har sina egna yttre och inre förutsättningar (beting) att ta hänsyn till (Prage & Svedner, 2000). 
 
De frågor som lärarna ställde innebar att det till stor del var läraren som föreföll styra 
innehållet genom att kontrollera gamla kunskaper och genom att styra elevernas 
uppmärksamhet mot vad de ansåg att eleverna skulle göra. Lindblad och Sahlström (1999) 
menar att det trots svagare inramning av undervisningen sedan 70- talet fortfarande är läraren 
som styr undervisningens innehåll. Gisselberg (1991) påpekar att det är lärarens villkor som 
bestämmer hur mycket eleverna får vara med och påverka undervisningens innehåll. Detta 
kan variera beroende på om läraren endast väljer att ta upp såna frågor som passar in i 
hans/hennes ämnesstruktur eller uppfattning om ämnet. Den svagare inramningen blir då 
endast i en procedural betydelse (eleverna kan lättare påverka arbetsmetoden än innehållet).    
 
 

5.1.2 Handleda, undersöka och individualisera 
 
Men i likhet med vad Prage och Svedner (2000) har kommit fram till så visade mina 
observationer i 4: an att frågan inte längre bara verkade användes för kontroll, utan även bl.a. 
för att handleda och undersöka situationen i klassrummet. 
 
Under mina observationer observerade jag hur lärarna verkade använde sig av frågan för att få 
eleverna att bli mer aktiva i sitt arbete och att våga mer. Genom att bolla tillbaka elevernas 
egna frågor till dem själva försökte lärarna ibland få eleverna att tänka själva och reflektera 
över problemet de frågat om. Även frågor för att tipsa eleverna i sitt kunskapssökande 
förekom. 
  
Till skillnad från när frågorna ställdes för att kontrollera vad eleverna har lärt sig av den 
tidigare undervisningen så använde sig lärarna även av undersökande frågor. Med hjälp av 
dessa kan läraren får reda på mer om elevernas förförståelse, om dem hänger med 
(kunskapsmässigt) och hur de tänker kring olika fenomen. Det är i samklang med vad Lpo 94 
förespråkar. Enligt den ska läraren nämligen utgå från varje enskild elevs behov och 
förutsättningar vilket innebär att lärarna måste anpassa sin handledning efter varje elev. 
 
De tillfällen jag var i klassen och observerade arbetade eleverna i klassen relativt mycket 
enskilt eller två och två. Det stämmer med vad Carlgren och Marton (2000) samt Prage och 
Svedner (2000) talar om som en ökande frekvens av situationer i undervisningen där lärarna 
går runt bland eleverna och ger stöd, motiverar, ger tips och ledning. Lärarens roll har enligt 
Hultman (2001) skiftat från klassen som grupp till den enskilde eleven. Läraren måste idag 
inte bara kunna tala till klassen som ett kollektiv utan måste även vara en bra handledare.  
 
Många av lärarnas frågor verkade dessutom avse att lära känna eleverna bättre och att skapa 
och upprätthålla en bra relation till eleverna. Hartman (1995) skriver att redan John Dewey 
insåg att man som lärare måste vara väl förtrogna med barns psykiska och sociala utveckling. 
Ett sätt kan då vara att genom frågor få reda på mer om eleverna och deras liv och åsikter. 
Eleverna måste bli sedda som individer inte bara som elever. Eleverna kommer till 
undervisningen med olika behov och intressen vilken innebär att undervisningen får olika 
innebörd för olika elever (Carlgren & Marton, 2000). Genom att lära känna eleverna kan 
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lärarna ta hänsyn till deras olika förutsättningar och behov i sin undervisning och anpassa och 
individualisera sin undervisning efter hur väl de känner eleverna.  
 
På grund av att lärarens vardag innebär så många interaktionstillfällen innebär det att man inte 
alltid kan förutse vad som ska ske. Men genom uppmärksamhet och erfarenhet av en mängd 
olika situationer lär man sig att se likheter i olikheterna. Genom att försöka läsa av 
klassrumsspråket (tolka tecken), vilket man bl.a. kan göra genom att ställa frågor, så kan 
läraren justera sitt arbete utifrån detta (Bildning och kunskap, 1994; Hultman, 2001). De 
orienterande frågor verkade ha för avsikt att få reda mer om situationen som den är för 
ögonblicket och på så sätt kunna individualisera undervisningen och se till både elevens och 
gruppens behov. Att kunna läsa av situationen innebär att läraren ökar chansen att agera om 
det skulle behövas och kan anpassa sin undervisning till situationen.  
 
Den ”nya” lärarrollen verkar innebära att lärarna måste kunna använda sig av frågorna inte 
bara för att kontrollera eleverna utan även för att kunna individualisera sin undervisning.    
 
 

5.2 Lärarrollens motsättningar  
 
När kunskap sågs som något fast och säker var ett vanligt sätt att få eleverna att komma fram 
till det rätta svaret långa räckor av frågor och svar (Hartman, 1995). I dagens skola måste 
läraren samtidigt klara av att på samma gång se till både individen och gruppen. Under mina 
observationer kontrollerade och frågade lärarna ofta om eleverna var klara med det de skulle 
göra, både för att få dem att jobba på och för att se till att de hade något att göra i nästa 
moment.    
 
Enligt (Hartman, 1995) har lärarnas kunskap under tidens gång expanderat i snabb takt. Men 
det innebär inte att äldre traditioner ersätts av senare. Det är oftast så att gamla traditioner 
överlagras av, och delvis kommer att ingå i nyare traditioner. Både ambitionsnivån och antalet 
undervisningsområden har vuxit. De ökade ansvarområdena kan innebära att lärarnas 
undervisning blir mer splittrad (Gisselberg, 1991). Samtidigt påverkar olika ramfaktorer 
villkoren och möjligheterna för lärarens undervisning (Granström & Einarsson, 1995; 
Lindblad och Sahlström, 1999). Därför kan faktorer som olika elevgrupper och hur mycket tid 
som finns till förfogande för lärarens arbete påverka och förändra lärarens förutsättningar att 
utföra sitt läraruppdrag på bästa sätt. 
 
Till skillnad från de handledande frågorna förekom det situationer i språkundervisningen där 
det istället verkade handla om att lotsa fram eleverna till ett rätt och framförallt snabbt svar. 
De lotsande frågorna kan hjälpa eleverna att väldigt snabbt gå vidare i sitt arbete. Enligt 
Carlgren och Marton (2000) kan lotsningen även användas för att upprätthålla ordningen och 
hålla allas uppmärksamhet uppe. Det används som ett snabbt sätt att få eleverna att gå vidare i 
sitt arbete och inte bli sittande passiv. Carlgren och Marton (2000) menar att det blir ett försök 
av läraren att få den intentionella och betingade sidan av undervisningen att gå ihop. Lärarna 
vill hinna med alla men måste kanske använda sig av lotsning för att det inte ska bli oordning 
i klassen eller att de övriga eleverna ska tappa intresset. Den tolkningen stämmer med det 
faktumet att lärarna i undersökningen ofta, men inte alltid, tog till de lotsande frågorna i de 
situationer när det märktes på dem att de var stressade eller att de ensamma var tvungna att 
hinna gå runt och hjälpa alla elever som räckte upp handen.  
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Många av de lotsande frågor som lärarna ställde verkade innebära att eleverna snabbt kunde 
gå vidare och oftast att de lätt kunde lista ut vad det var läraren var ute efter. Enligt Prage och 
Svedner (2000) måste dock läraren vara medveten om farorna med att använda sig av lotsande 
frågor i undervisningen. Eleverna vill ofta inte ha hjälp genom att få andra frågor utan vill ha 
ett direkt besked och ibland innebär lärarens lotsning att eleven egentligen inte förstår 
problemet utan bara accepterar lärarens tankegång (ibid). 
 
 

5.3 Hur påverkar lärares frågor eleverna? 
 
De samtal som förs i skolan kommer så småningom att få konsekvenser för elevernas 
språkutveckling – bra eller mindre bra (Thelander, 1996). De frågor som lärarna ställer har 
enligt Carlgren och Marton (2000) en väsentlig roll för elevernas insikter och färdigheter.  
 
Det är speciellt intressant att för mig som blivande lärare studera den språkliga interaktionen, 
speciellt eftersom man numera tillmäter talet och samtalet en stor betydelse i 
kunskapsprocessen (Prage & Svedner, 2000). Genom att interagera och kommunicera kan 
elever och lärare hjälpa varandra att nå längre i sitt lärande.  
 
Beroende på de frågor som lärare väljer att ställa så utgör de en bakgrund mot vilken eleverna 
anpassar sina svar. Genom att ställa för enkla och lotsande frågor kan det vara lätt för eleverna 
att anpassa sina svar och ge de svar de tror att läraren vill ha. Ett exempel på detta under mina 
observationer var när en av lärarna frågade en flicka hur man skulle skriva i boken: ”Huller 
om buller eller? Vad säger du?”. Både frågan och hur läraren framställde den gjorde att det 
var lätt för eleven att räkna ut vad som förväntades utan att behöva anstränga sig över-
huvudtaget. Om det är något som sker i en alltför stor grad finns risken att eleverna alltid 
börjar förväntar sig ett rätt svar av läraren och inte vill eller behöver tänka själva. Beroende på 
hur läraren ställer sina frågor t.ex. lotsande eller handledande så kan eleverna utvecklas olika i 
sitt kunskapssökande genom att antingen lära sig tänka kring sitt eget lärande eller vänta sig 
att det alltid finns ett rätt svar. 
 
Att ställa för många frågor där eleverna inte behöver tänka själva är inte i linje med vad som 
står i Lpo 94. Idag ska nämligen lärarna sträva efter att eleverna ska utveckla sin nyfikenhet 
och sin lust att lära. I alla dessa färdigheter innebär det att man måste lära sig att ställa frågor. 
Eleverna ska inte bara veta att (fakta) och hur (färdigheter) utan också så småningom veta 
varför (förståelse) och vad (förtrogenhet) (Carlgren & Marton, 2000). Det innebär att lärarna 
måste använda frågan på ett sådant sätt att de får eleverna att reflektera och tänka själva.  
 
 

5.4 Sammanfattning av resultatanalysen 
 
Vad kan man då utläsa för avsikter med lärarnas frågor? I enlighet med de likheter och 
exempel på avsikter som jag har observerat har jag kategoriserat de frågor som lärarna ställde 
som följer: 
 

 Frågor i avsikt att kontrollera  
- elevernas ämneskunskaper 
- att planering och organisation fungerar 
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- vad eleverna uppmärksammar 
- att ordningen i klassrummet upprätthålls 

 
Frågor i orienteringssyfte 
Frågor i avsikt att handleda 
Frågor i avsikt att lotsa 
Frågor med avsikt att skapa kontakt 
Frågor med avsikt att få hjälp 

 
De frågor som verkade ha som avsikt att kontrollera olika aspekter av elevernas kunskaper 
utgjorde majoriteten av alla frågor. Det förefaller som om kontroll fortfarande var av stor vikt 
för lärarna i studien. Den observerade språkundervisningen verkar fortfarande till stor del vara  
en rätt/fel kultur, även om pressen att kontrollera eleverna tycks ha förskjutits från att ha 
kommit från centralt fattade beslut till att komma från läraren själv (för att följa upp och se till 
att eleverna når de uppsatta målen). 
  
Mina observationer visade dock att frågorna inte längre endast verkade användas till kontroll. 
Lärarna i studien föreföll använda sig av frågor för att kunna handleda och skapa kontakt med 
de enskilda eleverna. Försök att individualisera undervisningen tycktes vara en naturlig del av 
lärarnas arbete.  
 
I vissa situationer av språkundervisningen gav lärarna intryck av att ha påverkats av olika 
ramfaktorer (se Lindblad & Sahlström, 1999). I samband med dessa situationer verkade 
lärarnas val av frågor ha påverkats av olika faktorer. Istället för att välja att ställa en fråga som 
låter elever ta tid att tänka ut ett svar själv verkade lärarna tvingas ställa en lotsande fråga för 
att upprätthålla ordningen eller aktiviteten i klassen. Lärarnas undervisning påverkas av de 
olika förutsättningar som finns i klassen.   
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6. Diskussion 
 
I detta kapitel kommer jag att ta upp övriga frågor kring studien som jag tycker kan vara av 
intresse att diskutera. Jag kommer även att ha en diskussion kring den metod jag har valt att 
använda samt ge förslag på fortsatt forskning.   
 

6.1 Allmän diskussion 
 
Ett intressant resultat med min studie anser jag vara att en så stor del av frågorna som jag 
observerade i undervisningen verkade handla om olika aspekter av kontroll. Hur kan det 
komma sig att en så stor del av frågorna jag observerade verkade avse att kontrollera 
elevernas kunskaper? Dagens skoldebatt och läroplaner förespråkar ju, enligt Broady och 
Lindblad (1999), mer aktiva, ansvarstagande elever och individualisering i undervisningen. 
Ska inte mål- och resultatstyrningen innebära en större frihet för både för elever och lärare? 
 
Vidare kan man fråga sig om det egentligen går ihop att individualisera undervisningen för 
alla elever och samtidigt uppnå kursplanernas mål vid en viss tidpunkt? Blir det inte en 
paradox att eleverna enligt Lpo 94 ska få utvecklas och lära i sin egen takt, men att i år 5 och 
år 9 ska vissa mål ha uppnåtts. 
 
De nya arbetssätten (mer enskilt arbete) och samhällets framhävande av individualisering i 
skolan verkar innebära att interaktionen mellan elever och lärare idag är mer informell. 
Läraren ska idag vara mer handledare än förmedlare. Idag vågar elever antagligen ta sig mer 
friheter än vad eleverna vågade för trettio år sedan. Det innebär att mer av lärarens tid kan 
komma att gå åt för att organisera arbetet och att försöka upprätthålla ordningen i 
klassrummet.  
 
Eftersom så mycket av elevernas språk- och kunskapsutveckling beror på den stimulering de 
får i klassrummet är det viktigt att man utvecklar kunskap om de språkmiljöer som finns i 
skolan. Har lärarna möjlighet att använda sig av frågor som ett medel för att i enlighet med 
Lpo 94 utveckla elevernas kunskap och vilja att söka kunskap samt klara av att kunna ta 
ställning till olika problem? Lärarnas möjligheter och intentioner att sträva mot dessa mål 
verkar dock vara starkt förknippade med de ramfaktorer som styr och begränsar lärarnas 
arbete och man bör därför vara medveten om dessa. Men med rätt möjligheter kan sättet lärare 
ställer frågor på i undervisningen ha en stor betydelse för elevernas motivation och vilka 
förmågor de utvecklar.    
 
 

6.2 Metoddiskussion 
 

 Jag har valt att göra mina observationer i en klass där jag redan var känd av eleverna. 
Kullberg (1996) menar dock att man som etnografisk forskare bör tänka sig för innan man 
väljer en plats som är känd för honom eller henne. Kullberg menar att det kan innebära en 
begränsning för forskaren, eftersom han eller hon lätt kan bli inblandad i de vardagliga 
rutinerna eller misslyckas med att distansera sig. Jag ansåg dock att det var viktigare att ta 
hänsyn till att studien skulle ske i en så naturlig situation som möjligt (ibid). Jag menade att 
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det är mer naturligt för eleverna i klassen att ha mig i klassrummet än om jag hade kommit 
som en okänd person in i en ny klass. Villkoret var dock att eleverna skulle informeras om 
och klara av min nya roll som forskare. Jag försökte i min roll som observatör intala eleverna 
att låtsas att jag inte fanns eller var osynlig. En av Einarsson (2000) funderingar är om det 
verkligen kan bli naturligt tal i närvaro av en observatör. Barnen verkade accepterade min nya 
roll förvånansvärt bra. Det var endast i början av mina observationer som jag kunde få lite 
nyfikna frågor från eleverna samt några pigga kommentarer om att jag inte fanns, vilket de 
tyckte var mycket roligt. 
 

 Det som till en början av observationerna kändes svårt var att ställa om från att förut ha gått 
omkring och hjälpt eleverna när de behövde hjälp till att istället rikta hela sin uppmärksamhet 
på de frågor som ställdes, dvs. att skifta från lärarrollen till forskarrollen. Det blev dock lättare 
efterhand. Starrin och Svensson (1994) menar att när man börjar med etnografiska studier kan 
man lätt få svårt att skilja mellan lärar- och forskarrollen. 
 
Observationerna gick förvånansvärt lätt att göra med hjälp av observationsprotokollet. Det var 
inga problem att hinna skriva ner frågorna. Man var dock tvungen att hålla koncentrationen 
uppe hela tiden eftersom frågorna kunde komma utspridda och ibland kom det flera på en 
gång. Det var endast ett fåtal frågor i samband med att eleverna arbetade enskilt och lärarna 
gick runt och hjälpte till som jag inte uppfattade. 
 
En av de svåraste faktorerna i arbetet var att man inte hade ett distinkt problem i arbetet med 
att analysera sitt material. När jag började analysera och gå igenom mina data fanns det 
plötsligt en oerhörd mängd intressanta frågor och inriktningar man kunde ta och gå vidare 
med. Starrin och Svensson (1994) menar att ett av kännetecknen med den kvalitativa metoden 
är att den är så oförutsägbar och lätt att gå vilse i utan handledning. Den öppna problem-
ställningen är både en svårighet och en möjlighet att hitta det oväntade.   
 
När jag arbetade med att analysera mina resultat var det under en period av arbetet svårt att 
skilja de frågorna som jag ansåg verkade kontrollera elevernas kunskaper och de frågor som 
lärarna verka använda för att få en förförståelse om elevernas kunskap och förutsättningar. 
Vid det tillfället hade jag hjälp av att jag varit i klassen under sex veckor tidigare under 
hösten. Det gjorde att jag hade ganska stor insikt i vad de tidigare hade arbetat med och kunde 
utveckla mina definitioner av kategorierna. 
 
Om observationen hade varit längre hade man självklart kunna få ett få säkrare resultat, men 
på grund av arbetets omfång och andra omständigheter blev det tre veckor. Tidslängden på 
fältet förstärker nämligen tillförlitligheten av etnografiska studier. Genom den etnografiska 
studiens kontinuitet förekommer under det naturliga flödet av händelser och situationer flera 
liknande situationer. Blir resultaten desamma för de olika händelserna, innebär att forskaren 
kan lita på att resultaten har giltighet (ibid).  
 
Även det faktumet att svenska och engelska är sådana ämnen som har många ”rätta” svar 
(exempelvis i grammatiken) kan ha påverkat att många av mina observerade frågor verkade 
handla om att kontrollera faktakunskaper.  
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Ett uppslag till fortsatt forskning kring vad lärarna har för avsikt med sina frågor kan 
självklart vara att genom etnografiska intervjuer försöka fördjupa sin kunskap om hur lärarna 
uppfattar att de använder sig av frågor. Vad har de för syfte med att ställa vissa frågor? 
 
I min studie har jag valt att utgå från ett lärarperspektiv men till en början funderade jag även 
på att analysera avsikten med de frågor eleverna ställer och sedan jämför dessa med lärarnas. 
Utifrån likheter och olikheter skulle man sedan kunna fundera på hur det påverkar 
kommunikationen mellan lärare och elever. Jag insåg dock snart att det skulle bli ett alltför 
omfattande arbete. 
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Bilaga 1 
 

Till vårdnadshavarna - klass 4X, 

Tidigare under den här terminen har jag varit i klass 4X i sex veckor och gjort min slutpraktik. 
Eftersom jag nu är på sista terminen av min lärarutbildning är det dags för mig att göra mitt 
examensarbete. Jag avser då att studera den muntliga kommunikationen i 
språkundervisningen mellan lärare och elever. Min studie innebär att jag under ett antal 
tillfällen kommer att observera de frågor som ställs under lektionerna – både frågornas 
innehåll (är det en faktafråga, förståelsefråga etc.) och till vem frågorna ställs (till en pojke, 
flicka eller läraren). 

Om ni har några frågor eller av någon anledning inte vill att ert barn ska ingå i studien så kan 
ni skicka ett meddelande till (klasslärarens namn) så vidarebefordrar hon det till mig. 

Med vänliga hälsningar 

Maria Levin 
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Bilaga 2 

P ?  L       F?  L ,    L ?  PR     L?  FR (svarar rakt ut)     L?  A (lärare till alla) 

Pu 
Fu P 

ej 
upp 

F 

ej 
upp 

Datum:                  Antal minuter:                Ämne:                 Typ av aktivitet: 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


