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Abstrakt 
 
Elever ska få möjlighet att utveckla sina muntliga förmågor. Syftet med studien är att 

undersöka muntlighetskulturen i klassrummet med utgångspunkt i lärares sätt att 

formulera frågor i helklassundervisning. Vi fokuserar därför på att undersöka lärarens roll 

när det kommer till den muntliga miljön vid ett undervisningstillfälle. För att uppnå 

studiens syfte gjordes två ljudinspelade observationer där elevernas svarsfrekvens 

observerades samt att lärarnas frågor analyserades i efterhand och kategoriserades med 

öppna- och slutna frågor. Sedan kategoriserades samtliga frågor med hjälp av begreppet 

frihetsgrader. Observationerna gjordes i två olika klasser, båda i årskurs 5. Vi observerade 

två lärare under två svensklektioner. Resultatet visar att 33 av 40 elever fick chansen att 

svara på frågor under lektionerna. Lärarnas strategier för att fördela frågor påverkade 

fördelningen av frågorna. Analysen av frågorna visar att eleverna har möjlighet att svara 

fritt på 14 av 49 frågor som ställdes under observationerna. Resultatet framhäver att 

lärarens frågor påverkar muntligheten i klassrummet, lärares tekniker för formulering av 

frågeställning och tekniker för att avgöra vem som ska svara på frågan är av stor vikt och 

något lärare bör reflektera över vid planeringen av undervisningen. 

 
Nyckelord 
Open questions, closed questions, pupils´ verbal skills, teachers´questions 
 
English title 
The teachers´ role for the orality of the classroom – How questions help to make the pupils 
orally active in teaching 
 
Tack 
Vi vill tacka samtliga lärare som tog sig tid för att medverka i vår studie. Vi vill också 

tacka vår handledare Peter Ström.  
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1 Inledning 
Frågor är ett pedagogiskt verktyg som lärare använder sig av dagligen i sitt. I sin studie 

analyserade Brown och Wragg (1993) 1000 lärarställda frågor. De kom fram att endast 8 

% av de frågor som läraren ställde hade koppling till nytt lärarande genom att eleverna 

fick analysera, dra slutsatser eller generalisera. Resultatet visade också att 57 % av de 

frågor som läraren stälde var ordningsfrågor och att en tredjedel av de ställda frågorna 

var upprepning av information.  

 

Både i den nuvarande läroplanen (Skolverket, 2011) och i den reviderade läroplanen 

(Skolverket, 2017) som träder i kraft höstterminen 2018 står det att elever ska få möjlighet 

att ”utveckla sina möjligheter att kommunicera”, och genom att samtala, läsa och skriva 

får elever tilltro för sina språkliga förmågor. Lärare ska ge elever stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling (Skolverket, 2017). Citatet från kursplanen kan kopplas till 

ett sociokulturellt perspektiv på lärande. För att lärande ska äga rum är social interaktion, 

vägledande kommunikation och tänkande beroende av varandra (Justice & Ezell 1999). 

Vikten av förmågan att kommunicera och samtala syns även i kunskapskraven för årkurs 

6 i svenska. I citatet nedan står ett av kunskapskraven som finns för betyget E i slutet av 

årskurs 6: 

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra 

egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet (Skolverket, 

2017). 

 

Citatet ovan belyser att elevers muntlighet och delaktighet i samtalet och diskussionen 

under undervisningen är viktigt. Skolverket (2017) visar detta både i läroplanen och i 

kunskapskraven. I föreliggande studie undersöks därför vilka förutsättningar elever har 

att svara på de olika frågor som lärare ställer i klassrummet. Vi undersöker lärarens frågor 

utifrån begreppen öppna- och slutna frågor (Emanuelsson, 2001) samt kategoriserar 

frågorna i olika frihetsgrader (Emanuelsson, 2011). Genom att undersöka och 

kategorisera frågorna kan vi se om eleverna får möjlighet att ge obundna svar, alltså svar 

som inte avser innehålla endast ett korrekt svar. I studien används två huvudsakliga 

begrepp för att beskriva muntlighet. Det första är muntlighetskultur, vilket innebär de 

förutsättningar som finns i klassrummet för att elever ska kunna vara muntligt aktiva. Det 

andra begreppet är muntliga förmågor och med det menas enskilda elevers sätt att uttrycka 

sig muntligt. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka muntlighetskulturen i klassrummet med utgångspunkt 

i lärares sätt att formulera frågor i helklassundervisning. Vi fokuserar därför på att 

undersöka lärarens roll när det kommer till den muntliga miljön vid ett 

undervisningstillfälle. Studien visar vilken typ av frågor läraren ställer och om frågorna 

ger eleverna möjlighet att tillämpa sina muntliga förmågor. Syftet bryts ner i följande 

forskningsfrågor:   

 

o Hur stor del av eleverna ges möjlighet att tillämpa sina muntliga 

färdigheter genom att svara på lärarens frågor under helklassundervisning? 

o I vilken utsträckning präglas lärarnas frågor av möjlighet för eleverna att 

ge obundna svar? 

 

Vi använder oss av vårt egna begrepp obundna svar. Obundna innebär att elevernas svar 

är öppna och att frågan saknar ett förutbestämt svar. Eleverna får möjligheten att ge ett 

fritt svar på frågorna läraren ställer vid undervisningstillfället.  

 

2 Bakgrund 
Mot bakgrund av vad litteraturen säger om muntlighetskultur i klassrummet vill vi i denna 

studie undersöka lärarens roll gällande muntligheten i klassrummet och om dennes frågor 

ger eleverna möjlighet att tillämpa sina muntliga färdigheter i klassrummet. I avsnitt 2.1 

presenteras studiens teoretiska utgångspunkt. I avsnitt 2.2 redovisas en litteratur- och 

forskningsöversikt.  

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

I studien undersöks vilka möjligheter lärares frågor ger elever att svara obundet. Därför 

används det sociokulturella perspektivet som utgår ifrån att elever lär sig genom samspel 

med varandra och lärare (Vygotskij, 1999). Det är genom språket som samspelet sker och 

blir därför en viktig del av elevers lärande eftersom genom språk kan de uttrycka sina 

tankar. Samtal mellan lärare och elever blir viktigt för lärandet. Genom samtal kan elever 

ta till sig ny kunskap och få hjälp att förstå den. Enligt Vygotskij (1999) sker lärande 

genom samspel mellan individer. Därefter bearbetas nya kunskaper hos den enskilda 
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individen. Samspel är när båda parter är aktiva i samtalet. Därför blir det viktigt att lärare 

ställer frågor som inkluderar elever i undervisningen, annars blir eleverna passiva och 

lärandet blir inte lika effektivt (Säljö, 2000).  

  

För att lärandet ska bli möjligt är det viktigt att det som undervisas är anpassat till elevens 

nivå. Den proximala utvecklingszonen är kunskap som inte eleven kan tillgodogöra sig 

på egen hand utan behöver stöttning från lärare eller andra elever som redan har den 

kunskapen (Vygotskij, 1999). Den proximala utvecklingszonen skiljer sig åt beroende på 

elev eftersom alla elever har olika kunskaper och lär sig saker olika snabbt. Elever har 

olika erfarenheter med sig och på grund av detta kan det vara enklare eller svårare att 

tillägna sig olika typer av kunskap, därför kan det bli svårt att utmana samtliga elever i 

helklass (Säljö, 2000). Lärarens frågor och följdfrågor blir därför viktiga för att kunna 

stötta elever så de kan tillägna sig ny kunskap. För att lärare ska kunna stötta elever på 

rätt nivå blir samtalet mellan lärare och elever viktigt. Lärare måste ge eleverna möjlighet 

att uttrycka sig utförligt för att får reda på vad eleverna behöver hjälp med. Annars finns 

det risk att stöttningen hamnar på fel nivå för eleven (Säljö, 2000). 

  

Dialogen i klassrummet kan också ha betydande roll för elevers utveckling eftersom det 

är genom dialog elever kan visa på förståelse för till exempel begrepp. Dysthe och Igland 

(2003;101) förklarar Bakhtins teorier på så vis att meningarna byggs upp av elever i 

sociala kontexter och att dialog mellan lärare och elever är en förutsättning för lärande. 

Språket byggs upp utifrån sociala kontexter och hjälper elever att bearbeta information 

själva. Därför blir samtal i klassrummet av stor vikt för elevers lärande.  Att lärares frågor 

inbjuder till dialog är viktigt och något att eftersträva i undervisningen, dock menar de 

inte att frågor med slutna svar är något som helt ska uteslutas ur undervisningen (Dysthe 

& Igland, 2003;98I). Samtal mellan elever och lärare bidrar till ny kunskapsbildning hos 

människor. Utvecklingen bygger på att människor lånar kunskaper av individer i samma 

kontext och bearbetar det till sin egen kunskap. Därför blir samtalet en central del för att 

kunskaper ska kunna utbytas mellan individer (Säljö, 2000). 

 

2.2 Litteratur- och forskningsöversikt 

I detta avsnitt kommer vi redovisa den litteratur och forskning som ligger till grund för 

studien. Under 2.2.1 kommer vi presentera och förklara begreppen: öppna- och slutna 

frågor. I delavsnittet 2.2.2 kommer presentera begreppet frihetsgrader som till stor del 
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används som studiens analysmetod. Under 2.2.3 kommer vi presentera tidigare 

forskning som är relevant för studien. 

 
2.2.1 Öppna- och slutna frågor 
 

Öppna frågor kan beskrivas som frågor där eleverna kan skapa egna korrekta svar utifrån 

individuella perspektiv (Emanuelsson, 2001). Emanuelsson menar att en frågas öppenhet 

kan mätas i form av frihetsgrad där man tittar på problem, genomförande och svar (se 

2.3). Frågans öppenhet kan avgöras utifrån hur många korrekta eller rimliga svar det 

finns. Dysthe (1995) menar att öppna frågor är frågor som saknar ett givet svar. Lärarens 

mål med frågan är inte att få ett korrekt specifikt svar utan frågan är ställd på det sättet att 

läraren inte har ett svar. Att arbeta med öppna frågor sammankopplar Dysthe (1995) med 

en konstruktivistisk syn på kunskap, vilket är ett teoretiskt perspektiv på lärande och 

språkutveckling som hon intar. För att dela upp frågorna använder Dysthe istället för 

öppna och slutna frågor begreppen autentiska och kvasi-autentiska frågor. Om läraren 

använder sig av autentiska frågor vill läraren undersöka något som inte är givet. Använder 

sig läraren istället av kvasi-autentiska frågor så finns ett korrekt svar och eleverna kan 

svara mer eller mindre rätt. Vid kvasi-autentiska frågor vet läraren svaret och vill istället 

granska elevernas förståelse, reflektion och tolkning. Ett förslag på en kvasi-autentisk 

fråga är Vad tror du… (Dysthe, 1995). Hägg och Kuoppa (1997) beskriver öppna frågor 

som något där frågeorden vad och hur inleder en fråga, t.ex. vad hände sen? Hur kändes 

det? De betonar också att läraren bör vara en god lyssnare. Om man ställer en fråga 

förväntas man ge någon form av respons efter svaret. Emanuelsson (2001) beskriver 

slutna frågor som frågor där man har möjligheten att välja mellan ett antal givna svar. 

Dysthe (2001) menar att monologisk dialog och monologisk aktivitet används som grund 

för hur vi använder slutna frågor som begrepp. En av anledningarna till att lärare använder 

sig av slutna frågor är för att ha kontrollen över samtalsämnet och diskussionerna. Hägg 

och Kuoppa (1997) definierar slutna frågor som frågor som kan besvaras med ja eller nej. 

Ett exempel på det är frågan: Finns det hundar i Sverige? Hägg och Kuoppa (1997) anser 

också att ledande frågor, alltså frågor där man leder eleverna mot det rätta svaret, blir 

slutna eftersom de innehåller ett svarsalternativ. Ett exempel på en ledande fråga är: Var 

det N.N som rånade dig? Istället för att fråga: Vem rånade dig? som kan anses som en 

mer icke-ledande fråga då namnet inte nämns och därför blir frågan på så vis en mer 

öppen fråga (Hägg och Kuoppa, 1997)   
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Mason (2000) menar att läraren inte alltid är medveten om att man ställer en speciell typ 

av fråga och förväntar sig ett visst svar. Mason menar vidare att det är lättare för en 

observant att se när frågan förväntas ha ett specifikt svar. Frågorna kan bli meningslösa 

för elever om de endast svarar när de har det korrekta svaret. Först när eleverna förstår att 

de svarar på lärarens frågor för att utveckla sin kunskap eller kontrollera sin förståelse 

blir frågorna meningsfulla (Mason, 2000).  

 

2.2.2 Frågors frihetsgrad 
 
Emanuelsson (2001) menar att lärarens olika frågor kan mätas i hur fria svar de kan 

generera. Frågans öppenhet kan avgöras i samband med problem, genomförande och svar. 

Emanuelsson menar att när problemet och genomförandet är givet men svaret är öppet 

kategoriseras frågan i frihetsgrad 1 men om problemet är givet men genomförandet och 

svaret är öppna kategoriseras frågan istället i frihetsgrad 2.  Öppenheten kan variera 

beroende på hur öppet problemet och genomförande i frågan är. Frihetsgraderna 

kategoriseras i olika nivåer från 0–3. Emanuelsson (2001) använder en tabell för att 

beskriva frågors frihetsgrad.  

 
Tabell 1. Tabell om frihetsgrader (Emanuelsson, 2001)  

Frihetsgrad         Problem             Genomförande             Svar 

       0 givet givet givet 

       1 givet givet öppet 

       2 givet öppet öppet 

       3 öppet öppet öppet 

 

Tabellen anger graden av öppenhet i en fråga, aktivitet eller uppgifter. Vi kommer 

använda oss av tabellens funktion när vi analyserar de frågor som lärarna ställer till 

eleverna.  

 

2.2.3 Tidigare forskning 
 
Det finns flera studier som aktualiserar lärares frågor. Miao (2011) tar upp hur frågor kan 

påverka elevers lärarande och vilka frågor som kan vara effektiva att ge eleverna för att 

de ska utvecklas både kunskapsmässigt och språkmässigt på bästa sätt. Studien visar att 

frågor där eleverna får fundera själva och inte har några rätta svar gör att elever vågar 
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vara mer muntligt aktiva i klassrummet. Rädslan att svara fel minskar. I likhet med Maio 

(2011) menar Svärdemo Åberg (2004) att frågor som bedöms som rätt eller fel inte 

uppmuntrar till muntlighet i klassrummet. Frågorna bör istället inbjuda till diskussion 

eller att eleverna får förklara sina tankar högt utan att det bedöms som rätt eller fel. Även 

Maio (2011) och Svärdemo Åberg (2004) anser att frågorna är av stor vikt för utveckling. 

Brown och Wragg (1993) analyserade 1000 lärarställda frågor. Resultatet visar att nästan 

hälften av de frågor som läraren ställer är ordningsfrågor (57 %) och att en tredjedel av 

de ställda frågorna var upprepning av information. Endast ett få antal frågor (8 %) hade 

koppling till nytt lärande genom att analysera, dra slutsatser eller generalisera.  

 

Wiliam (2013) menar att det har stor betydelse vilka elever som är engagerade och 

delaktiga under diskussionerna i klassrummet. Studier visar att elever som aktivt deltar 

utvecklar en bredare och djupare kunskap i ämnet som undervisas. För att välja ut vilka 

elever som ska delta i diskussionen genom att svara på den lärarställda frågan används 

flera olika tekniker. Ett vanligt sätt är handuppräckning, men Wiliam menar att det finns 

en problematik med handuppräckningstekniken. De som räcker upp handen är oftast 

högpresterande elever som vill visa att de kan svaret på frågan. Svagare elever deltar 

mindre i undervisningen om handuppräckningstekniken används. Prestationsklyftan blir 

på så vis större, vilket kallas för Matteus-effekten (William, 2013). Formuleringen av 

frågor är av stor betydelse. Vid öppna varför- eller hur- frågor krävs att eleven använder 

sig mer av tankearbete. 

 

Eleverna måste få möjligheten att vara muntligt aktiva och få chansen att tala och visa 

sina kunskaper även om deras prestationer är svagare än sina klasskompisar (Hundeide 

2003). Einarsson (2003) skriver att lärarens kön, elevernas ålder samt kön, 

undervisningsämne och gruppstorlek kan påverka kommunikationen i klassrummet, 

främst mellan lärarna och eleverna. Molloy (2003) menar vidare att det är svårt att skapa 

ett jämlikt klassrumsklimat då både lärare och elevernas uppfattningar gör att det kan bli 

godtagbart att pojkar får mer plats än flickor när det gäller det muntliga. Hundeide (2003) 

menar att elever kan vara kommunikativa i situationer som inte är kopplade till 

undervisning men blir begränsade i undervisningen då de inte får tillräckligt med 

talutrymme. Läraren blir då ett hinder eftersom hen tar för stor del av den muntliga tiden 

i klassrummet genom frågor som inte inbjuder till diskussion. 
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3 Metod 
I två studier som gjorts av Svärdemo Åberg (2004) och Miao (2011) betonas vikten av att 

ställa öppna frågor till eleverna. I vår studie lägger vi därför fokus på observation för att 

tydligt se lärarens frågor och dess roll för muntlighetskulturen i direkt anslutning till 

undervisningstillfället. Under 3.1 presenterar vi våra metoder för att samla in data till 

studien. Under avsnittet 3.2 presenterar vi de urvalsmetoder vi valt att använda oss av.  

Under 3.3 redovisar vi genomförande av ljudinspelad observation. I 3.4 presenteras de 

metoder vi använder för att analysera den data vi samlat in. Under 3.5 diskuterar vi 

studiens validitet, reliabilitet och relaterbarhet. Slutligen under 3.6 förklarar vi våra etiska 

förhållningssätt och hur vi tagit hänsyn till de huvudkrav som Vetenskapsrådet (2002) 

lagt fram. 

 

3.1 Insamlingsmetod 

Metoden för insamling är systematiska observationer som utfördes med hjälp av ett 

observationsschema (se bilaga 3). Observationerna hjälper oss att svara på studiens första 

frågeställning eftersom den avser att undersöka i vilken utsträckning eleverna får svara 

på lärarens frågor. Systematiska observationer är en forskningsmetod där systematik förs 

in i observationsprocessen (Denscombe, 2016). För att undersöka muntlighetskulturen i 

fler än en klass utfördes två olika observationer på samma skola fast med olika lärare. 

Observationerna ljudinspelades för att möjliggöra att vi kan analysera alla de frågor som 

ställdes i samband med observationen. Denscombe (2016) menar att ljudinspelningarna 

ger en korrekt dokumentation som inte blir en störade faktor på samma sätt som till 

exempel videoinspelningar.   

 

För att undersöka hur många elever som fick utrymme att visa sina muntliga förmågor 

under observationstillfället gjordes en kartläggning av svarsfrekvensen i klassrummet. 

Lektionerna ljudinspelades och transkriberades sedan med stöd av Norrbys (2014) 

bastranskripition. Vi transkriberade de delar av inspelningen som är relevanta för studien. 

Därför valde vi att ta bort de delar av inspelningen där läraren hade långa genomgångar 

utan några frågor till eleverna. De borttagna delarna i transkriptionen markerades med tre 

punkter. 
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3.2 Urval 

För att välja ut deltagare har vi använt oss av ett kriteriebaserat bekvämlighetsurval 

(Denscombe, 2016). Våra kriterier var att lärarna skulle vara behöriga i svenska för 

årskurs 4–6. För att nå ut till lärare som uppfyllde kriterierna upprättades kontakt med 

lärare vi hade personlig kontakt med. Lärarna blev informerade om att de skulle bli 

observerade under en 40 minuterslektion i svenska. Tabell 2 nedan visar i vilken årskurs 

och vilket ämne observationen ägde rum i. 

 

Tabell 2: information om deltagare 

Namn Observations 

årskurs 

Behörighet 

årskurs 

Behörighet i 

svenska 

Lärare 1 Årskurs 5 Åk 1–6 Ja 

Lärare 2 Årskurs 5  Åk 4–9 Ja 

 

Både lärare 1 och 2 i tabellen är behöriga lärare för årskurs 4–6 och behöriga att undervisa 

i svenska. Lärarna undervisade i sina vanliga klasser under observationerna.  
 

3.3 Genomförande av ljudinspelad observation 

Den första svensklektionen som observerades pågick i 40 minuter. Under observation 1 

närvarade 19 elever. Undervisningen handlade om demokrati. Läraren började med en 

genomgång där hen kontrollerade elevernas förkunskaper med hjälp av både öppna- och 

slutna frågor. I slutet av lektionen fick eleverna arbeta individuellt men även här valde 

läraren att ibland både ställa frågor men också svara på frågor i helklass. Den andra 

observationen gjordes också under en svensklektion med 21 elever. Observationen pågick 

i 40 minuter. Undervisningen handlade om argumenterade texter där läraren började 

lektionen med att repetera tidigare undervisning, detta med hjälp av öppna- och slutna 

frågor. Lektionens upplägg varierade då eleverna under flera korta perioder gjorde en 

eller två frågor individuellt i ett häfte. Lärarens frågor och samtalet som pågick under 

lektionen utgick främst från elevernas arbetshäfte.  

 

Innan observationen ägde rum hade lärarna fått information om att vi skulle undersöka 

lärarnas frågor till eleverna. Vi beskrev inte exakt vad eller hur vi observerade gällande 

lärarens frågor.  Lärarna är alltså inte medvetna om att vi observerade just hur man ställde 
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frågor. Detta var en förutsättning för att studien skulle bli mer tillförlitlig. Under 

observationerna placerade vi oss längst bak i klassrummet för att göra en så liten inverkan 

på lektionerna som möjligt. Efter observationerna skrev vi en sammanfattning för att få 

med detaljer som inte fick plats i observationsschemat. Det detaljer rörde exempelvis hur 

läraren väljer vilka elever som fick möjligheten att svara på frågor. Observationerna 

spelades in för att en djupare analys av lärarens frågor skulle vara möjlig.  

 

3.4 Analysmetod 

För att analysera det insamlade materialet används en kombination av metoder. Studiens 

första frågeställning besvaras med hjälp av observationer och en kvantitativ analys av 

elevernas aktivitet när lärarna ställer frågor. För att svara på studiens andra frågeställning 

användes en kvalitativ analys av lärarnas frågor till eleverna. För att kategorisera lärarens 

frågor användes samma tabell som Emanuelsson (2001) använder för att ta reda på 

frågans frihetsgrad. 

 

Vi har valt att använda Emanuelssons (2001) två olika kategorier: öppna frågor och slutna 

frågor. Med hjälp av dessa begrepp kan vi dela upp lärarens frågor i olika kategorier.  

 

o Öppna frågor syftar till att skapa en dialog både mellan lärare och klassen 

och mellan eleverna. 

 

o Slutna frågor syftar till att rikta elevens uppmärksamhet i den riktningen 

läraren önskar. 

 

 Genom att undersöka lärarens frågor till eleverna vid ett undervisningstillfälle kan vi se 

om de är öppna eller slutna och vilken frihetsgrad frågorna har. Analysen av frihetsgrader 

är relevant för studien på grund av att det ger läsaren en tydlig bild av i vilken utsträckning 

eleverna kan svara på lärarens fråga. I studien kommer begreppet frihetsgrader användas 

på följande vis. Om en fråga har ett rätt svar samtidigt som det finns en tydlig struktur om 

hur eleverna ska svara på frågan samt att frågan är kopplad till ett specifikt ämne, då 

tolkas frågan som frihetsgrad 0. En fråga med frihetsgrad 1 ger eleverna möjlighet att 

svara utan att det finns ett korrekt svar men det finns en tydlig struktur om hur eleverna 

ska svara på frågan samt att frågan är kopplad till ett specifikt ämne. Frågor med 

frihetsgrad 2 utgår från ett specifikt problem men det finns ingen tydlig struktur för hur 
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eleverna ska svara på frågan och det finns inget korrekt svar på frågan. En fråga med 

frihetsgrad 3 är helt obunden för det finns inget specifikt ämne som frågan är kopplad till 

och svarsstrukturen och svaren är fria.  

 

För att svara på studiens första frågeställning gjordes en sammanställning av 

observationsschemat för att se hur många elever som var aktiva under lektionen, hur långa 

svar på frågorna eleverna gav och hur ofta varje enskild elev var aktiv under lektionen. 

Sammanställningen jämförs sedan med de anteckningar som gjorts efter observationen 

och den analys som gjorts för studiens första frågeställning. Av den jämförda datan 

analyseras likheter och skillnader samt vilka av lärarens tillvägagångssätt som i studien 

visar sig vara effektiva för att eleverna ska vara muntligt aktiva under lektionen. 

 

Vi valde att endast fokusera på de elevsvar som kom efter att eleven fått ordet av läraren. 

I studiens resultat ingår därför inte svar där elever säger svaret rätt ut eller kommenterar 

något under observationerna. När vi delar in frågorna i olika frihetsgrader utgår vi från 

frågans innebörd. Frågornas formulering och innebörd kan ibland skilja sig åt, till 

exempel kan läraren ställa en ”ja och nej” fråga men innebörden är mer öppen. I resultatet 

redovisas ett exempel där läraren frågar ”ska vi ta din rubrik?”. Det är en tydlig ”ja och 

nej” fråga men innebörden är att läraren vill att eleven redovisar sin rubrik. Det gör att 

frågan blir med öppen eftersom läraren inte är ute efter ett specifikt svar utan vill veta vad 

eleven har tänkt ut själv.  

 

3.5 Metod- och materialkritik 

Studiens reliabilitet styrks av att observationerna i båda fallen gjordes av två observatörer 

och att båda observationerna ljudinspelades. Observationerna genomfördes med hjälp av 

ett observationsschema (se bilaga 3) där det dokumenterades vilka elever som fick svara 

på lärarens frågor och hur många gånger eleverna fick svara på frågor. Lärarnas frågor 

analyserades med hjälp av frihetsgrader (Emanuelsson, 2001). Metoderna som användes 

underlättar för att studien kan upprepas av någon annan, dock är det inte säkert att 

resultatet blir liknande, eftersom klasser och lärare kan skilja sig åt. 

 

För att stärka studiens validitet utgick observationerna utifrån samma 

observationsschema och båda lektionerna pågick lika länge med samma två observatörer. 

Analysen av frågorna utgår från samma kategorier som Emanuelsson (2001): öppna och 
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slutna frågor. Vi har även använt en tidigare använd tabell av Emanuelsson (2001) för att 

dela upp frågorna i olika frihetsgrader (se tabell 1). Metoderna som används har varit 

relevanta för det studien ämnar att undersöka. 

 

Vi använde Basseys (1981) begrepp relaterbarhet för att se om andra lärare med liknande 

förutsättningar kan relatera till studien. Vår studie har genomförts småskaligt men trots 

detta menar vi att vårt resultat går att relatera till eftersom det finns likheter mellan vårt 

resultat och resultatet i liknande studier. 

 

Studien består främst av kvalitativa resultat men det kan även urskiljas kvantitativa 

ansatser. Svaret på studiens första frågeställning presenteras främst med ett kvantitativt 

resultat då vi tar reda på hur stor del av eleverna som har möjlighet att svara på lärarens 

frågor under observationen. Den andra frågeställningen innebär en mer kvalitativ ansats 

då vi mer grundligt analyserar lärarens olika frågor.  

 

Eftersom lärarna inte fått instruktioner för hur lektionsupplägget ska se ut, utan endast 

vad vi kommer att observera, har lektionerna olika innehåll. Detta kan göra att lärarens 

frågor varierar mer än vid undervisning där planeringen och lektionsupplägget är 

densamma. Elevernas förkunskaper om ämnet kan också påverka lärarens typ av frågor 

eftersom lärarna har talat olika mycket om det specifika ämnet under tidigare 

undervisning.  

3.6 Etiska förhållningssätt 

Vår undersökning har tagit hänsyn till de huvudkrav som Vetenskapsrådet tagit fram 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta för att deltagarna vid observationen ska känna sig så 

trygga som möjligt under deltagandet av studien. Nedan beskriver vi hur vi förhåller oss 

till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi 

informerar samtliga lärare och elever d.v.s. undersökningsdeltagare via brev eller e-post 

(se bilaga 1 och 2) om deras roll/uppgift i vårt arbete. I vår förfrågan om de vill medverka 

i studien påpekar vi att deltagandet är frivilligt och att de har möjlighet att avbryta sitt 

deltagande när de vill under processen. Samtliga medverkande kommer ha rätt att 

bestämma hur länge de vill närvara samt närvara utifrån sina egna villkor. Varje 

uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare skriver under en samtyckesblankett i 

samband med observationen. En skickades till läraren (se bilaga 1) och en annan delades 

ut till eleverna så deras målsmän kunde skriva under (se bilaga 2). Observationen utgår 
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ifrån lärarens frågor i samband med undervisning men vi samlar även in information om 

kön, arbetslivserfarenhet och relevant utbildning. Vi kommer inte samla in information 

som kan riskera deltagarnas anonymitet. När observationen analyseras får respondenterna 

och skolor fiktiva namn. Samtliga undersökningsdeltagare informerades om vad insamlad 

data kommer användas till i vår studie och att det inte kommer användas till andra syften 

än de ändamål som vi kommit överens om inför observationstillfället alltså att underlag 

från studien kan komma att användas i andra vetenskapliga sammanhang än vårt 

examensarbete. Vetenskapsrådet (2001) skriver att forskning är nödvändigt för allas 

utveckling, därför finns det ett berättigat krav på den forskning som görs. Forskningen 

ska vara av hög kvalitet och innehålla väsentliga frågor. Detta krav kallas för 

forskningskravet.  

Även Denscombe (2016) nämner fyra huvudprinciper som vi kommer förhålla oss till 

under vårt arbete. Dessa huvudprinciper är att vi ska skydda deltagarnas intressen, vi ska 

garantera att deltagandet är helt frivilligt och baserat på informerat samtycke, forskningen 

undviker falska förespelningar och bedrivs med vetenskaplig integritet och att vi följer 

den nationella lagstiftningen.  

4 Resultat och analys 
Under 4.1 presenterar vi resultatet i förhållande till vår första frågeställning om hur stor 

del av eleverna som varit aktiva under observation 1 och 2. I 4.2 analyseras frågornas 

frihetsgrad och elevernas möjlighet att ge obundna svar.  

 

4.1 Elevernas möjligheter att tillämpa muntliga förmågor vid lärarens 

frågor i undervisningen 

Under observationerna använde lärarna två olika strategier för vilka elever som fick svara 

på frågor. Läraren i observation 1 använder handuppräckning för att välja vilka elever 

som ska svara på frågor medan läraren i observation 2 använder handuppräckning för att 

eleverna ska visa att de kan men det är inte självklart att de får svara på frågan. Lärare 1 

använder sitt handuppräckningssystem kontinuerligt under hela observationen. Lärare 2 

skiftar till att bara välja elever utan handuppräckning. Lärarnas strategier för 

handuppräckning är relevanta för studien därför att i observation 1 kan elever undvika att 

vara muntligt aktiva genom att inte räcka upp handen men i observation 2 är detta inte 

möjligt eftersom läraren även väljer de elever som inte räcker upp handen. Skillnader i 
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fördelningen av elevsvar går tydligt att identifiera i analysen av observationerna, något 

som kan påverkats av lärarnas strategier för handuppräckning. I (4.1.1) och (4.1.2) 

redovisas resultatet av hur många elever som får svara muntligt på lärarnas frågor samt 

hur många gånger varje enskild elev får svara. 

4.1.1 Observation 1 

Vi observerade Lärare 1 under 40 minuter och vid observationstillfället närvarade 19 

elever. Lektionen handlade om demokrati. Lärare 1 ställde 29 olika frågor. Sammanlagt 

fick läraren 34 elevsvar eftersom läraren ibland ställe samma fråga till fler än en elev. 

Läraren ställde frågor och vid några tillfällen ställde hen även följdfrågor, till exempel 

började han med att ställa huvudfrågan: ”Vad tror ni den här bilden vill visa?” sedan 

fortsatte han med en rad följdfrågor: ”När ungefär tror ni den här bilden är tagen?”, 

”Varför tror du det är ungefär då?” och ”Vad var det som hände 1921 för att vara exakt?”. 

 

För att tydligt visa frekvens och statistik från observationen visar vi två diagram. Diagram 

1 anger antalet elever och hur stor andel av dem som fick möjligheten att vara muntligt 

aktiva under de 40 minuter som observation ett pågick.  

Diagram 1: Elevaktivitet 

 
 

Diagrammet visar att 79 % (15 elever) av klassens 19 elever fick möjlighet att svara på 

en av de frågor som läraren ställde under observationen av helklassundervisningen, 21 % 

(4 elever) av eleverna fick inte möjlighet att svara på någon fråga. 

 

15; 79%

4; 21%

Diagram 1: Elevaktivitet

Elever  som är  muntligt aktiva
under lektionen

Elever  som inte är muntligt aktiva
under lektionen
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 Diagram 2 visar hur många gånger eleverna fick möjligheten att svara på en fråga. 

Sammanlagt fanns det möjlighet för 34 elevsvar vid observationstillfället. På X-axeln 

(den vågräta axeln) anges antalet elevsvar och på Y-axeln (den lodräta axeln) anges antal 

elever som fick svara. 

Diagram 2: elevsvar från observation 1 

 
 

Diagram 2 visar att det mest frekventa svarsantalet under den första observationen är 1. 

Sammanlagt fick 7 av de 15 elever som svarade på någon fråga under observationen 

endast svara på en fråga under hela lektionen. En av de 19 elever som närvarade under 

observationen fick svara 7 gånger medan 4 elever inte svarade alls problematiseras i 

kapitel 5. Diagram 2 visar att 8 av eleverna fick möjligheten att svara på fler än en fråga 

det betyder att nästan hälften av eleverna är muntligt aktiva vid flertalet tillfällen under 

observationen. Att elever är aktiva genom samspel och samtal underlättar för lärande 

enligt sociokulturell teori. 

 

4.1.2 Observation 2 

Vi observerade Lärare 2 under 40 minuter och vid observationstillfället närvarade 21 

elever. Lektionen handlade om argumenterade text och det var en fortsättning på tidigare 

arbete. Under lektionens tid ställde läraren 20 olika frågor men tog emot flera elevsvar på 

flera av frågorna. Exempel på frågor var: ”Vilka är argumenten som förs fram i sången? 

Vad är det som händer när barnen tittar för mycket på TV?” där 5 elever fick möjlighet 

att svara på frågan. Sammanlagt fanns det möjlighet för 56 elevsvar vid 
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observationstillfället. Läraren valde att själv svara på 4 av sina frågor och ställde 2 frågor 

som hon inte förväntar sig något svar från eleverna. Till exempel ”Vilken är åsikten i 

insändaren?”. Frågan är ställd i syfte att leda eleverna in på arbetet de ska göra 

självständigt under lektionen. För att tydligt visa frekvens och statistik från observationen 

visar vi detta genom diagram. Diagram 3 nedan anger antalet elever och hur stor andel av 

dem som fick möjligheten att vara muntligt aktiva under de 40 minuter som observation 

två pågick.  

 

Diagram 3: Elevaktivitet 

 
 

Diagram 3 visar att hela 86 % av klassens elever var muntligt aktiva under vår andra 

observation. 3 av eleverna fick inte möjlighet att svara på någon fråga under 

observationstillfället. Diagram 4 visar antalet gånger varje elev svarade på en fråga. 

Sammanlagt ställdes 56 frågor där elever hade möjligheten att svara. Vid dessa 56 

tillfällen fick läraren 47 svar av eleverna. Vid 9 tillfällen svarade inte eleven eller kunde 

inte det rätta svaret.   
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Diagram 4: Elevsvar från observation 2 

 
Diagram 4 visar att det mest frekventa svarsantalet under den andra observationen är 3. 9 

av eleverna fick svara 3 gånger på lärarens frågor och en elev svarade sammanlagt 5 

gånger under hela lektionen. Diagrammet visar också att 15 av eleverna fick svara på fler 

än en fråga.  

 

4.2 Lärarnas frågor och elevernas möjlighet att ge obundna svar 

 
Under de observationer som gjorts kan frågor med alla frihetsgrader identifieras. Det 

betyder att lärarna ställer både öppna och slutna frågor. Något som är tydligt efter 

analysen av inspelningarna är att frågor med hög frihetsgrad är mer sällsynta än de 

frågorna med låg frihetsgrad. Det är något som påverkar elevernas möjlighet att ge 

obundna svar. I 4.2.1 redovisas frågornas frihetsgrad i observation 1 samt exempel på 

frihetsgrad 0 och 2. I 4.2.2 redovisas frågornas frihetsgrad i observation 2 samt exempel 

på frihetsgrad 1 och 3. 

 

4.2.1 Observation 1 
 
Under första observationen ställdes 29 olika frågor. Det identifierades frågor med alla 

frihetsgrader. I diagram 5 visas fördelningen av frågornas frihetsgrad. 
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Diagram 5: Frågornas frihetsgrad i observation 1 

 
 

Diagram 5 visar att frihetsgrad 0 var främst förekommande under observation 1. Det 

innebär att frågorna under observation 1 oftast var helt slutna. Diagram 5 visar även att 

frågor med frihetsgrad 3 är sällsynta under observation 1. Det minskar elevernas chans 

att ge obundna svar eftersom det kräver frågor med hög frihetsgrad. 

 

En frågesekvens inklusive elevsvar för den frihetsgraden kan se ut som i exempel 1. I 

exemplet nedan arbetar klassen med demokrati och repeterar nyckelbegrepp för området: 

 

Exempel 1: Sekvens med frågor med frihetsgrad 0. 

Lärare: Vad är rösträtt? 

Elev 1: Det är vilka som har rätt att rösta. 

Lärare: Ja! Precis, men vad är lika rösträtt då? 

Elev 2: Att alla får rösta lika många gånger. 

Lärare: Nja, inte riktigt. Någon annan som vet? 

Elev 3: Att allas röst är lika mycket värd. 

Lärare: Precis. Allas röst är lika mycket värd, så min röst räknas lika mycket som 

kungens. 

(Observation 1) 
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Detta är en typisk sekvens för frågor med frihetsgrad 0. Läraren ställer frågor där hen vill 

ha ett specifikt svar och låter olika elever svara tills läraren fått rätt svar. När läraren 

ställer frågor med frihetsgrad 0 svarar eleverna alltid med en mening eller ett ord. 

Responsen som eleverna får blir kort och är kopplad till om eleven har rätt eller fel och 

den bidrar inte till något samspel där eleven får stöttning av läraren för att kunna ta nästa 

steg när eleven inte kan frågan. Istället väljer läraren en ny elev som får svara på frågan. 

För att frågor ska analyseras med en högre frihetsgrad krävs det att svaret är obundet. 

Exempel 2 visar på en fråga med elevsvar som analyserats med frihetsgrad 2 (den näst 

högsta frihetsgraden). I exempel 2 diskuteras elevdemokrati och läraren frågar vad 

eleverna anser att de kan påverka i skolan:  

 

Exempel 2: Sekvens med frågor med frihetsgrad 2. 

Lärare: Hur känner du att du kan påverka saker?  

Elev 1: Jag kan säga vad jag tycker. 

Lärare: Ja precis hur menar du då och om vad? 

Elev 1: Jag kan säga att jag vill ha makaroner i skolan och då kanske jag får de. 

Lärare: Sant, vad tänker du om att påverka? 

Elev 2: Jag kan rösta när vi gör det. 

Lärare: Du menar här i skolan? 

Elev 2: Ja det menar jag.  

(Observation 1) 

 

I exempel 2 får eleverna chansen att säga vad de kan påverka i skolan. Läraren ställer 

följdfrågor för att eleverna ska kunna utveckla sina svar mer utförligt. Här är både 

genomförande och svaret öppet men problemet som diskuteras är fortfarande givet, därför 

blir de frihetsgrad 2. I exempel 2 finns ett påstående fast det är menat som en fråga, 

eftersom analysen fokuserar på innebörden av det som sägs tolkas detta som en fråga. De 

två ovanstående citaten visar exempel från de vanligaste frihetsgraderna i observation 1.  

 

4.2.2 Observation 2 
 
 Under andra observationen identifierades 20 olika frågor. Det identifierades frågor med 

alla frihetsgrader. I diagram 6 visas fördelningen av frågornas frihetsgrad. 
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Diagram 6: Frågornas frihetsgrad i observation 2 

 
Diagram 6 visar att det ställdes färre antal frågor under andra observationen men 

fördelningen av frihetsgraderna hos frågorna var jämnare. I exempel 3 finns en sekvens 

från en fråga med frihetsgrad 1. I exemplet nedan har eleverna fått läsa en text och sedan 

får de hitta på en egen rubrik till texten: 

 

 Exempel 3: Sekvens med frågor med frihetsgrad 1. 

Lärare: Ska vi ta din rubrik? 

Elev 1: Kör mindre bil. 

Lärare: Där har ni en bra rubrik. Någon mer? 

Elev 2: Onödigt med bilen. 

Lärare: Fungerar också. Någon mer? 

Elev 3: Kör inte bil om du verkligen inte behöver. 

Lärare: Kanske lite bättre än elev 2, varför då? 

Elev 3. För det finns ju folk som verkligen behöver bil. 

Lärare: Precis därför kan elev 2s rubrik vara lite hård. 

(Observation 2) 

  

I exemplet ovan noterar vi att läraren ställer en fråga där ett naturligt svar är ja eller nej. 

Frågan uppfattas av eleven som en uppmaning att ange sin rubrik vilket också utifrån vår 

uppfattning var lärarens syfte. I exempel 3 beskrivs en uppgift med ett givet problem och 

ett givet genomförande men svaret är öppet och kan variera, även om läraren i detta fall 
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väljer att kommentera fördelar och nackdelar med olika svar. En fråga med frihetsgrad 1 

som i detta fall kan inbjuda till diskussion om elevernas svar, där de kan lära av varandra. 

I exemplet stöttar och ger läraren eleverna chansen att förklara för Elev 2 varför rubriken 

inte fungerar helt korrekt. Exempel 3 visar att även frihetsgrad 1 kan bidra till en 

diskussion om elevers svar, dock får inte eleverna möjligheten att ge helt obundna svar. 

Ett exempel som visar att elever kan ge helt obundna svar är exempel 4 från en fråga med 

frihetsgrad 3 där eleverna har fått en ny text. Läraren valde i exempel 4 att låta alla elever 

säga vad de identifierat för problem. Sedan diskuterades elevernas identifierade problem 

i helklass.   

 

 Exempel 4: Sekvens med frågor med frihetsgrad 3. 

Lärare: Är det något vi behöver förklara här? 

Elev 1: Vi kan behöva förklara vad tjog är? 

Lärare: Ja precis. Något mer? 

Elev 2: Vad ögon på skaft är. 

Lärare: Precis något mer? 

Elev 3: Vad en tittarkloss är. 

(Observation 2) 

 

I exempel 4 får eleverna en chans att identifiera sina egna problem med en text så att 

övriga klassen kan hjälpa till att förklara de olika orden. Här är inte någonting givet. 

Istället är problem, genomförande och svar öppna. I detta fall kan inte läraren vara säker 

på vilka olika delar ur texten som eleverna kan anse vara svåra.  Med hjälp av elevernas 

svar kan läraren identifiera elevernas förståelse av texten för att kunna stötta eleverna på 

sin enskilda nivå i likhet med den proximala utvecklingszonen. Frågor med denna 

frihetsgrad ger eleverna stor möjlighet att ge obundna svar.  

 

4.3 Sammanfattning av resultat 
Observationerna visar att 33 av 40 elever fick chansen att svara på lärarnas frågor minst 

en gång under lektionen. Samanlagt var det 23 av 40 elever som fick svara mer än en 

gång under observationerna. Under observationerna får inte alla elever chansen att 

tillämpa sina muntliga färdigheter genom att svara på lärarens frågor i 

helklassundervisning. Analysen av observationerna visar även att elevernas möjligheter 

att ge obundna svar är begränsad. Det är ett endast 14 av 49 frågor där eleverna får 



  
 

21 

möjlighet att ge obundna svar. I övrigt är frågorna alltid tydligt kopplat till ett ämne och 

läraren söker ett specifikt svar. Lärarna följer ofta upp obundna frågor med följdfrågor. 

Resultatet visar att 17 av de 29 olika frågor som läraren i observation 1 ställer är helt 

slutna och eleverna svarar i dessa fall alltid med ett ord eller max en mening. Vid dessa 

tillfällen ställer läraren inte följdfrågor utan kommenterar med rätt eller fel och ställer en 

ny fråga till nästa elev. Resultatet av observation 2 visar att 7 av 20 frågor är helt slutna. 

Under observation 2 får eleverna fler möjligheter att ge obundna svar än under 

observation 1.  

 

5 Diskussion 
 
Syftet med studien är att undersöka muntlighetskulturen i klassrummet med utgångspunkt 

i lärares sätt att formulera frågor i helklassundervisning. Vi fokuserar därför på att 

undersöka lärarens roll när det kommer till den muntliga miljön vid ett 

undervisningstillfälle. Studien visar vilken typ av frågor läraren ställer och om frågorna 

ger eleverna möjlighet att tillämpa sina muntliga förmågor. 

 

Under observationerna visade det sig att total 33 av 40 elever fick svara på minst en fråga. 

Under första observationen var det 4 elever som inte fick svara på någon fråga och under 

andra observationen var det att 3 elever inte fick svara på någon fråga. Enligt Bakhtins 

teorier som Dysthe och Igland (2003;94–118) beskriver, behöver elever delta aktivt i 

dialogen för att lärande ska ske. Därför kan de elever som inte deltar aktivt ha svårt att 

utveckla kunskaper om det som undervisas. Även i kursplanen för svenska (Skolverket, 

2017) betonas vikten av att alla elever ska få chansen att öva sina muntliga förmågor i 

helklassdiskussioner. Det är svårt för oss att dra några generella slutsatser av att 7 elever 

satt tysta under observationerna. eftersom vi bara observerar en lektion av all 

undervisning. Men enligt den sociokulturella teorins tankar om samtal försvåras elevers 

möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper vid detta tillfälle (Vygotskij, 1999).  

 
En jämförelse av antalet gånger elever får svara under observationerna visar att 

observation 2 har en mindre spridning av elevsvaren än observation 1. I observation 1 är 

det mest förekommande att elever får svara på 1 fråga medan i observation 2 är det mest 

förekommande att elever får svara på 3 frågor.  Under första observationen får en elev 

svara på frågor vid 7 tillfällen något som kan ses som anmärkningsvärt eftersom 4 elever 

inte får svara på någon fråga i observation 1. Under andra observationen är 
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svarsfördelningen jämnare där en elev får svara på frågor 5 gånger. En anledning till 

skillnaderna mellan observationerna kan vara lärarnas strategier för att fördela ordet i 

klassrummet. Under observation 1 måste eleverna räcka upp handen för att få ordet medan 

under observation 2 kan eleverna få ordet utan att de räcker upp handen. Enligt William 

(2013) kan strategin som används i observation 1 bidra till att bara högpresterande elever 

vill svara på frågor vilket i sin tur kan leda till kunskapsluckor. Strategin som används av 

läraren i observation 2 gör att elever kan få mer stöttning eftersom hela klassen 

tillsammans försöker diskutera och förklara när en elev inte riktigt förstår, vilket är i likhet 

med det som Säljö (2000) skriver om att delta aktivt. Eftersom eleverna som inte förstår 

behöver förklara sina tankar blir de aktiva i undervisningen, något som är viktigt för 

lärandet enligt Säljö (2000).  Lärarens strategi under observation 2 är i enighet med det 

Hundeide (2003) menar med att elever ska få möjlighet att uttrycka sig oavsett tidigare 

kunskaper. Resultatet av elevernas möjlighet att svara på lärarens frågor visar att oavsett 

strategi finns det elever som inte får svara på någon fråga alls under båda observationerna. 

Föreliggande studie visar att elevers möjligheter att ge obundna svar är begränsade. I båda 

observationerna var den vanligaste frihetsgraden 0, det innebär att frågorna var inriktade 

på ett litet ämne och sökte ett specifikt svar. Resultatet var ganska väntat då båda 

lektionerna syftade till att undervisa om något som var nytt för eleverna, resultatet kunde 

varit annorlunda om eleverna skulle diskutera och resonera om redan befäst kunskap. 

Dock menar Säljö (2000) att lärandet sker genom samspel. Därför kan det underlätta 

elevernas lärande om de får diskutera det nya ämnet istället för att svara på många frågor 

med frihetsgrad 0. Det fanns skillnader i hur användandet av frågor med frihetsgrad 0 såg 

ut under observationerna. Läraren i första observationen använde frågorna som kontroll 

och om en elev inte kunde svaret fick en ny elev frågan. I den andra observationen stöttade 

läraren elever som inte kunde svaret med följdfrågor och förklaringar, något som kan ses 

som stöttning precis över elevens egna förmåga och det är i likhet med det Vygotskij 

(1999) menar med den proximala utvecklingszonen.  

 

Resultatet av de frågor vi undersökt visar sig vara i likhet med det som Brown och Wragg 

(1993) kom fram till i sin studie, att frågor där elever kan diskutera förekommer minst 

antal gånger. Vår analys av frågorna visar att elever har möjlighet att ge obundna svar på 

frågor med frihetsgraderna 1, 2 och 3. Eftersom frågor med de olika frihetsgraderna har 

inget givet svar, dock är möjligheten till diskussion begränsad till frihetsgrad 2 och 3 där 
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genomförandet inte är givet. Svärdemo Åberg (2004) menar att frågor som ger elever 

möjligheter till diskussion utvecklar deras muntliga förmågor. Enligt resultatet av vår 

studie är det bara 14 av 49 frågor som utvecklar elevers muntliga förmågor. Eftersom 

lektionen syftade till att eleverna skulle lära sig något nytt och inte att enbart utveckla 

muntliga färdigheter är detta resultat inte oväntat. Studien visar därför att slutna frågor 

har lika stor funktion i undervisningen som öppna frågor bara att de syftar till att träna 

olika förmågor. Studien visar även att sättet lärare väljer vilka elever som får svara kan 

påverka hur fördelningen av elevsvar ser ut i klassen. Något som andra lärare kan dra 

nytta av i sin egen undervisning. 

 

Metoden för att analysera frihetsgrader kan bli problematisk eftersom det finns inga 

nivåer för frågor där problem och genomförande är öppet men svaret är givet. Frågor med 

ett givet svar kategoriseras därför på frihetsgrad 0 även om problem och genomförande 

är öppet. Det kan vara svårt att tolka lärarens intention med frågorna eftersom inte några 

intervjuer genomfördes. Följaktligen var det våra tolkningar av det som framkommit  i 

inspelningarna som låg till grund för analysen. Exempel 4 i resultatet är ett sådant fall. 

Om man bara ser till frågan och lärarens följdfrågor kan det tolkas som att läraren har ett 

förutbestämt svar och då skulle frågan vara sluten. Vi har valt att se till hela 

sammanhanget och tolka det som att eleverna väljer vad som ska identifieras som problem 

därför blir frågan öppen, eftersom problemet är öppet och genomförandet öppet blir det 

frihetsgrad 3 istället för 0. 

 

Av de resultat som framkommit från studien skulle ett förslag till vidare forskning vara 

att undersöka hur lärare förhåller sig till de elever som inte är muntligt aktiva under 

lektionen, eftersom det vid båda observationerna visat sig finnas elever som inte får svara 

på någon fråga under lektionen.  
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Bilagor 
 
5.1 Bilaga 1 – Informationsbrev till lärare 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som heter Marcus Nelimarkka och Rasmus Nygren från 
grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4 – 6. Nu läser vi vår sista termin och har 
precis börjat kursen självständigt arbete II där vi ska skriva en uppsats där syftet är att 
undersöka vilken typ av frågor lärare ställer till elever. Arbetet bygger på observationer 
av pågående undervisning och därför skulle vi bli väldigt glada om du kunde ställa upp. 
Vi kommer att göra en observation under en lektion där helklassdiskussioner 
förekommer. Tid och plats kommer vi överens om.  
 
I genomförandet av studien förhåller vi oss till vetenskapsrådets etiska 
rekommendationer för samhällsvetenskaplig forskning. Det innebär att all information 
kommer behandlas konfidentiellt så att det inte är möjligt att identifiera några personer, 
verken lärare eller elever, i vår uppsats. Du är även fri att avbryta din medverkan i 
studien när som helst under processen. När studien är färdig kommer den publiceras i 
DiVa-portal som är ett offentligt internetbaserat arkiv för studentuppsatser. Underlag 
från studien kan komma att användas i andra vetenskapliga sammanhang. Vid frågor är 
du välkommen att kontakta oss eller vår handledare Peter Ström.  
 
 
Marcus Nelimarkka- mn222wx@student.lnu.se 
 
Rasmus Nygren- rn222es@student.lnu.se 
 
Peter Ström – peter.storm@lnu.se 
 
Vi hoppas att du vill vara med och hjälpa oss! 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Marcus och Rasmus 
 
 
Genom att skriva under detta nedan samtycker jag till att delta i studien. Jag har blivit 
införstådd med att observationen kommer att spelas in. Jag är även informerad om hur 
insamlade data kommer att användas, att mitt deltagande är frivilligt och att mina 
personuppgifter inte kommer spridas.  
 
 
_________________________________ 
 
Deltagarens namnteckning 
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5.2 Bilaga 2 – Informationsbrev till målsman 
 
Hej! 
 
Vi heter Rasmus Nygren och Marcus Nelimarkka och vi läser vår sista termin på 
grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4 – 6 via Linnéuniversitetet i Kalmar.  
Vi kommer göra en observation inför vårt självständiga arbete på ditt barns skola. Det 
kommer att innebära ljudinspelningar under en lektion där vi bett läraren att ha 
helklassdiskussioner. Delar av denna ljudinspelning kommer att transkriberas. Att 
närvara vid vår observation är förstås helt frivilligt. Underlag från studien kan komma 
att användas i andra vetenskapliga sammanhang än vårt examensarbete. Inget barn 
kommer att nämnas vid namn eller kunna identifieras i arbetet. Ljudinspelningarna 
kommer bara avlyssnas av oss och eventuellt vår handledare. 
 
Om Du som vårdnadshavare vill veta mer om arbetet eller hur undersökningen kommer 
att gå till går det bra att kontakta mig på rn222es@student.lnu.se 
Om Du tillåter Ditt barn att delta i undersökningen kan Du skriva under 
nedanstående blankett och sedan återlämna den till mig genom Ditt barn. 
 
Mvh 
Rasmus Nygren 
Marcus Nelimarkka 
Lärarstudenter 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Jag tillåter mitt barn att delta i följande undersökning: 
Observation av undervisningstillfälle  
 
Namnteckning målsman: _____________________________ 
 
Elevens namn: _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

III 

5.3 Bilaga 3 – Observationsschema 
 

Tid ÖF SF Elevsvar Respons Kommentar 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Tid = Klockslag. ÖF = Öppen fråga. 

SF = Sluten fråga. Elevsvar = Vilken eller vilka elever svarar på frågan. 

Respons = Följdfråga, kommentar, gör inget med svaret 
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Klassrummets disposition: 
 
 
 


