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Abstract 
Oral ability is a fundamental part of children’s literacy development, as is ob-

served in the Swedish curriculum with its requirement that teaching should help 

pupils to develop a multifaceted oral ability. The teacher is responsible for sup-

porting this development in various ways. The aim of the study is therefore to as-

certain how teachers use questions in their interaction with pupils and how the 

subsequent conversation creates the conditions for developing oral skills. System-

atic observation combined with transcriptions of audio recordings was applied to 

analyse question types and dialogue as used by two teachers in compulsory 

school. The observations were made in grade 5 and 6 during lessons in civics, ge-

ography and Swedish. The results of the study show that closed questions with 

open, guiding questions occurred most frequently. The ensuing dialogue was usu-

ally short, but when support was given it created conditions for the development 

of oral skills in the pupils. The results underline the importance of teachers re-

flecting on which questions to ask in the classroom and how the interaction re-

garding questions supports the development of pupils’ oral abilities. 
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1 Inledning 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 

2016) fastställs tidigt språkets betydelse för lärande och utveckling genom följande 

formulering: 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att sam-
tala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få 
tilltro till sin språkliga förmåga. (Skolverket 2016:9) 

Ur formuleringen framstår även relationen mellan samtal, läsning och skrivning som 

självklara aspekter av kommunikation och språklig förmåga. Generellt sett utgör den 

muntliga språkliga förmågan en förutsättning för att läs- och skrivförmågan ska kunna 

utvecklas (Shanahan 2006:179). Utvecklingen av det muntliga språket inverkar positivt 

på utvecklingen av läsförståelse, och barn behöver tidigt utveckla en förståelse för hur 

ljud och skrift samverkar (Snowling & Hulme 2011:2;12f.). Det muntliga språket kan 

sägas fungera som ett övergripande stöd kopplat till barns litteracitetsutveckling. För-

hållandet mellan den muntliga förmågan och utvecklingen av litteracitet behöver därför 

beaktas i undervisningen. 

Den muntliga förmågan beskrivs på olika sätt i läroplanen (Skolverket 2016), men 

förmågan att argumentera och föra resonemang lyfts genomgående fram som centrala 

aspekter av språkliga färdigheter som eleverna ska ges möjligheter att utveckla. Inter-

aktionen i klassrummet behöver därför utformas på ett sätt som understödjer utveckl-

ingen av mångfacetterade språkliga färdigheter. För att eleverna ska få möjligheter att 

utveckla sin muntliga förmåga behövs en lärare som stöttar och vägleder eleverna i sitt 

lärande.  

I den inledande delen av kursplanen för svenska fastslås att ”[…] eleverna genom 

undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och 

lära.” (Skolverket 2016:247). Citatet från kursplanen kan relateras till ett sociokulturellt 

perspektiv utifrån vilket social interaktion, vägledande kommunikation och tänkande 

ses som beroende av varandra för att lärande ska äga rum (Justice & Ezell 1999:112). 

Samtal och muntlig kommunikation i skolan uppstår ofta i samband med social interakt-

ion under lektioner och förutsätter därmed någon form av deltagande. I klassrummet ska 

eleverna därför ges möjligheter till att delta i språkutvecklande aktiviteter. I vilken ut-

sträckning det muntliga språket ges utrymme under lektionerna bör därför, med ut-

gångspunkt i dess betydelse för att utveckla litteracitet, beaktas av läraren.  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan lärarens frågor anses fungera som vägle-

dande kommunikation och stöttning i utvecklingen av elevers muntliga förmåga. Det är 



  
 

2 

därför angeläget att undersöka i vilken utsträckning lärare använder frågor som verktyg 

för att stötta elevers utveckling av den muntliga språkförmågan. Vidare kan dialogen 

som uppstår till följd av frågor och frågornas funktion behöva analyseras för att frågor-

nas betydelse för utveckling av muntliga förmågor ska kunna fastställas. Föreliggande 

studie kommer därför att innehålla en analys av lärares frågor och tillhörande dialoger 

med elever.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare använder frågor i interaktionen med ele-

ver och hur det efterföljande samtalet skapar förutsättningar för utvecklingen av munt-

liga förmågor. Studien utgår från följande frågeställningar:  

 
• Hur struktureras dialogen mellan läraren och eleven i samband med att läraren 

ställer frågor?  
• Vilken funktion har frågorna som läraren ställer till eleverna? 
• I vilken utsträckning ger lärarens frågor eleven utrymme att tillämpa sina munt-

liga förmågor? 
 
2 Teori och forskningsbakgrund 
Nedan kommer inledningsvis studiens teoretiska utgångspunkter att presenteras (2.1) 

följt av läroplanens beskrivning av den muntliga förmågan (2.2). Avslutningsvis lyfts 

forskning om frågors betydelse för utveckling av språkförmågan fram (2.4).  

 

2.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 
Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv har haft stort inflytande på hur vi idag uppfat-

tar lärande och utveckling (Dysthe & Igland 2003:90). Säljö (2014:104) lyfter fram del-

tagandet i social interaktion som en grundläggande aspekt av ett sociokulturellt perspek-

tiv på lärande. Det är i samspelet och kommunikationen mellan människor som lärande 

uppstår. Säljö uttrycker vidare att språket kan ses som en länk mellan ”[…] vad vi kallar 

det yttre (det vill säga kommunikation) och det inre (det vill säga tänkandet)” (Säljö 

2014:108). Språket ses härigenom som ett verktyg och en förutsättning för att utveckla 

tänkandet. Säljö påpekar att även om det finns en koppling mellan det vi tänker och det 

vi säger finns det en skillnad mellan tal och tanke, eftersom tänkandet ”[…] är en osyn-

lig process som inte går att följa för en utomstående” (Säljö 2014:115). Den här di-

stinktionen får till exempel konsekvenser för hur undersökningar av samtal ska tolkas, 

genom att samtalen både påverkas av kontexten som de utspelas i och deltagarnas inre 
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tankar (Säljö 2014:115). Dysthe (2003:41f.) beskriver på ett liknande sätt lärandets so-

ciala dimension och beskriver lärandet som situerat, det vill säga kontextbundet, och 

socialt. Lärande uppstår med andra ord i en social gemenskap som påverkas av sin om-

givning.  

Samtalet ges utifrån ett sociokulturellt perspektiv en särskilt betydelsefull ställ-

ning genom dess koppling till tänkande (Dysthe & Igland 2003:83f.). Dysthe och Igland 

diskuterar Mikhail Bakhtins dialogism och beskriver Bakhtins syn på det inre talet som 

”[…] en inre dialog och närmare bestämt ett samtal – ofta en kamp – mellan olika röster 

som talar utifrån olika positioner och har olika stark och olika slags auktoritet […]” 

(Dysthe & Igland 2003:85). Utifrån Bakhtins syn på det inre talet kan tänkande beskri-

vas som en dialog som förs inom oss. Språket som den inre dialogen byggs upp av här-

stammar däremot från yttre kommunikation som vi utvecklar genom social interaktion. 

Dysthe och Igland (2003:105) menar att utveckling utifrån Bakhtins synsätt kräver en 

reell dialog som beskrivs på följande sätt:  

Att ingå i dialog med texter och andra röster innebär att reaccentuera, pröva, ge sin egen vers-
ion eller finna sin egen ”tyngdpunkt”. Endast så kan man ”appropriera” den andras ord och den 
”innerst inne övertygande” diskursen kan uppstå.  

För skolverksamheten kan ett sådant synsätt sägas innebära att eleverna behöver ges 

tillfälle att utveckla sina muntliga förmågor i öppen dialog med varandra och läraren, 

för att tänkandet och lärandet ska kunna utvecklas.  

Begreppet närmaste (proximal) utvecklingszon1 utgör ett välkänt begrepp inom 

den sociokulturella teoribildningen och används för att beskriva området ”[…] mellan 

det som ett barn kan klara ensam och det som samma barn kan klara med hjälp av någon 

annan […]” (Dysthe & Igland 2003:81). Det sociokulturella perspektivets fokus på lä-

randets sociala dimension framträder i den proximala utvecklingszonen genom att sam-

spelet mellan människor ges en betydelsefull ställning. Läraren får till exempel en viktig 

vägledande funktion genom att fungera som en länk mellan kunskap som eleven redan 

besitter och kunskap som kan nås inom den proximala utvecklingszonen. Begreppet 

scaffolding2 beskrivs i relation till den proximala utvecklingszonen som en betydelsefull 

del av hur barnets lärande uppstår med hjälp av en kompetent person som ”[…] kan 

understödja barns lärande genom att strukturera verksamheten verbalt och därigenom ge 

barnet språkliga redskap för att styra sin aktivitet” (Grøver Aukrust 2003:172). I klass-

rummet innebär det här oftast att läraren får en betydelsefull roll genom att erbjuda så-

                                                
1 Fortsättningsvis benämnt som proximal utvecklingszon 
2 Fortsättningsvis benämnt som stöttning 
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dan verbal stöttning. På vilket sätt läraren ställer frågor som leder till lärande och ut-

veckling kan därigenom anses vara betydelsefullt för elevernas kunskapsutveckling.  

 

2.2 Muntliga förmågor i läroplanen 
I läroplanen (Skolverket 2016) framhävs betydelsen av att eleverna ska utveckla språk-

liga förmågor i det inledande avsnittet som presenterar skolans uppdrag och värdegrund.  

Den språkliga förmågan kan utifrån texten i läroplanen övergripande beskrivas som 

förmågan att kommunicera, och för att utveckla en förmåga att kommunicera behöver 

eleverna ges förutsättningar att skriva, läsa och samtala (Skolverket 2016:9). Den språk-

liga förmågan innehåller därigenom flera kommunikativa aspekter som bör beaktas i 

undervisningen. Vidare kan det muntliga språket sägas utgöra en väsentlig del av kom-

munikation, och i läroplanen beskrivs den muntliga förmågan i varierande ordalag på ett 

flertal ställen. Det handlar till exempel om en förmåga att föra resonemang, att kunna 

argumentera för en ståndpunkt och att kunna presentera ett innehåll muntligt (Skolver-

ket 2016:207;248). Vad som menas med en muntlig förmåga synliggörs till exempel i 

kunskapskraven för betyget E i svenska för årskurs 6 som innehåller följande formule-

ring:  

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett 
sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra 
enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och 
viss anpassning till syfte och mottagare. (Skolverket 2011:253) 

Av formuleringen framkommer att den muntliga förmågan består av många aspekter 

och för att utveckla en förmåga att kunna ställa frågor, uttrycka åsikter, muntligt redo-

göra för ett innehåll etc. behöver eleverna dels få utrymme att använda språket i klass-

rummet, dels få stöttning av en kompetent lärare. En undervisning med utgångspunkt i 

elevernas proximala utvecklingszoner, i vilken eleverna får nödvändig stöttning, behövs 

för att eleverna ska få goda möjligheter att utveckla en variationsrik muntlig förmåga.  

 

2.3 Frågor och utveckling av språkförmåga 
Forskning om barns språkförmåga visar att det muntliga språket utgör en betydelsefull 

del av litteracitetsutvecklingen hos barn (Babayiğit 2015; Dockrell, Stuart & King 2010; 

Levlin & Waldmann 2017; Verhoeven, van Leeuwe & Vermeer 2011). Verhoeven m.fl. 

(2011:11) t.ex. undersökt hur ordförråd och lexikal utveckling relaterar till barns läs- 

och avkodningsförmåga. De fann ett samband mellan det muntliga ordförrådet och ut-

vecklingen av avkodning och läsförståelse (Verhoeven m.fl. 2011:20). Språkliga för-
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mågor har även visat sig inverka positivt på skrivutveckling, som .Levlin och Wald-

mann (2017) visar i en studie om samband mellan språklig förmåga och skriven text-

produktion. Den språkliga förmågan fastställdes genom olika testmaterial, t.ex. genom 

lästestet LOGOS som mätte elevernas begrepps- och hörförståelse. Forskarna fann ett 

samband mellan en god språklig förmåga och skriven textproduktion (Levlin & Wald-

mann 2017:7). Muntliga förmågor kan, med utgångspunkt i ovanstående forskning, be-

skrivas som en grundförutsättning för utvecklingen av god litteracitet hos barn. Nedan 

kommer därigenom frågors betydelse att diskuteras i relation till hur väl de ger elever 

utrymme att utveckla muntliga förmågor.  

Klassrumsforskning i Storbritannien har visat att lärarens frågor utgör en central 

del av undervisningen i klassrummet (Hundeide 2003:155). Hundeide (2003:155) menar 

att lärarens frågor utifrån den brittiska forskningen visar att ”[…] ju mer och ju oftare 

läraren tar initiativ till frågor desto mindre kommunikation blir det”. Om undervisning-

en ska kunna leda till att eleverna utvecklar en muntlig förmåga kan ovanstående be-

skrivning av frågornas funktion framstå som oroväckande. Det finns däremot forskning 

som visar att frågor kan användas för att utveckla barns muntliga förmåga (Peterson, 

Jesso & McCabe. 1999; Dockrell m.fl. 2015; Dysthe 1996).  

Peterson m.fl. (1999) genomförde under ett års tid en interventionsstudie av 20 

barn i förskolan som visar att barn kan utveckla sitt ordförråd genom att föräldrar i 

högre utsträckning än tidigare ställer öppna frågor till barnen, uppmuntrar barnen att 

utveckla tankar och pratar om upplevelser med barnen.  

Dockrell, Bakopoulou, Law, Spencer och Lindsay (2015) har liksom Peterson 

m.fl. (1999) identifierat öppna frågor som betydelsefulla för att stötta barns utveckling 

av muntliga förmågor. I deras evidensbaserade observationsverktyg för klassrumsforsk-

ning (Det kommunikationsstödjande klassrummet) utgör öppna frågor en interaktionell 

aspekt som inverkar positivt på utvecklingen av barns muntliga förmågor. Forskarna har 

i utformningen av observationsverktyget utgått från en rad tidigare studier som visar att 

användningen av öppna frågor leder till en ökad språkutveckling (Dockrell m.fl. 

2015:277). Waldmann och Sullivan (2017) utgick från en svensk version av observat-

ionsverktyget (Det kommunikationsstödjande klassrummet) i en svensk studie av hur 

klassrummets fysiska miljö, lärtillfällen och interaktioner stödjer barns talspråkliga ut-

veckling. Interaktion i form av öppna frågor visade sig vara vanliga inslag som lärare 

använde sig av i årskurs 1. Waldmann och Sullivan kartlade däremot endast förekoms-

ten och frekvensen av öppna frågor. Det innebär att information om mer kvalitativa 
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aspekter av frågorna saknas. I föreliggande studie undersöks de öppna frågornas funkt-

ion, utöver förekomst och frekvens, vilket kan bidra med mer information om de öppna 

frågornas karaktär. 

Dysthe (1996:232) har studerat hur samtalande relaterar till inlärning i klassrum-

met och framhäver betydelsen av autentiska frågor som hon menar utgör centrala inslag 

i en dialogisk undervisning. Autentiska frågor karaktäriseras av att de som Dysthe 

(1996:58) uttrycker det ”[…] inte har ett på förhand givet svar […]”. Det finns enligt 

Dysthe likheter mellan öppna och autentiska frågor, men en framträdande skillnad hand-

lar om att läraren på förhand inte uttrycker att det finns ett givet svar på frågan och visar 

därigenom att elevernas svar är betydelsefulla (Dysthe 1996:58). Dysthe lyfter fram 

ytterligare två begrepp som kan relateras till lärarens användning av autentiska frågor 

som kallas för uppföljning och positiv bedömning. Uppföljning beskrivs som aktiviteten 

där läraren ”[…] fångar upp eller följer upp ett elevsvar genom att införliva svaret i 

nästkommande fråga” (Dysthe 1996:59). Genom att följa upp elevernas svar på ett så-

dant sätt, menar Dysthe (1996:59) att eleverna får information om svarets betydelse och 

samtalet kan därefter fortsätta med utgångspunkt i vad som framkommer i svaret. Posi-

tiv bedömning används efter uppföljningen genom att läraren utgår från elevsvaren i 

den fortsatta undervisningen (Dysthe 1996:60). Läraren visar därigenom att elevernas 

svar är betydelsefulla för arbetet i klassrummet.  

Kim (2010) har undersökt hur två framgångsrika lärare använder sig av frågor för 

stöttning av elevers lärande och språkutveckling med fokus på undervisning i engelska 

som andraspråk. Studien baseras på observationer, elevresultat och lärares reflektioner 

som samlades in under ett år på en grundskola i USA. En fokusgrupp på nio elever med 

engelska som andraspråk deltog i studien tillsammans med två lärare. Kim (2010:117ff.) 

menar att frågorna som lärarna använde sig av kan delas in i tre frågetyper: vägledande, 

understödjande och samarbetsinriktade (på engelska: coaching, facilitating och colla-

borating). Vägledande frågor användes för att t.ex. göra eleverna uppmärksamma på 

yttranden och för att sammanfatta (Kim 2010:117ff.). De vägledande frågorna ställdes 

med syftet att leda elevernas tankar i en viss riktning utifrån lärarens förväntningar, t.ex. 

i förhållande till lärandemål eller instruktioner. Understödjande frågor användes för att 

som Kim (2010:118, min översättning) uttrycker det ”[…] fördjupa elevens förståelse 

för engelskt språk, textuppfattning och samtalande samtidigt som en stöttande lärmiljö i 

klassrummet upprätthålls”. De understödjande frågorna kan med andra ord beskrivas 

som öppna frågor med fokus på att stödja utvecklandet av elevernas tänkande. Samar-
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betsinriktade frågor riktades till hela gruppen med utgångspunkt i elevernas upplevelser 

och förutsatte någon form av samarbete för att diskussionen som uppstod till följd av 

frågorna skulle fortsätta (Kim 2010:119–120).  

I föreliggande studie kommer jag delvis att utgå från Kims frågetyper för att un-

dersöka hur lärare använder frågor för att stötta elevers muntliga kommunikation.   

 

3 Metod och material 
I följande avsnitt presenteras studiens urval (3.1), följt av en redogörelse för studiens 

insamlingsmetod (3.2), genomförande (3.3) och analysmetod (3.4). Avsnittet avslutas 

med en metoddiskussion (3.5).    

 

3.1 Urval – Skola, lärare, elever och lektioner 
Datainsamlingen genomfördes på en F–9 skola med drygt 200 elever. Två lärare deltog 

i studien. Läraren i årskurs 5 har arbetet som grundlärare i fem år med inriktning idrott. 

Klass 5 består av 24 elever, varav 5 nyanlända elever. Läraren i årskurs 6 har arbetat 

som grundlärare i tre år med idrott som inriktning. Klass 6 består av 19 elever, varav 3 

nyanlända elever. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, som utgår från krav på 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet 2002:6), har 

genomgående beaktats i samband med studiens utformning och utförande. Skolans rek-

tor och berörda lärare meddelades muntligt i god tid och gav sitt samtycke för att stu-

dien skulle kunna genomföras. Ett samtyckesbrev sändes ut till elevernas vårdnadsha-

vare (se bilaga A) med information om studiens syfte och villkor för deltagandet. Ele-

verna informerades tidigt om syftet med studien och fick veta att deltagandet var frivil-

ligt. Vårdnadshavarna och eleverna gav sitt samtycke till studiens genomförande. Alla 

inblandade fick information om studiens innebörd och att studiens innehåll endast 

kommer att användas i forskningssyfte.   

Den huvudsakliga datainsamlingen bestod av observationer som genomfördes un-

der lektioner i Geografi, Samhällskunskap och svenska. Valet av ämnen kan delvis här-

ledas till läroplanens beskrivning av hur muntliga förmågor inom dessa ämnen ingår i 

kunskaperna som eleverna ska utveckla. Det centrala innehållet för svenska i årskurs 4–

6 innehåller t.ex. en formulering om att eleverna ska utveckla en förmåga att 

”[a]rgumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser” (Skolverket 2016:249). 

Att muntligt kunna argumentera för egna ståndpunkter kan även beskrivas som en bety-

delsefull demokratisk förmåga som vidare belyser behovet av att beakta elevers munt-
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liga förmågor i undervisningen. I kursplanerna för Geografi och Samhällskunskap utgör 

förmågor som att argumentera och att resonera centrala aspekter av kunskapskraven för 

årskurs 6 (Skolverket 2016:192;221). Valet av att observera lektioner i olika ämnen 

gjordes även för att få ett variationsrikt urval av observationstillfällen i vilka frågor an-

vänds av läraren.  

 

3.2 Insamlingsmetod 
Studiens insamlingsmetod består av systematisk observation som kombineras med ljud-

inspelningar för att undersöka hur dialogen struktureras i samband med att frågor ställs, 

frågornas funktioner och i vilken utsträckning lärarens frågor ger eleven utrymme att 

tillämpa sina muntliga förmågor. Observationerna genomfördes under sammanlagt fyra 

lektioner i SO och svenska.  

 
Tabell 1. Sammanfattning av studiens design utifrån observationstillfällenas fördelning  
 SO  Svenska Tid 

Årskurs 5 Observation (Geografi) Observation + Inspelning (40min + 30min) 

Årskurs 6 Observation (Samhällskunskap) Observation + Inspelning (35min + 40min) 

 

Tabell 1 visar hur de fyra observationerna fördelades mellan lektionerna i svenska re-

spektive SO, samt mellan årskurs 5 respektive årskurs 6. Ljudinspelningarna användes i 

samband med observationerna i svenska för att mer ingående synliggöra dialogens 

struktur i samband med att läraren ställer frågor och för att undersöka frågornas funkt-

ion. Tiden för varje observationstillfälle varierade något beroende på lektionernas upp-

lägg och innehåll.  

 

3.2.1 Observationer 
Observationerna utgick från förutbestämda komponenter kopplade till lärarens använd-

ning av frågor i klassrummet. Komponenterna fastställdes i ett observationsschema (se 

bilaga B) som utgår från den interaktionella dimensionen i observationsverktyget Det 

kommunikationsstödjande klassrummet (Dockrell m.fl. 2015; Waldmann & Sullivan 

2017). Observationsprotokollet framställdes av brittiska forskare och utvärderades först 

i klassrum i Storbritannien (Dockrell m.fl. 2015). Protokollet har även visat sig använd-

bart i svenska klassrum (Waldmann & Sullivan 2017). Komponenterna i protokollet 

förutsätter en omfattande analys av lärmiljön, lärtillfällen och interaktioner. Med ut-

gångspunkt i föreliggande studies syfte avgränsades antalet observationsaspekter. Föl-
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jande komponenter ingick i observationsschemat: kommentarer, pauser och utvidgning-

ar. Kommentarer, pauser och utvidgningar noterades endast i samband med frågor och 

efterföljande samtal. Kommentarer noterades enbart om de utgjorde längre yttranden, 

vilket innebar att korta yttranden som ”Bra!”, ”Precis!” etc. inte betraktades som kom-

mentarer. Pauser noterades om de var av längre karaktär och att det därigenom var up-

penbart att de användes för att eleverna skulle ges utrymme att svara på frågor och ak-

tivt delta i samtal.  Utvidgningar noterades om de var strukturerade på ett sätt som ut-

vidgade elevernas svar syntaktiskt, dvs. utvidgade svarens språkliga uppbyggnad, eller 

semantiskt, dvs. utvidgade betydelsen av svaren. Kims (2010:117ff.) tre frågetyper 

(vägledande, understödjande och samarbetsinriktade) kompletterar komponenterna 

öppna frågor och följdfrågor, för att synliggöra frågornas funktion. Slutna frågor lades 

till i observationsschemat som en motsats till de öppna frågetyperna med anledning av 

de slutna frågornas kontrollerande karaktär som inte utvecklar elevernas tänkande eller 

muntliga förmågor. Kategorin övriga frågor infördes även för svårdefinierade frågor 

som inte föll inom ramen för de andra kategorierna. Nedan presenteras mer ingående 

hur Kims frågetyper har operationaliserats.   

 

Vägledande frågor 
Kim (2010:118, min översättning) beskriver hur lärarna använde vägledande frågor 

”[…] för att vägleda eleverna mot undervisnings- och beteendemålen som de har satt 

upp för dem”. Vägledande frågor syftar med andra ord till att leda elevernas tankar i en 

viss riktning utifrån t.ex. lärandemål och instruktioner. Lärarna har därigenom kontroll 

över frågorna och vilka svar som förväntas av eleverna. Frågorna är däremot öppna i 

den mening att de utvidgar elevernas tänkande och skapar utrymme för olika svar.  

  

Understödjande frågor 
Kim (2010:119) menar att lärarna får en understödjande roll när frågetypen används. 

Läraren stöttar eleverna genom att ställa frågor som hjälper eleverna att yttra sig (Kim 

2010:118). Till skillnad från vägledande frågor skapar understödjande frågor med andra 

ord mer utrymme för eleverna att själva ta kontroll över frågorna och svaren som för-

väntas av dem. Frågorna inbjuder eleverna att utveckla sina tankar och sin förståelse.  

 
Samarbetsinriktade frågor 
Samarbetsinriktade frågor riktas till hela elevgruppen och förutsätter någon form av 

samarbete mellan läraren och eleverna. Fokus för frågorna ligger på gemensamma upp-
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levelser (Kim 2010:119–120). Kim (2010:120) betonar även att en central aspekt av 

samarbetsinriktade frågor utgörs av deras funktion att ge läraren information om hur 

elevgruppen uppfattar lärandet. Samarbetsinriktade frågor utgör slutligen den frågetyp 

som ger läraren minst kontroll över frågor och efterföljande dialog, genom att frågorna 

t.ex. förutsätter delaktighet av flera elever.  

 

3.2.2 Inspelningar 
Ljudinspelningarna användes under svensklektionerna som komplement till den syste-

matiska observationen för att skapa förutsättningar för en mer djupgående analys av 

frågor och dialog. Ljudinspelningarna var framför allt nödvändiga för att undersöka hur 

dialogen struktureras mellan läraren och eleven i samband med att frågor ställs samt för 

att undersöka i vilken utsträckning lärarens frågor ger eleven utrymme att tillämpa sina 

muntliga förmågor. Denscombe (2016:280) betonar betydelsen av att ljudinspelningar 

erbjuder möjligheter till dokumentation som till skillnad från videoinspelningar inte 

skapar påfallande störningar. Ljudinspelningar genomfördes därför även med minsk-

ningar av störande inslag i åtanke.  

 

3.3 Genomförande 
Observationerna genomfördes under två lektioner i SO respektive två lektioner i 

svenska. Jag avslöjade inte vilka frågetyper och interaktionsaspekter som ingick i ob-

servationsschemat, för att undvika att störa den ordinarie klassrumskommunikationen 

och placerade mig i den bakre delen av klassrummen. Två ljudinspelare användes. Den 

ena placerades i närheten av läraren och den andra centralt i klassrummen, för att säker-

ställa en god ljudupptagning av både lärare och elever. Eleverna fick på förhand reda på 

syftet med inspelningarna och hur det inspelade materialet skulle användas. Observat-

ionsschemat fylldes därefter i kontinuerligt allteftersom läraren ställde frågor. Jag valde 

även att direkt efter observationerna skriva ner fältanteckningar för att sammanställa 

tankar och intryck som uppstod. Fältanteckningarna användes senare till beskrivningar-

na av observationstillfällena. Valet av att inkludera fältanteckningar utgår från 

Denscombes (2016:299) syn på den positiva inverkan fältanteckningar erbjuder som 

komplement till systematiska observationer genom att de tillför kvalitativa data som kan 

användas för att beskriva kontexten i vilken observationerna äger rum och för att sam-

manställa uppfattningar av andra specifika omständigheter. När datainsamlingen hade 

avslutats påbörjades analysarbetet, som presenteras mer ingående nedan.  
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3.4 Transkribering och analys 
Föreliggande studies utformning utgår från en kombination av kvantitativ och kvalitativ 

metod i form av en fallstudie. Kombinationen av kvantitativ systematisk observation 

med ljudinspelningar och kvalitativ samtalsanalys skapar förutsättningar för en mångfa-

cetterad datainsamling som möjliggör en tvådelad analys. Observationerna användes för 

att inhämta information om frågornas förekomst och funktion. Ljudinspelningarna an-

vändes i sin tur för att mer ingående kunna undersöka dialogens struktur och om frå-

gorna skapar utrymme för eleverna att tillämpa sina muntliga förmågor.  

Samtalen under svensklektionerna spelades in för att därefter transkriberas och 

analyseras med utgångspunkt i fråga-svar-sekvenser. Transkriptionerna genomfördes i 

form av bastranskriptioner (Norrby 2014:100;103;110), med syftet att synliggöra struk-

turen i frågorna och efterföljande dialog. I transkriptionerna har elevernas namn ersatts 

med fiktiva namn som t.ex. Elev 1 och Elev 2, för att markera att olika elever deltar i 

dialogen. Exempel på frågor och dialog utifrån transkriptionerna presenteras i resultatet. 

Paralingvistiska och extralingvistiska signaler, det vill säga skratt, uppbackningar etc. 

(Norrby 2014:103), transkriberades inte eftersom sådan information inte ansågs vara 

nödvändig för studiens syfte. Däremot noterades pauser om de var av längre karaktär, 

med anledning av att dessa utgör en del av komponenterna i observationsschemat och 

har betydelse för elevernas möjligheter till att utveckla sina svar. I transkriptionerna 

visas pausernas längd i sekunder inom parentes. Datan från observationsschemat sam-

manställdes även i diagram för att synliggöra frekvensen av respektive frågetyp och 

interaktionsaspekt.  

 
3.5 Metoddiskussion 
Systematisk observation användes huvudsakligen för att lärarnas frågor skulle kunna 

observeras i en autentisk miljö utan för mycket inblandning av mig som observatör. 

Denscombe (2016:296) beskriver hur den systematiska observationen används för in-

samling av data som lämpar sig för mätning av frekvenser och varaktighet av undersök-

ningsobjekt, som därav fördelaktigt lämpar sig för insamlingen av observerbara frågor 

som lärare ställer till sina elever. Observationerna utgår däremot från mina iakttagelser 

och tolkningar av komponenterna i observationsschemat, vilket innebär att andra fors-

kare eventuellt skulle kunna tolka komponenterna annorlunda. Det här kan få konse-

kvenser för studiens tillförlitlighet. För att undvika att göra felaktiga observationer har 
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jag därför försökt att beskriva komponenterna på ett sätt som inte ska kunna misstolkas. 

Jag har även utgått från komponenter som finns beskrivna i observationsschemat Det 

kommunikationsstödjande klassrummet (Waldmann & Sullivan 2017), som har använts 

tidigare vid observationer i klassrum. För att ytterligare undvika feltolkningar, skulle jag 

t.ex. ha kunnat testa observationsschemat vid ett tidigare tillfälle och diskuterat resulta-

ten tillsammans med någon annan för att kontrollera hur vi uppfattar det observerade. 

Exempel på frågetyper med tillhörande dialog redovisas i resultatet för att tydliggöra 

min tolkning av frågorna och interaktionsaspekterna som har observerats.  

Observationerna och ljudinspelningarna skulle ha kunnat kompletterats med t.ex. 

intervjuer för att fastställa en bild av vad lärarna själva hade för intentioner med frå-

gorna som ställdes. Den systematiska observationen mäter enbart det synliga i lärarnas 

frågeställande och inte deras underliggande intentioner med frågorna som ställs. En av 

styrkorna i den systematiska observation utgörs ändå av att den erbjuder ett standardise-

rat system över komponenter som ska observeras utifrån ett observationsschema. Det 

som observeras ska inte vara tolkningsbart utan utgå från förutbestämda kriterier. Vad 

lärare säger i en intervju behöver inte stämma överens med hur läraren agerar i den fak-

tiska undervisningssituationen.  

Även urvalet av lärare och ämnen kan diskuteras. Att båda lärarna under sin ut-

bildning valt idrott som inriktning kan innebära att deras didaktiska styrkor framför allt 

framkommer i samband med idrottslektioner. Lärarna har också olika erfarenheter av 

undervisning, t.ex. med hänsyn till antalet verksamma yrkesår, vilket eventuellt kan 

påverka typen av frågor som ställs och hur lärarna hanterar elevernas svar. Observation-

er av SO- och svensklektioner hade kunnat ersättas med observationer i andra ämnen. 

Lärare ställer givetvis frågor utöver lektioner i svenska, geografi och samhällskunskap, 

men en avgränsning behövdes för att studien inte skulle bli alltför omfattande.   

Studien gör inga anspråk på att vara representativ för hur lärare i allmänhet ställer 

frågor för att utveckla elevernas muntliga förmåga, men kan förhoppningsvis ändå bidra 

med kunskap som vidare kan användas för mer omfattande studier av lärares sätt att 

ställa frågor i klassrummet.  

 

4 Resultat  
Nedan presenteras först resultatet av svensklektionernas observationer (4.1) med exem-

pel utifrån samtalsanalysen, följt av observationerna av SO-lektionerna (4.2). Samman-
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fattningar av resultaten finns under respektive avsnitt. Avslutningsvis lyfts resultaten 

fram i relation till studiens frågeställningar (4.3).  

 

4.1 Observation av svensklektionerna 
I resultatet nedan lyfts transkriberade exempel av frågorna och dialogerna fram i anslut-

ning till beskrivningen av observationerna. Pauser i transkriptionerna markeras med 

längd i sekunder inom parentes. För att synliggöra fördelningen mellan frågetyperna 

och interaktionsaspekterna används två diagram under respektive beskrivning av obser-

vationerna.   

 

4.1.1 Observation i årskurs 5 
Lektionen kan beskrivas som ett slags avslut på ett arbetsområde med fokus på gramma-

tik och texttyper. Innehållet som behandlades under lektionen utgick från läromedlet 

ZickZack som eleverna har använt under arbetsområdet. Lektionen inleddes med en 

öppen samarbetsinriktad fråga, men med ett snabbt tillägg av tre frågor kopplade till 

huvudfrågan. Nedan presenteras ett avsnitt av sekvensen med den inledande frågan och 

dialogen som följer: 

Läraren:  Vad är det vi har gjort ZickZack-mässigt den här terminen? Vad har vi 
gått igenom? Vad har vi gjort? Vad skulle det ha lett till? 

Läraren: Elev 1, vad har vi gjort? 

Elev 1:  Skrivit berättelser. 

Läraren:  Ja! Vilka berättelser då?  

Elev 1:  Typ, skräckhistorier. 

Läraren:  Mm, lite otäckingar.  

Läraren:  Elev 2 (2) 

Elev 2: Aa, den där berättelsen och att jag tror vi skrev såhär, adverb och sånt. 
Lite struktur och hur texten ska se ut. 

Läraren: Precis! Bra! Elev 3. 

Elev 3: Jag kommer inte ihåg vad det heter men, det där dikter. 

Läraren:  Ja, dikter gjorde vi.  

 
Av sekvensen ovan framkommer att läraren inledningsvis ställer en öppen samarbetsin-

riktad fråga som låter eleverna gemensamt lista exempel på vad de har arbetat med. Lä-

raren sammanfattar därefter skriftligt elevernas svar på tavlan. Kommentarerna i anslut-

ning till elevernas svar är kortfattade och utöver en kort paus i samband med att läraren 

väntar in ett svar från Elev 2, fortlöper dialogen utan längre pauser. Den understödjande 

följdfrågan ”Vilka berättelser då?” hjälper eleven att uttrycka sig mer specifikt, men i 
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det här sammanhanget låter den inte eleven uttrycka ett mer utvecklat resonemang. Se-

kvensen fortsätter en stund till och fler elever ges utrymme att komplettera med exem-

pel på vad de har arbetat med. Den typ av turordning som framkommer i transkriptionen 

utgjorde ett återkommande inslag under lektionen.  

Slutna frågor förekom mest frekvent. Följande sekvens utgör ett exempel på hur 

den här frågetypen användes under lektionen: 

Läraren: Den allra vanligaste ordklassen, som vi först brukar lära oss. Som jag 
också tror att ni lärde er först. Vad heter den? 

Elev 1: Verb.  

Läraren: Det skulle det kunna vara. Vad är verb för något?  

Elev 1: Saker som man gör.  

 

Inledningsvis visar läraren att det finns ett specifikt svar på frågan som eleverna förvän-

tas framföra. Frågan leder inte till något längre resonemang utan eleven som får ordet 

svarar kort. Läraren försöker därefter få eleven att utveckla vad som menas med ett verb 

genom att ställa en vägledande fråga och eleven får en möjlighet att utveckla sitt svar. 

Den här typen av dialog uppstod vid ett flertal tillfällen under observationstillfället. I 

anslutning till frågorna använde läraren stundtals kortfattade kommentarer.  

I figur 1 presenteras fördelningen av frågetyperna som observerades. Frågorna 

som ställdes utgjordes till övervägande del av slutna frågor som observerades vid 22 

tillfällen. Förekomsten av de andra frågetyperna var, jämfört med förekomsten av slutna 

frågor, förhållandevis få. Understödjande följdfrågor var den näst mest förekommande 

frågetypen med sju observationer, följt av samarbetsinriktade frågor med fem observat-

ioner. Understödjande frågor ställdes vid två tillfällen.  
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Figur 1. Antal observationer av frågor utifrån respektive frågetyp 

 

Figur 2 visar fördelningen av de tre interaktionsaspekterna som förekom i samband med 

lärarens frågor under lektionen. Läraren använde sig av kommentarer vid sju tillfällen, 

medan utvidgningar av elevernas svar respektive pauser användes vid ett tillfälle var-

dera.  
 

 
Figur 2. Antal observationer av respektive interaktionsaspekt i anslutning till frågorna 

 

4.1.2 Observation i årskurs 6 
Lektionen var utformad som en ren grammatiklektion och innehållet som behandlades 

utgick från ett läromedel som eleverna hade arbetat med tidigare. Läraren inledde lekt-

ionen genom att knyta an till ett tidigare lektionstillfälle och ställde därefter en vägle-

dande fråga. Dialogen utformades på följande sätt: 

Läraren: Igår pratade vi om verb. Vad är ett verb nu då? (2) 

Elev 1: Något man kan göra, till exempel tuta, köra.  

0	

5	

10	

15	

20	

25	

Frågetyper	årskurs	5	-	Svenska	

0	

2	

4	

6	

8	

Kommentarer	 Pauser	 Utvidgningar	

InterakAonsaspekter	årskurs	5	-	Svenska	



  
 

16 

Läraren: Något man kan göra, tuta och köra, till exempel.  

Läraren: Elev 2 

Elev 2: Gjorde, gjort.  

Läraren: Ja, någonting man har gjort, eller så, någonting som redan har hänt. Jag 
sprang igår. Då är ju sprang, då hände någonting. Jag gjorde någonting 
och det är ju ett verb. (3) 

Läraren: Elev 3 

Elev 3: Ord som man kan dela in i presens, preteritum, perfekt och futurum. 

Läraren: Ja, precis! Det gjorde ni ju lite igår. En del hann så långt, andra inte, men 
jag tänker att vi ska gå igenom det lite ändå och kika på det innan vi går 
vidare.  

 

Läraren ställer inledningsvis en vägledande fråga ”Vad är ett verb nu då?”. Det finns ett 

givet svar på frågan och den relaterar till ett av lektionens mål, det vill säga att eleverna 

ska utveckla en förståelse för vad ett verb är. Pausen efter frågan är ganska kort och 

svaret som följer utgörs av en upprepning av en välkänd ramsa. Läraren kommenterar 

svaret genom en upprepning av det eleven säger och söker under tiden efter någon an-

nan elev som räcker upp handen. Läraren använder därefter nästa elevs svar för att ex-

emplifiera att verb kan användas i olika tempus.  Elev 3 får sedan tillfälle att svara och 

beskriver hur verb kan delas in i tempus. Läraren utvidgar elevens svar genom att 

koppla det som sägs till gårdagens lektion och går därefter igenom svaren på uppgifter-

na tillsammans med eleverna.     

Turordningen som synliggörs i transkriptionen fortsatte genomgående under reste-

rande lektionstid. Läraren använde i stort sett ingen stöttning i form av följdfrågor vilket 

framgår av att endast en understödjande följdfråga användes under lektionen. Däremot 

användes kommentarer frekvent. Kommentarerna var ofta av lite längre karaktär, inne-

höll exempel på hur ordklasser används och återknöt till sådant eleverna tidigare har 

arbetat med. Pauser och utvidgningar förekom endast vid ett fåtal tillfällen. 

I figur 3 visar sammanställningen av antalet frågetyper att slutna frågor användes 

mest frekvent med 23 observationer. Utöver de slutna frågorna användes vägledande 

frågor vid åtta tillfällen, följt av understödjande följdfrågor och samarbetsinriktade frå-

gor med en observation vardera.  
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Figur 3. Antal observationer av frågor utifrån respektive frågetyp 

 

I figur 4 framträder bilden av att läraren ofta använde sig av kommentarer i anslutning 

till frågorna. Kommentarer observerades vid 15 tillfällen. Pauser observerades vid tre 

tillfällen och utvidgningar vid två tillfällen.  

 

 
Figur 4. Antal observationer av respektive interaktionsaspekt i anslutning till frågorna 
 

4.1.3 Sammanfattning av svensklektionerna 
Svensklektionernas frågetyper utgjordes till övervägande del av slutna frågor som kom-

binerades med kortfattade kommentarer av läraren. Kommentarerna i årskurs 6 var där-

emot av lite längre karaktär jämfört med kommentarerna i årskurs 5.  Öppna vägledande 

och understödjande frågor observerades i mindre utsträckning under båda observations-

tillfällena. Öppna samarbetsinriktade frågor observerades sällan. Turordning, i form av 

att läraren ställde en fråga som eleverna fick svara på i ordningsföljd förekom under 
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båda observationstillfällena. Dialogen bestod oftast av att läraren ställde en sluten fråga 

som en enskild elev fick svara på, som läraren därefter kortfattat kommenterade.  

 

4.2 Observation av SO-lektionerna 
Först beskrivs kortfattat lektionernas innehåll, följt av en beskrivning av lärarens an-

vändning av frågor och interaktionsaspekter utifrån observationsschemat. Diagram an-

vänds även här för att synliggöra fördelningen av frågetyperna och interaktionsa-

spekterna. 

 

4.2.1 Observation i årskurs 5 – Geografi 
Lektionen var utformad som en geografilektion med fokus på Norges natur och arbets-

marknad. Läraren inledde lektionen med att ställa frågan ”Vad vet vi om Norge?”. Frå-

gan kan beskrivas som en öppen samarbetsinriktad fråga som skapade förutsättningar 

för eleverna att gemensamt bidra med kunskap om Norge. Läraren sammanställde ele-

vernas svar på tavlan som bildade en slags sammanfattning av elevernas förförståelse 

om landet. Lektionen fortsatte med att läraren huvudsakligen ställde vägledande eller 

slutna frågor kopplade till lektionens mål. Frågorna kompletterades med följdfrågor av 

vägledande och understödjande karaktär, men eleverna fick utifrån dessa sällan ut-

rymme att fördjupa sina svar. Kommentarer förekom i anslutning till frågorna, men var 

kortfattade. Pauser användes för att skapa förutsättningar för eleverna att delta i samtal. 

Utvidgningar av elevernas svar förekom inte i någon större utsträckning.  

I figur 5 presenteras fördelningen av antalet observationer utifrån respektive frå-

getyp. Vägledande frågor utgjorde den mest frekvent förekommande frågetypen med 12 

observationer, följt av frågetypen slutna frågor med 11 observationer. Understödjande 

frågor observerades endast vid två tillfällen, men förekom däremot som följdfrågor vid 

7 tillfällen.  
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Figur 5. Antal observationer av frågor utifrån respektive frågetyp 

 

I figur 6 presenteras förekomsten av de olika interaktionsaspekterna i samband med 

lärarens frågor. Kommentarer utgjorde den vanligaste interaktionsaspekten med nio 

observationer, följt av pauser med fem observationer. Utvidgningar förekom endast vid 

två tillfällen.  

 

 
Figur 6. Antal observationer av respektive interaktionsaspekt i anslutning till frågorna 

 

4.2.2 Observation i årskurs 6 – Samhällskunskap 
Lektionen inleddes, liksom lektionen i årskurs 5, med en öppen samarbetsinriktad fråga 

riktad till hela gruppen ”Vad har vi diskuterat hittills?”. Eleverna bidrog gemensamt 

med svar som läraren kommenterade och sammanfattade muntligt. Frågorna som ställ-

des därefter kan beskrivas som till övervägande del vägledande och slutna frågor. Lära-

ren kommenterade kortfattat elevernas svar och stannade upp emellanåt för att låta ele-
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verna svara eller få utrymme att utveckla sina tankar. Vid ett fåtal tillfällen använde 

läraren vägledande och understödjande följdfrågor, som gav eleven utrymme att ge mer 

utvecklade svar på frågorna som ställts. Strukturen på dialogen som uppstod i samband 

med att läraren ställde frågor utgick huvudsakligen från att läraren inledningsvis ställde 

en fråga som en elev fick svara på. Läraren kommenterade därefter kortfattat svaret och 

ställde därefter en ny fråga som en annan elev fick svara på. I relation till antalet frågor 

som ställdes utgör antalet följdfrågor och kommentarer en förhållandevis liten del av 

interaktionen. Utvidgningar av svaren observerades endast vid ett tillfälle.  

Som framgår av figur 7 utgjorde vägledande frågor med 11 observationer den 

vanligaste frågetypen, följt av slutna frågor med nio observationer. Fördelningen av 

resterande frågetyper var relativt jämn, men inga observerades vid fler än tre tillfällen.  

 

 
Figur 7. Antal observationer av frågor utifrån respektive frågetyp 

 

Precis som vid de övriga observationstillfällena utgjorde kommentarer den vanligaste 

interaktionsaspekten, som vid det här tillfället observerades 10 gånger och synliggörs i 

figur 8. Pauser förekom relativt ofta med sju observationer, följt av utvidgningar med 

endast en observation.   
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Figur 8. Antal observationer av respektive interaktionsaspekt i anslutning till frågorna 

 

4.2.3  Sammanfattning av SO-lektionerna 
 
Frågorna som ställdes under SO-lektionerna kan till övervägande del beskrivas som 

antingen öppna vägledande frågor eller slutna frågor. De öppna vägledande frågorna 

utgick från något av lektionens lärandemål eller begrepp kopplade till lektionens inne-

håll. Båda lärarna inledde sina lektioner med en öppen samarbetsinriktad fråga riktad till 

hela gruppen. Eleverna fick därefter i turordning genom sina svar tillföra information 

som användes för att sammanfatta gemensamma kunskaper. Lärarnas sätt att använda 

frågor, kommentarer, pauser och utvidgningar kan beskrivas som likartade. En avvi-

kelse som observerades och som synliggörs i diagrammen utgörs av att läraren i årskurs 

5 ställde fler följdfrågor än läraren i årskurs 6. Under lektionerna observerades skillna-

den genom att eleverna i årskurs 5 fick större utrymme att utveckla sina svar än eleverna 

i årskurs 6.  

 

4.3 Analys  
Nedan presenteras först en analys av dialogens struktur (4.3.1), följt av frågornas funkt-

ion (4.3.2) och avslutningsvis av utrymmet för tillämpning av muntliga förmågor 

(4.3.3). 

  

4.3.1 Dialogens struktur i samband med att frågor ställs  
I resultatet av svensklektionernas observationer lyfts exempel på dialog fram. Av dessa 

exempel framträder en bild av hur betydelsefull stöttning är för att dialogen med elever-

na ska leda till att de ges möjligheter att tillämpa sina muntliga förmågor. Användning-

en av slutna frågor och avsaknaden av följdfrågor ledde exempelvis till att mer djupgå-

ende och nyansrika diskussioner om texttyper och ordklasser inte kunde åstadkommas. 

Dialogen som uppstod i samband med frågorna avtog oftast utan den typ av uppföljning 
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och positiv bedömning av elevsvaren som Dysthe (1996:59–60) menar att autentiska 

frågor ger upphov till. Även dialogen som uppstod under SO-lektionerna följde det här 

mönstret, med undantag från dialogen som uppstod i samband med geografilektionen i 

årskurs 5 i vilken läraren använde sig av förhållandevis fler vägledande frågor och även 

understödjande följdfrågor. Det fanns däremot tillfällen under svensklektionerna när 

understödjande följdfrågor eller vägledande frågor användes som uppföljning och ledde 

vid några tillfällen till en form av positiv bedömning. Läraren i årskurs 6 utgick t.ex. 

från elevsvaren under lektionen i svenska, efter att ha ställt den inledande vägledande 

frågan. Elevsvaren gavs i det fallet en slags positiv bedömning av läraren som med sina 

kommentarer och handlande visade att svaren var värdefulla och togs på allvar. Likaså, i 

samband med lektionen i svenska när läraren i årskurs 5 inledningsvis ställde den sam-

arbetsinriktade frågan, uppstod inslag av positiv bedömning genom att läraren utgick 

från elevsvaren när en skriftlig lista sammanställdes på tavlan. Det återkommande 

mönstret av slutna frågor som kombinerades med kortfattade yttranden av typen ”Bra!” 

och ”Precis!” utgjorde däremot ett vanligare inslag jämfört med inslagen av autentiska 

frågor med uppföljning och positiv bedömning.  

 
4.3.2 Frågornas funktion 
Den vanligaste frågetypen som observerades utgjordes av slutna frågor. De slutna frå-

gorna fungerade framför allt som ett kontrollinstrument av lärarna. Lärarna använde 

med andra ord slutna frågor för att kontrollera att eleverna hade förstått t.ex. centrala 

begrepp för det aktuella ämnet. Slutna frågor observerades vid över 20 tillfällen under 

respektive lektion i svenska, vilket särskiljer dessa lektioner från lektionerna i SO. Lekt-

ionerna i svenska utgick i båda fallen från ett grammatikinnehåll som lärarna ville un-

dersöka om eleverna hade förstått. Därför använde lärarna ofta slutna frågor för att kon-

trollera om eleverna kände till grammatiska begrepp. Utöver slutna frågor förekom även 

vägledande frågor relativt frekvent, framför allt under lektionerna i Geografi i årskurs 5 

och Samhällskunskap i årskurs 6. De vägledande frågorna gav lärarna kontroll över vil-

ken typ av svar eleverna framförde, men eleverna fick möjligheter att utveckla svaren. 

Frågorna kompletterades däremot sällan med följdfrågor, vilket innebar att elevernas 

svar tenderade att bli fåordiga. Att lärarna inledde lektionen med en samarbetsinriktad 

fråga observerades vid tre tillfällen och kan därigenom sägas utgöra ett återkommande 

mönster. De samarbetsinriktade frågorna användes för att skapa en gemensam referens-

ram som eleverna och läraren kunde återknyta till vid diskussioner i klassrummet. 
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4.3.3 Utrymme att tillämpa muntliga förmågor 
Turordningen som uppstod i samband frågorna ledde visserligen till att många elever 

fick möjligheter att svara på frågorna som ställdes, men svaren blev kortfattade. Lärarna 

tenderade i båda fallen att fortsätta ordningsföljden av elevsvaren utan längre pauser 

mellan respektive elevsvar. När öppna frågor användes betydde det inte nödvändigtvis 

att eleverna framförde mer utvecklade svar. Vissa elever behövde mer stöttning än 

andra för att utveckla sina tankegångar. De kortfattade svaren kan ha uppstått av olika 

anledningar, varav avsaknaden av stöttning i form av kommentarer, pauser och följdfrå-

gor kan ha utgjort en del av förklaringen. Lärarna motarbetade stundtals uppkomsten av 

kortfattade svar, genom att uppmuntra eleverna till att utveckla sina tankegångar med 

hjälp av pauser, kommentarer och följdfrågor. Eleverna fick vid sådana tillfällen stöd 

och möjligheter till att utveckla svaren, men eleverna fick sammanfattningsvis relativt 

få möjligheter att tillämpa sina muntliga förmågor i dialogen med lärarna.  

 

5 Diskussion 
I föreliggande studie undersöktes dialogens struktur i samband med att läraren ställer 

frågor, frågornas funktion och i vilken utsträckning frågorna ger eleverna utrymme att 

tillämpa sina muntliga förmågor. Dialogen som uppstod i samband med att läraren ställ-

de frågor under lektionerna var sammanfattningsvis kort och eleverna gavs sällan ut-

rymme att uttrycka fördjupade tankegångar. Frågetyperna utgjordes främst av slutna och 

vägledande frågor. Elevernas utrymme att tillämpa muntliga frågor begränsades delvis 

till följd av att stöttning i form av pauser, kommentarer och följdfrågor förekom i för-

hållandevis liten utsträckning.  

Förekomsten av vägledande frågor respektive slutna frågor under observationerna 

ger uttryck för att lärarna innehar en relativt stor kontroll över vilka svar eleverna för-

väntas åstadkomma. Genom användningen av vägledande frågor kan lärarna sägas 

skapa lektioner som följer lärandemål och ger eleverna möjligheter att muntligt använda 

ämnesspecifika begrepp i svaren. Däremot var de vägledande frågorna och efterföljande 

dialog ofta utformade på ett sätt som inte gav eleverna möjligheter att resonera i flera 

led. Det här kan eventuellt hämma utvecklingen av muntliga förmågor, genom att ele-

verna inte uppmuntras till att utveckla sina tankegångar muntligt. I de fall följdfrågor 

användes fick eleverna fler möjligheter att utveckla sina svar. Understödjande frågor av 

typen ”Kan du förklara hur du tänker?” förekom inte i någon större utsträckning. An-

vändningen av följdfrågor, framför allt under SO-lektionerna, visar ändå att lärarna an-
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vände sig av uppföljning i samband med frågorna och därigenom uttryckte att elevernas 

svar var betydelsefulla (Dysthe 1996:59). Uppföljningen slutade oftast vid lärarens 

följdfråga och fortsatte inte med positiv bedömning, d.v.s. att lärarna utgick från elever-

nas svar i undervisningen.  

Om SO-lektionerna och svensklektionerna jämförs framträder ett mönster med 

avseende på fördelningen av frågetyperna som ställdes. SO-lektionerna, i både årskurs 5 

och årskurs 6, gav eleverna större utrymme att utveckla sina svar muntligt med hjälp av 

öppna frågor och följdfrågor än vad respektive svensklektion gjorde. Slutna frågor an-

vändes i högre utsträckning under svensklektionerna. Det kan eventuellt bero på att in-

nehållet som behandlades under de båda svensklektionerna, det vill säga grammatik 

med fokus på ordklasser, inte lämpade sig för frågor som leder till längre resonemang. 

Utöver frekvensen utgör tiden som tas i anspråk en betydelsefull aspekt i jämförelsen av 

öppna respektive slutna frågor. Öppna frågor tar förhållandevis mer tid i anspråk, vilket 

delvis kan förklara varför slutna frågor observerades mer frekvent. Tidsaspekten ingick 

tyvärr inte som en analyskategori, men kan ändå behövas lyftas fram och i framtida stu-

dier skulle det vara angeläget att undersöka vilken betydelse tidsaspekten har i relation 

till frekvensen av frågorna som ställs 

 Det fanns tillfällen under svensklektionerna där exempelvis understödjande följd-

frågor skulle ha kunnat användas för att skapa utrymme för eleverna att fördjupa sina 

resonemang och sin förståelse för ordklasserna. Eleverna skulle med hjälp av sådana 

följdfrågor utmanas i sitt tänkande, vilket eventuellt hade kunnat leda till längre och mer 

utvecklade svar. Följdfrågorna skulle i sådana fall ha fungerat stöttande. Att lärare an-

vänder sådan stöttning uppmuntrar eleverna till att utveckla sina tankegångar muntligt 

och kan beskrivas som en grundförutsättning för att eleverna ska kunna tillämpa och 

utveckla sina muntliga förmågor. 

Turordningen som ofta uppstod i samband med att lärarna ställde frågor kan tol-

kas som att inkludering ansågs betydelsefullt. Nästan alla elever fick delta i klassrums-

samtal och svara på frågor som läraren ställde, men elevsvaren var som sagt oftast korta 

och eleverna uppmuntrades sällan att utveckla sina svar. Delaktighet kan beskrivas som 

en grundläggande del av en lärandeprocess, inte minst utifrån ett sociokulturellt per-

spektiv på lärande (Säljö 2014:104ff.), men att delta betyder nödvändigtvis inte att del-

tagandet sker på lika villkor. Vissa elever behöver mer stöd än andra för att de ska 

kunna tillämpa sina muntliga förmågor och sedermera utveckla dessa. Alla elever behö-

ver däremot kontinuerligt utmanas av tankeväckande öppna frågor. Delaktighet kan 
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därför inte utgöra ett mål i sig om det sker på bekostnad av väl formulerade öppna frå-

gor. 

Waldmann och Sullivans (2017:6) studie visar att öppna frågor var relativt vanligt 

förekommande under lektionerna som observerades. Huruvida frågorna gav eleverna 

utrymme att tillämpa sina muntliga förmågor är däremot oklart. Öppna frågor har i tidi-

gare forskning visat sig fungera språkutvecklande (Dockrell m.fl. 2015:277) och utifrån 

vad som framkommit i föreliggande studie kan öppna frågor sägas ha potential att leda 

till ökade möjligheter för eleverna att utveckla och tillämpa sina muntliga förmågor. 

Läraren behöver därför komplettera användningen av öppna frågor med andra former av 

stöttning och samtidigt utmana eleverna för att en positiv språkutveckling ska åstad-

kommas.  

 

6 Slutord 
Studien kan sammanfattat sägas bidra med en beskrivning av hur lärares frågeställande 

kan utformas och vilken betydelse frågornas funktion får för elevernas utveckling av 

muntliga förmågor. Ställs slutna frågor fås slutna svar och för att undvika sådana situat-

ioner behöver lärare få syn på sin egen undervisning. Lärare behöver dagligen ta mäng-

der med beslut, medvetna eller omedvetna, om hur frågor bör formuleras för att elever-

na ska utveckla sina kunskaper och muntliga förmågor. Att observera sin egen under-

visning, med fokus på fördelningen av frågetyper, skulle eventuellt kunna leda till en 

ökad medvetenhet om vilka konsekvenser ens undervisning får för elevernas möjlighet-

er till att utveckla muntliga förmågor.  

 

Vidare forskning 

Studien saknar ett framträdande elevperspektiv genom dess fokus på lärarnas frågestäl-

lande. Det hade därför varit intressant att i framtida forskning undersöka hur eleverna 

uppfattar frågor som läraren ställer och om eleverna anser att de får utrymme att till-

lämpa sina muntliga förmågor under lektionerna. Elevintervjuer skulle exempelvis 

kunna användas för ändamålet. Longitudinell forskning med fokus på undersökningar 

av hur förändrade strategier för frågeställande påverkar elevernas muntliga förmågor 

skulle också vara intressant att ta del av.  

 



  
 

26 

Referenser 
Babayiğit, S. (2015). The Relations between Word Reading, Oral Language, and Read-

ing Comprehension in Children Who Speak English as a First (L1) and Second 
Language (L2): A Multigroup Structural Analysis. Reading and Writing: An In-
terdisciplinary Journal, 28(4), ss. 527–544. 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. (3., rev. och uppdaterade uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Dockrell, J.E., Stuart, M., & King, D. (2010). Supporting early oral language skills for 
English language learners in inner city preschool provision. British Jour-
nal of Educational Psychology, 80(4), ss. 497–515. 

Dockrell, J.E., Bakopoulou, I., Law, James Christopher, Spencer, Sarah & Lindsay, 
Geoff. (2015) Capturing communication supporting classrooms: the development 
of a tool and feasibility study. Child Language Teaching and Therapy, 31(3), ss. 
271–286. 

Dysthe, O. (1996). Det flerstämmiga klassrummet: att skriva och samtala för att 
lära. Lund: Studentlitteratur. 

Dysthe, O. (red.) (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. 
Dysthe, O. & Igland, M. (2003). Vygotskij och sociokulturell teori. I: Dysthe, O. (red.). 

Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur, ss. 75–94. 
Grøver Aukrust, V. (2003). Klassrumssamtal, deltagarstrukturer och lärande - Teore-

tiska traditioner och aktuell forskning kring lärarstyrda samtal. I: Dysthe, O. 
(red.). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur, ss. 167–191. 

Hundeide, K. (2003). Det intersubjektiva rummet - Klassrummets dolda styrmekan-
ismer för inkludering eller exkludering av elever. I: Dysthe, O. (red.). Dialog, 
samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur, ss. 143–166. 

Justice, L & Ezell H., (1999). Vygotskian Theory and Its Application to Assessment: 
An overview for Speech-Language Pathologists. Contemporary Issues in Com-
munication Science and Disorders, 26, ss. 111–118. 

Kim, Y. (2010). Scaffolding through Questions in Upper Elementary ELL Le-
arning. Literacy Teaching and Learning, 15(1), ss. 109–137. 

Levlin, Maria & Waldmann, Christian. 2017. Samband mellan språklig förmåga och 
skriven textproduktion hos elever med svag läsförmåga. Under publicering i kon-
ferensvolymen till det nationella symposiet för ASLA, Uppsala, 21–22 april, 2016. 

Norrby, C. (2014). Samtalsanalys: så gör vi när vi pratar med varandra. 3., [rev.] uppl. 
Lund: Studentlitteratur. 

Peterson, C., Jesso, B., & McCabe, A. (1999). Encouraging narratives in preschoolers: 
an intervention study. Journal of Child Language, 26(1), ss. 49–67. Cambridge 
University Press. 

Shanahan, T. (2006). Relations among oral language, reading and writing develop-
ment.  I C. MacArthur, S. Graham, & J. Fitzgerald (red.). Handbook of writing re-
search. New York: Guilford Press, ss. 171–183. 

Skolverket (2016). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
Stockholm: Skolverket. 

Snowling, M. & Hulme, C. (2011). Evidence based interventions for reading and lan-
guage difficulties: creating a virtuous circle. British Jour-
nal of Educational Psychology, 81, 1–23.  

Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. 
Verhoeven, L., van Leeuwe, J. & Vermeer, A. (2011). Vocabulary growth and reading 

development across the elementary school years. Scientific Studies of Reading, 
15(1), ss. 8–25.  



  
 

27 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk–
samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: [Hämtad: 2017-05-20: 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf].  

Waldmann, Christian & Sullivan, Kirk PH. 2017. Att stödja barns språkliga utveckling: 
Miljöer, lärtillfällen och interaktioner i klassrum. Under publicering i konferens-
volymen till det nationella symposiet för ASLA, Uppsala, 21–22 april, 2016. 



  
 

I 
 

Bilagor 
 
Bilaga A Samtyckesbrev 
Hej! 

 
Jag skriver ett examensarbete i svenska på lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö. Arbetet handlar om hur lärare ställer frågor i klassrum-
met. Syftet är att undersöka hur frågor kan användas för att utveckla barns förmåga att kommunicera muntligt. Jag kommer behöva vara med under 
några lektioner i klassen och observera samtal. Vid något tillfälle kan jag behöva spela in ljud för att senare kunna analysera samtalen.  
 
För att kunna genomföra observationer och ljudinspelningar behöver jag ditt/ert samtycke till att ditt/ert barn får delta i studien. Deltagandet är fri-
villigt och kan avbrytas när som helst. Inga uppgifter som leder till att enskilda barn kan identifieras (såsom namn, personnummer, ålder och kön) 
kommer att samlas in under observationerna och ljudinspelningarna. Insamlad data kommer endast att användas i forskningssyfte.  
 
Tack på förhand!  

 
Med vänlig hälsning  
Adam Elgaard 
 
Om du/ni undrar något kan du/ni kontakta mig via mejl: ae222hc@student.lnu.se 

 

-------� ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Elevens namn _________________________________________________ 

 
 



  
 

II 

Mitt barn får delta i undersökningen 
 
JA (   ) NEJ  (   )  
 
 
Vårdnadshavares underskrift  

 

 

_________________________________________________ 
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Bilaga B Observationsschema 

Frågetyper 
Interaktion Funktion Observerat  Kommentarer 
Öppna frågor: 
Läraren ställer 
frågor som utvid-
gar elevernas tän-
kande (t.ex. frå-
gor som inleds 
med vad, var när, 
hur och varför). 

Vägledande: Läraren använder 
frågor som leder elevernas tan-
kar i en viss riktning (t.ex. frå-
gor relaterade till instruktioner 
eller mål). 

 
 
 
 
 

 

Understödjande: Läraren stäl-
ler frågor som låter eleverna 
utveckla sin förståelse (t.ex. 
frågor som hjälper eleverna att 
uttrycka sig). 

  

Samarbetsinriktade: Läraren 
ställer frågor riktade till hela 
gruppen som förutsätter sam-
arbete (t.ex. frågor för att skapa 
diskussioner om gemensamma 
upplevelser) 

  

Övrig   

Årskurs:  Lektion:  Observation:  Längd på observation (min): 
 Datum: 



  
 

IV 

Slutna frågor: Läraren ställer frågor som inte ut-
vidgar elevernas tänkande (t.ex. ja/nej-frågor) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Interaktion i relation till frågor 
Interaktion Funktion Observerat Kommentarer 
Följdfrågor: Lä-
raren ställer följd-
frågor.  

Vägledande: Läraren använder 
frågor som leder elevernas tan-
kar i en viss riktning (t.ex. frå-
gor relaterade till instruktioner 
eller mål). 

  

Understödjande: Läraren stäl-
ler frågor som låter eleverna 
utveckla sin förståelse (t.ex. 
frågor som hjälper eleverna att 
uttrycka sig). 

  

Samarbetsinriktade: Läraren 
ställer frågor riktade till hela 
gruppen som förutsätter sam-
arbete (t.ex. frågor för att skapa 
diskussioner om gemensamma 
upplevelser) 

  



  
 

V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övrig   

Kommentarer: Läraren kommenterar elevernas 
svar. 

  

Pauser: Läraren pausar för att ge eleverna utrymme 
att svara på frågor och delta aktivt i samtal.  

  

Utvidgningar: Läraren repeterar och utvidgar ele-
vernas svar syntaktiskt och/eller semantiskt.  

  


