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Abstrakt

Trettiotre gymnasieelevers uppfattning och erfarenheter av frågeställande i skolmiljö 

ligger till grund för föreliggande uppsats. Undersökningens frågor och 

informanternas svar har satts i relation till sociologiska, didaktiska och kognitiva 

aspekter, vilka hämtats ur tidigare forskning. Informanternas förståelse av 

undervisning, texter och arbetsuppgifter har övergripande relaterats till sociologiska 

aspekter, d v s erfarenheter från hemmiljöns och skolmiljöns kulturella kontexter. 

Lärares bemötande, attityd och respons i frågesituationer har övergripande relaterats 

till didaktiska aspekter. Informanternas uppfattning och erfarenheter av 

frågeställande i undervisning har övergripande relaterats till kognitiva aspekter. 

Aspekter som har satts i förhållande till informanternas svar och bidrar till 

frågesituationens unicitet och komplexitet. 

Nyckelord: frågor, elevperspektiv, makt, undervisning
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1. Inledning

Frågor tar aldrig slut. Frågor är ständigt närvarande, de tysta som stannar i tanken,

och de som släpps ut verbalt och virvlar runt i tillvarons alla sfärer och visar 

människors sinnesstämningar och perspektiv på tillvaron. Frågorna kan vara:

Vänliga, vädjande, varnande. Arga, arroganta, alerta. Dristiga, drömmande, 

deltagande.  Det kan tyckas självklart att ställa en fråga då undran uppstår för att

förstå tillvaron, situationen eller medmänniskors avsikter och önskemål. Frågor och 

svar är intimt förknippade med kunskap. I synnerhet i skola, utbildning och fostran 

där de kan betraktas ur flertalet perspektiv.  Ur ett fågelperspektiv kan frågor 

betraktas som auktoritära, kontrollerande och (be)dömande. Betraktade ur ett 

grodperspektiv är frågor underordnande, beroende och blottläggande. I den bästa av 

världar fungerar frågan som en samordnare av undran och vetskap, som en förvaltare 

av perspektiv och som en skapare av nya insikter.

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med föreliggande uppsats är att redogöra för gymnasieelevers medvetenhet 

och uppfattning om frågans funktion i undervisningen. Utgångspunkten för 

uppsatsen är följande frågor, vilka ställts till informanterna:

1. Ställer du frågor för att du inte förstår det läraren säger i undervisningen eller 

för att du inte förstår en text som läraren bett dig läsa?

2. Ställer du frågor för att du inte förstår vad du förväntas göra beträffande 

uppgifter etc? 

3. Ställer du frågor för att du inte kan se någon nytta för dig själv i det som det 

undervisas om?

4. Ställer du frågor för att du vill väcka uppmärksamhet i klassen?

5. Ställer du frågor för att du vill provocera/reta läraren?

6. Brukar du ställa frågorna spontant, under pågående undervisning, eller vid ett 

anvisat tillfälle, t ex handuppräckning eller vid slutet av en genomgång?

7. Är det skillnad på frågornas karaktär, d v s hur du ställer frågor eller vilken 

typ av frågor du ställer, beroende på vem du ställer dem till?
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8. Spelar övriga åhörare någon roll i förhållande till om du ställer frågor eller 

hur och vilka frågor du ställer?

9. Använder du frågor då du börjar tänka själv över vad som har sagts eller vad 

du har läst, så kallat reflekterande syfte?

10. Använder du frågor för att du vill skapa en dialog, d v s ett samtal med 

läraren och eventuellt hela klassen, beträffande det ni berört i

undervisningen?

Övrigt. Fattas det någon fråga eller kommer du spontant på något att tillägga beträffande hur 

du använder dig av frågor?

1.2 Metod

Metoden har varit att intervjua elever med utgångspunkt från ovan nämnda 

frågeställning. Intervjuerna har skett vid tre olika tillfällen, beroende på 

arbetssituationen vid skolan. Deltagande i intervjuerna har varit frivillig, vilket 

inneburit att ett större antal flickor (nitton) än pojkar (fjorton) har deltagit.

Intervjuerna har ägt rum i olika lokaler vid skolan: konferensrum, studierum, 

klassrum som vid tillfället varit lediga, samt i korridor, då ett klassrum visade sig 

vara dubbelbokat. 

I inledningsskedet spelades intervjuerna in på band, vilka sedan transkriberades. Vid 

ett tekniskt missöde med bandspelaren kom informanternas svar och åsikter att 

noteras för hand. Vid dessa intervjuer uppträdde informanterna avsevärt mer 

avslappnat och var betydligt mer verbala än vid de intervjuer som utförts med 

bandspelaren. Svårigheten som uppstod var att hinna med att anteckna allt som 

informanterna berättade under intervjun. Därför har troligtvis tyvärr värdefulla 

nyanser gått förlorade. Trots svårigheten kom resterande intervjuer att utföras utan 

bandspelare, dels med hänsyn till eleverna och den osäkerhet de uppvisade då 

bandspelaren var på, dels med anledning av att svaren blev utförligare utan 

bandspelare. Det är möjligt att informanterna upplevde att deras anonymitet 

förstärktes genom att de nedtecknade svaren inte är möjliga att spåra till enskilda 

individer i samma utsträckning som det bandinspelade materialet.
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Sammanlagt kom nio bandinspelade intervjuer till stånd. De anteckningar som 

gjordes vid intervjuerna, utan bandspelare, renskrevs i så snar anslutning som möjligt 

till intervjuerna, för att minnesbilderna skulle vara så intakta som möjligt.

1.3 Material

Den empiriska undersökningen redovisas i bilaga 1 och bilaga 2. I bilaga 1 återfinns 

intervjuernas underlag, dvs de frågor som informanterna svarade på och diskuterade 

runt. I bilaga 2 återfinns utskriften av intervjuerna i form av citat. I anslutning till 

informanternas citat återfinns en tabell för respektive fråga, i vilken svaren

sammanställts. I tabellerna har svaren delats in beroende på framträdande faktorer. I 

de fall informanterna inte utvecklat sina svar återfinns de endast i tabellen.

1.4 Informanterna

De trettiotre elever, vars uppgifter den empiriska undersökningen grundar sig i, har 

sin tillhörighet i årskurserna ett, två och tre vid samhällsprogrammet samt 

handelprogrammet, vid en gymnasieskola i en medelstor västsvensk stad. Från 

handelsprogrammet, år två, intervjuades sammanlagt tolv elever, sex flickor och sex 

pojkar, varav två flickor och tre pojkar spelades in på band. Från 

samhällsprogrammet intervjuades sammanlagt tjugoen elever ur samtliga årskurser, 

fördelat på tretton flickor och åtta pojkar, varav fyra flickor i år tre spelades in på 

band. Intervjuerna har dels skett enskilt och dels i grupp på informanternas egen 

begäran. Bortsett från informanternas tillhörighet i olika gymnasieprogram är de 

anonyma. I de fall intervjuerna skedde i grupp kom frågorna att utgöra 

diskussionsunderlag mellan eleverna och min roll att vara observerande och 

noterande av informanternas diskussioner runt frågorna. I de sistnämnda intervjuerna 

uppstår problemet att eleverna kan påverkas och ta intryck av varandras svar och 

åsikter.

1.5 Historik och vetenskap

Didaktik är ett begrepp som kan betraktas som lika gammalt som människans tanke 

om att man kan undervisa någon om något och att man som resultat av 
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undervisningen lär sig något. Johan Amos Comenius (1597-1670) sa att didaktik 

betyder konsten att undervisa. Han menade att bildning inte uppstår genom rabbel av 

fackmässiga termer och regler utan att den lärande själv måste lära känna och 

utforska studieobjekten. Konkret undervisning och samtal mellan lärare och elev 

utgjorde grundläggande arbetsformer för Comenius. Under 1600-talet kom didaktik 

att bli termen för ett specifikt kunskapsområde.1 Genom århundradena har tilltron 

och optimismen för didaktiken som nyckeln till bildning och god fostran passerat 

genom många namnkunniga filosofer och vetenskapare som exempelvis Ratke, 

Rousseau, Locke, Kant och Marx. 2

Traditionellt har didaktiken uppfattat sig som vetenskap. […] Och kanske 

ligger didaktikens vetenskapliga problem just i den traditionellt vetenskapliga 

ambitionen. Om didaktiken inte lyckas med att finna en fundamentalteori för 

undervisning som är tillämplig generellt på grund av den konkret levda 

världens komplexitet, uppstår en kris mellan vetenskapen och livsvärlden.3

Gerd Arfwedson och Gerhard Arfwedson skriver i boken Didaktik för lärare (1995) 

att under 1980-talet återkom begreppet didaktik, i den svenska skolan, efter några 

decenniers bortavaro. Arfwedson och Arfwedson menar att nya idéer, 

perspektivförändringar och intressen i förhållande till undervisning, utbildning och 

fostran var skälet till att didaktiken återupplivades.4 Efter andra världskriget 

expanderade den läroplansteoretiska forskningen kraftfullt inom allmändidaktiken 

och utgjorde vid 1990-talets början ett centralt forskningsfält. Exempelvis 

problematiserades läroplaner och övriga styrdokument vilket innebar att deras 

förutsättningar, motsägelser och målkonflikter granskades. Ur ett didaktiskt 

perspektiv kom helheten av skolproblematikens komplexitet att uppmärksammas i 

forskningen. 5

Ordet kognition kommer från latinet och betyder uppfatta, tänka. Det innefattar det 

som händer i hjärnan beträffande varseblivning, tänkande, tolkning, inlärning, minne,

fantasi och symboler. Inom kognitiv teori finns inget enhetligt perspektiv men tankar 

om och tolkning av omvärlden betraktas som det väsentliga.  Teorierna fokuserar på 

människans tankeprocesser, hur de är uppbyggda, hur de utvecklas, hur de påverkar 
                                                     
1 Tomas Kroksmark, 1989, Didaktiska strövtåg, s 19 och 27.
2 Kroksmark, 1989, s 13.
3 Kroksmark, 1989, s 14-15.
4 Arfweson och Arfweson, 1995: Didaktik för lärare, s 13.
5 Arfweson och Arfwedson, 1995, s 14-15.
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uppfattning och förståelse av omvärlden och hur det tillsammans påverkar individens 

beteende. Människan betraktas som att hon har avsikter med sitt beteende och att hon 

även förutsätter att omgivningen har det. Människan betraktas som en tänkande, 

rationell och medveten varelse som bygger sin bild av världen och verkligheten mot 

bakgrund av erfarenheter. 6 Jean Piaget (1896-1980) är förgrundsgestalt för kognitiv 

utvecklingspsykologi. Människans kognitiva progression delas in i stadium med olika 

kännetecken för olika åldrar. Vid cirka tolv års ålder når individen, vad Piaget kallar,

de formella operationernas stadium, vilket innebär att förmågan att tänka över 

abstrakta saker och hypotetiska begrepp infinner sig. Ungdomarna förmår att inse att 

det finns många svar på varje fråga och varje fråga har många svar. Människor 

anpassar sitt etablerade tänkande för att ta in ny information och erfarenheter vilket 

sker genom assimilation, dvs nya erfarenheter läggs till gamla eller ackommodation, 

dvs den befintliga kunskapen måste förändras efter nya kunskaper och erfarenheter. 7

Lev S. Vygotsky (1896-1934) är förgrundsgestalt för den sociala interaktionismen.

Hans teori visar hur den mänskliga utvecklingen har ett intimt förhållande med det 

sociala, historiska och kulturella sammanhanget, vilket språkutvecklingen är en del 

av. Vygotsky betonar värdet av att barn deltar i kulturella verksamheter och 

sammanhang, under ledning av mognare och kunnigare individer, eftersom det leder 

till en ökad tankeförmåga. 8

Den amerikanska språkforskaren Shirley Brice Heaths språketnografiska studie,

Ways with words (1983) påvisar att barn i olika sociala miljöer, socialiseras in på 

skilda sätt i förhållande till språket och litteraturen. Föräldrarnas förväntningar på 

barnen är integrerade i språket vilket bidrar till barnens beteenden och språkliga 

handlingar.

För närvarande bedrivs, exempelvis vid Göteborgs Universitet, forskning beträffande 

lärande, text och språk med tonvikt på ”frågor om språkets och litteraturens olika 

funktioner, om hur barn, unga och vuxna erövrar och utvecklar språklig och litterär 

medvetenhet samt andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling.”9

                                                     
6 Philip Hwang & Björn Nilsson, 1995: Utvecklingsspykologi, s 35. 
7 Hwang & Nilsson, 1995, s 37-38
8 Lev Vygotsky, genom Ann-Katrin Svensson, 1998: Barnet, språket och miljön, s 32-33.
9 http://www.ufl.gu.se/forskarutb/cul/omraden/larande_text_sprak/ 20071202
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2. Sociologiska aspekter på frågor

2.1 Sociologisk aspekt - Hemmiljöns kulturella kontext

Ur ett språksociologiskt perspektiv är elevernas frågor att betrakta mot bakgrund av 

att hemmiljöns kulturella kontext, dvs seder, traditioner, beteenden, moral, politisk 

uppfattning, religiösa och ekonomiska förhållanden, inverkar på individens beteende, 

språkliga bruk och interaktioner. Heaths undersökning, Ways with words (2002), 

visar att individer socialiseras in i olika språkliga beteenden och att frågor används 

olika i skilda sociala miljöer. Det medför att barn har olika förutsättningar och 

erfarenheter av bruket av frågor då de kommer till skolan. Desto större likhet mellan 

hemmiljö och skolmiljö beträffande språkbruk och frågans funktion i språket desto 

lättare har eleven att anpassa sig i skolmiljön. Det samma gäller beträffande tillgång 

till litteratur och läsning, samtal och frågor runt denna.10

Barn som växer upp i en språkmiljö där talet består av fullständiga satser, bisatser, 

inskjutna satser och korrekta grammatiska satser, kommer i besittning av en 

utvecklad kod. Språket är så tydligt att det är möjligt att förstå en situation utan att se 

den. Barn som växer upp i en miljö där talet består av korta, enkla och ofullständiga 

satser utvecklar en begränsad kod. Uppmärksamheten riktas mot det nära och 

omedelbara och språket är svårförståeligt såvida man inte ser det som 

uppmärksamheten riktas mot. 11 I undervisningen brukas den utvecklade koden av 

lärare och i de fall stora skillnader råder beträffande hemmiljöns språkbruk och 

skolmiljöns kan det vålla problem för eleven.12 Det kan ses som en bakgrund till att 

eleverna intar och etablerar olika förhållningssätt och strategier, i förhållande till om 

och när de ställer frågor, då de inte förstår det som sägs i undervisningen eller i 

anvisade texter.

2.2 Prestationer och resultat

Gerd och Gerhard Arfwedson (1995) riktar sökljuset mot elevens sociala och 

kulturella bakgrund då denna påverkar elevens prestationer och studieresultat.  De 

hävdar att även om den individuella förmågan och mognaden är av betydelse för 

                                                     
10 Shirley Brice Heath, 1983, Ways with words, del ett.
11 Svensson, 1998, s 125-126. 
12 Bernstein 1971, refererat genom Svensson, 1998, s 125.
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individens möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen så är det inte bara 

biologiska och psykologiska faktorer som inverkar på elevens prestationer. De 

förväntningar, hjälp och stöd som finns i elevens tillvaro utanför skolan, speciellt i 

hemmiljön, utgör en betydelsefull faktor för elevens prestationer och resultat i 

skolmiljö.13

För elever på gymnasienivå kan inte hemmiljöns kulturella kontext utgöra hela 

grunden till elevernas prestationer och resultat. Eleverna bär många års skiftande 

erfarenheter av skolan med sig . Christer Stensmo skriver i boken Ledarskap i 

klassrummet (1997) att det är elevens tidigare erfarenheter av framgång och 

misslyckanden inom skolkontexten som avgör kraften i prestationsmotivationen. I en 

bestämd situation överväger förväntan om framgång hos de elever som har erfarenhet 

av framgång i motsvarande situationer, medan rädsla för misslyckande överväger hos 

elever som har erfarenheter av det. 14 Aspekter som bidrar till i vilken mån eleverna 

ställer frågor i skolmiljö.

2.3 Skolkontexten och den dolda läroplanen

Bortsett från skolans officiella styrdokument: läroplaner, kursplaner etc, finns vad 

som kallas den dolda läroplanen och som motsvarar skolans icke-explicit uttryckta 

direktiv, normer och förhållanden. Jan Einarsson återger i boken Språksociologi 

(2002) den dolda läroplanen med följande citat av Donald Broady:

Undervisningens ”ramar” (tid, antal elever, kursavsnitt som ska gås igenom), 

skolan som institution samt skolans funktioner att förvara, sortera och socialisera 

eleverna formar en ”dold” läroplan, dvs. en uppsättning institutionella krav på 

eleverna, något som sker ”bakom ryggen” på såväl lärare som elever. 15

Kraven som ställs på eleverna enligt den dolda läroplanen uppges bl a av Einarsson 

(2002) vara att de ska kunna arbeta individuellt för att betyg ska kunna sättas, de ska 

vara uppmärksamma, vänta på sin tur, sitta tyst och stilla, kontrollera sig verbalt och 

motoriskt. De ska kunna uttrycka sina egna erfarenheter vid anvisade tillfällen samt 

att underordna sig lärarens auktoritet. Den dolda läroplanen måste vara dold eftersom 

den inte överensstämmer med den officiella som bl a beskriver samarbete, 

                                                     
13 Arfwedson och Arfwedson, 1995, s 96. Även Heath, 1983, del ett.
14  Christer Stensmo, 1997 Ledarskap i klassrummet, s 100.
15 Broady 1981, genom Jan Einarsson, 2004, Språksociologi, s 333.
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självständighet, elevinitiativ, anknytning till elevernas erfarenheter. Einarsson (2002) 

skriver vidare att den dolda läroplanen kräver olika grader av skolanpassning 

beträffande flickor och pojkar. Pojkarna tillåts i högre grad stå i 

klassrumsoffentlighetens centrum än flickorna, som förväntas ha en mer passiv roll, 

vilken karaktäriseras av tålamod och förnöjsamhet.16 Såväl elevers ställande av 

frågor som lärares beteende då elever ställer frågor ryms i hög grad inom den dolda 

läroplanen.

2.4 Kontroll och makt

I sociala situationer förekommer alltid någon form av kontroll, enligt Stensmo 

(1997): ”i syfte att göra situationsdeltagarnas beteende normföljande, likformigt eller 

förutsägbart.”  Kontroll är ett begrepp som innefattar såväl en positiv innebörd som 

en negativ.  Att bli kontrollerad innebär att individen åläggs eller ålägger sig 

restriktioner, vilket begränsar friheten att handla efter eget behag. Att ha kontroll 

innebär att ha makt över någon eller något. Yttre kontroll betraktas som att ha makt 

över någon annan medan inre kontroll betraktas som att ha makten över sitt eget 

beteende - självkontroll. Social kontroll bringar ordning i situationer som annars 

hade kommit att bli kaotiska och är ett led i social fostran. I fostransprocessen är 

följsamheten av normer och regler inledningsvis en social kontroll från yttre 

normkällor såsom föräldrar, syskon, lärare och kamrater. Successivt övergår de yttre 

normkällorna till att individen kommer i besittning av internaliserade normer, dvs 

självkontroll. 17 I sociala situationer (och genom språkliga interaktioner, min anm.) 

utelämnar individen sig åt andra vilket innebär att maktförhållande råder, menar 

pedagogikprofessor Trygve Bergem i boken Läraren i etikens motljus (1998). 18

Auktoritet och makt är viktiga faktorer i den pedagogiska situationen. Läraren 

bör därför vara medveten om de möjligheter och risker som är förbundna med 

den position han har i förhållande till eleverna. Att läraren ska vara ”tjänare, 

aldrig herre” kan inte betyda att läraren idealiskt sett bör hålla en så låg profil 

som möjligt gentemot eleverna. Tvärtom. Läraren ska istället hela tiden fråga sig 

                                                     
16 Einarsson, 2004, s 333-334. Även Stensmo, 1997, s 19-20. 
17 Stensmo, 1997, s 57
18 Trygve Bergem, 1998: Läraren i etikens motljus, s 73.
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själv hur han kan och bör använda sin position och auktoritet för att hjälpa 

eleverna att förverkliga sig själva och utveckla sina förmågor och möjligheter.19

Anders Persson hävdar i boken Skola och makt (2003) att maktrelationer sällan eller 

aldrig är förhållanden där en part totalt förmår att styra och forma en annan parts 

handlande. Maktrelationer är makt- och motståndsrelationer där båda parter försöker 

påverka varandras agerande. 20 Persson definierar maktrelationer som flyktiga eller 

tröga. Ett samtal betraktas som en flyktig maktrelation då de samtalande försöker 

påverka varandras handlande. Sanktionsmöjligheterna i interaktionen är 

förhållandevis jämlikt fördelade mellan parterna genom att båda kan avbryta 

samtalet, båda kan försöka övertyga den andre, argumentera, ljuga eller förföra. En 

trög maktrelation är en social relation där maktutövningen är relationens mening 

genom att en av parterna har befogenheter att påverka den andra parten och fastställa 

sanktionsmöjligheter. En trög maktrelation är inte jämlik eftersom parterna inte har 

samma sanktionsmöjligheter.21 Var hamnar elevers frågor och frågesituationen 

genom definitionerna? I det fall frågan och frågesituationen är att betrakta som ett 

samtal är maktrelationen flyktig och därmed jämlik, men om frågan är en del av en 

trög maktrelation är den ojämlik. 

2.5 Att tala i grupp

Förutsättningarna för att tala i en grupp är beroende av självtillit och 

klassrumsklimat. Per Olov Svedner påvisar i Svenskämnet & svenskundervisningen 

(1999) att det finns en psykologisk och en teknisk aspekt när man ska yttra sig i en 

grupp. Den psykologiska aspekten är ”att vilja och våga tala i ett icke vardagligt 

sammanhang”. Den tekniska aspekten är ”att kunna tala högt, tydligt, avspänt och 

med ögonkontakt”. Talträningens mål inom svenskämnet är att eleven ska utveckla 

”självtillit och självförtroende samt förmåga att klara utbildnings-, samhälls- och 

yrkeskrav.” 22 Beträffande de som känner ett mycket kraftfullt obehag att yttra sig i 

en grupp, och avstår från att yttra sig i alla situationer, har begreppet talängslan 

uppstått. Bakomliggande faktorer kan vara bristande tilltro till vad man ska yttra, 

                                                     
19 Bergem, 1998, s 74.
20 Anders Persson, 2003: Skola och makt, s 29.
21 Persson, 2003, s 31. 
22 Per Olov Svedner, 1999: Svenskämnet & svenskundervisningen s 110-111.
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blyghet, tidigare erfarenheter som avskräcker och könstillhörighet, huvudsakligen 

flickor.23 I klassrummet ställs frågor i stort sett uteslutande inför en grupp.

3. Didaktiska aspekter på frågor

3.1 Frågor som lärarens redskap

Ur ett didaktiskt perspektiv är frågor att betrakta som lärarens redskap och 

privilegium. Jonas Emanuelsson, skriver i avhandlingen En fråga om frågor (2001) 

att den vanligaste typen av frågor i klassrumsinteraktioner är att läraren ställer frågor 

till eleverna, för att finna ut vad eleverna kan eller inte kan, i förhållande till 

pågående eller kommande undervisning. Lärarens motiv kan vara att bedöma eller 

värdera elevers kunskapsnivå. Det kan också vara för att variera talare eller för att få 

eleverna att fokusera på den pågående undervisningen. Läraren använder frågor för 

att något är oklart definierat eller för att öppna en diskussion. Frågor användas också 

av läraren för att finna ut någons ställningstagande och åsikt inom ett specifikt tema. 
24

3.2 Lärarens ansvar vid elevernas frågor

Samspelet mellan elev, lärare och undervisningens innehåll benämns som den 

didaktiska triangeln. Genom sina frågor yttrar eleverna behov av bekräftelse och 

förankring av förståelse av undervisning, texter och arbetsuppgifter, vilket medför att 

eleverna vill ha gensvar av läraren. Per Olov Svedner (1999) skriver att gensvar 

innebär den reaktion eleverna har rätt att få på vad de sagt eller skrivit. I förhållande 

till elevers aktiviteter ska lärarens kommentarer vara uppmuntrande och ge upphov 

till stimulans. 25 Trygve Bergem (1998) menar att eleverna genom sina yttranden i 

utgångsläget öppnar sig reservationslöst för läraren och förväntar sig att bli mottagna

då de blottlägger sina tankar, funderingar och frågor. Genom elevens öppenhet ställs 

läraren dels inför ett krav om bemötande och dels ett etiskt krav om hur bemötandet 

ska ske. Då läraren bemöter eleven på ett för denne positivt sätt behövs ingen etisk 

motivering för handlandet. En avvisande inställning och handling kräver däremot en 

                                                     
23 Svedner, 1999, s 111.
24 Jonas Emanuelsson, 2001: En fråga om frågor, s 14. 
25  Svedner, 1999,s 134.
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underbyggd etisk motivering av läraren. 26 Men det är eleverna själva som väljer hur 

långt de vill gå i sin blottläggelse.  

3.3 Lärarens utbildningsideologier och undervisningsfilosofier

Lärares rutin, attityd och bemötande kan ses mot bakgrund av lärares 

utbildningsideologi. I Sverige finns en fast förankrad föreställning om att det finns 

två olika undervisningsideologier som står i motsättning till varandra, enligt 

Arfwedson och Arfweson (1995). Folkskoletraditionen anses ha en progressiv 

inriktning som sätter eleven i centrum. Varje enskild elevs förmåga och kunskaper 

utvecklas genom såväl val av metoder som lärarbeteende. Traditionen har sina rötter 

i den gamla folkskolelärarutbildningen. Realskoletraditionen sätter undervisningens 

innehåll i centrum och fokuserar förmedling av kunskap. Traditionen har sina rötter i 

universitetsmiljö och inom den praktisk-pedagogiska utbildningen för adjunkter och 

ämneslärare.27

Lärarens undervisningsfilosofi kan ses som en utgångspunkt för hur frågor 

interageras i klassrummet. Enligt Arfwedson (1998) framträder 

undervisningsfilosofin ”som värderingar och dagliga preferenser eller som mönster 

för uttalanden, undervisningshandlingar och andra aktiviteter - mönster som visar 

lärarens inställning till innehållet, eleven och samhället.”28 Exempel på 

undervisningsfilosofier är kunskapscentrerad undervisningsfilosofi där målet är 

elevernas inlärning av ämnesinnehållet och sättet att utveckla och ackumulera 

kunskap i ämnet. Fokus ligger på ämnets produkter och processer och dess 

representation av väsentlig kunskap. Målet är att eleverna ska ha en god uppfattning 

om vad ämnet gäller efter avslutade studier, oavsett om ämnet tillför eleven en 

allmän personlighetsutveckling eller bidrar till elevens möjligheter att få arbete efter 

avslutad utbildning. 29

I den elevcentrerade undervisningsfilosofin är det främsta målet den enskilde elevens 

mognad, utveckling, personliga frihet, självförverkligande och självstyrning. Elevens 

egna beslut och ansvar står i fokus för utveckling och kunskapsprogression. 

                                                     
26 Bergem, 1998,s 78.
27 Arfwedson och Arfwedson, 1995, s 138.
28 Gerd B Arfwedson, 1998: Undervisningens teorier och praktiker, s 92.
29 Arfwedson, 1998, s 93.
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Lärandemiljön karaktäriseras av det affektiva och emotionella.30 Den ideologiska och 

filosofiska synen på utbildning och undervisning borde rimligtvis även bidra till 

synen på elevernas frågor.

3.4 Diskussioner i undervisningen

Christer Stensmo (1997) beskriver diskussioner i undervisningen som bidragande till 

att nå kognitiva mål såsom analys, syntes och värdering. De medverkar till att ge 

olika perspektiv på ett komplext, detaljerat eller abstrakt material.  Diskussioner 

hjälper till att ge eleverna långsiktig behållning och stimulerar till aktiv medverkan 

och fördjupning av förståelse och värdering av information som de redan har. 31

Inom ämnen där det finns frågor som inte har enkla eller givna svar, sk mjuka 

ämnen, såsom samhällskunskap, historia, religion, etik, miljö, psykologi, litteratur, 

musik och konst är diskussioner väl lämpade. Ämnen som matematik, 

naturvetenskap och teknik, s k hårda ämnen, är däremot mindre lämpade för 

diskussioner.32

4. Kognitiva aspekter på frågor

4. 1 Frågor som kognitivt instrument

Ur ett kognitivt perspektiv är frågans funktion att betrakta som ett instrument att 

uppnå vidare förståelse och fördjupad kunskap. I förhållande till historieämnet menar 

Hermansson-Adler i boken Historieundervisningens byggstenar (2004) att eleven 

kan konstruera en fördjupad kunskap med hjälp av relevanta och välformulerade 

frågor. ”Den fördjupade kunskapen består i princip av faktabaserad kunskap och 

kunskap som bygger på känslomässig inlevelse.” 33 Hermansson Adler delar in 

kunskaperna i två kategorier. Den ena kallas kognitiv kunskap och innefattas av att 

lära om med fakta. Kunskapen kommer utifrån och ett perspektiv konstrueras i 

tanken: Vad? Vem? När? Hur? Den andra kategorin kallas socioemotiv kunskap och 

innefattas av att lära av med känslomässiga upplevelser och reflektioner.  Kunskapen 

kommer inifrån den personliga erfarenheten: vilka känslor, tankar, motiv. 

                                                     
30 Arfwedson, 1998, s 100-101
31 Stensmo, 1997, s 143-144.
32  Slavin 1991, refererat genom Stensmo, 1997, s 144.
33 Magnus Hermansson-Adler 2004: Historieundervisningens byggstenar, s 44-45.



13

Kunskapskategorierna förenas genom svaret på frågan varför. Den sammantagna 

kunskapen är när eleven lär sig att ta bort gränserna mellan de båda 

kunskapskategorierna. 34

4.2 Kognitiv mognad

De förändringar som sker under ungdomstiden är ur ett kognitivt perspektiv att: 

”Ungdomarna kan tänka på alternativ och företeelser som inte är närvarande, ställa 

upp hypoteser och systematiskt gå igenom dem, tänka på sitt eget tänkande 

(metakognition), gå utöver gällande konventionella ramar och gränser.” 35 I slutet av 

tonåren förstår och formulerar de flesta ungdomar generella principer angående att 

förklara sina egna och andras upplevelser och erfarenheter.36 Svedner (1999) 

uppmärksammar att successivt upptar och förändras företeelser som ligger utanför 

skolans ramar och upptar ungdomarnas tid och intresse. I takt med det upplevs inte 

alla ämnen som lika intressanta och givande. Skolan som institution ifrågasätts som

den del av vuxenvärlden som är lättillgängligast att nå med kritik. 37 Det egna valet 

till gymnasieskolan medför att klasserna blir mer homogena vilket i sin tur bidrar till 

att elever upplever skoltillvaron och undervisningens innehåll som mer meningsfull 

och relevant, menar Svedner (1999). 38 Därigenom ökar elevernas 

utvecklingsmöjligheter, dvs elevens vilja och möjligeter att tillgodogöra sig det

innehåll som utbildningen tillhandahåller och utveckla sina färdigheter.39

4.3 Individualisering

Svedner (1999) påvisar skillnaderna mellan gymnasieskolan och grundskolan genom 

att rikta uppmärksamhet mot färdighetsnivåerna. De är framförallt märkbara när det 

gäller förmågan att läsa och skriva. Skillnaderna finns vid skolstart och förblir 

ungefär de samma genom skoltiden. De följer socialgruppsskiktningen vilket innebär 

att lägre socialgruppstillhörighet får lägre resultat än högre och pojkar lägre än 

flickor. I pedagogiskt språkbruk kallas undervisning som ska tillvarata och förvalta 

elevernas färdigheter för individualisering. Uppgifter delas in efter svårighet vilka 

                                                     
34 Hermansson-Adler, 2004, s 45.
35 Hwang & Nilsson, 1995, s 259.
36 Hwang & Nilsson,1995, s 260.
37 Svedner, 1999, s 21
38 Svedner, 1999, s 21
39 Svedner, 1999, s 21
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eleverna får välja efter egna intressen eller arbeta i egen takt och ordningsföljd med. 

Det innebär också att det inte begärs samma prestation av alla elever fast de utför 

samma uppgifter. Erfarenhet visar att denna form av individualisering successivt blir 

svårare att arbeta med ju längre upp i skolår eleverna kommer. 40

4.4 Kognition och motivation

Uppfattning om sitt eget tänkande – kognition utvecklas, som nämnt ovan, under 

ungdomstiden eller vid de formella operationernas stadium, enligt Piagets 

terminologi. Ungdomarna utvecklar även metakognition, dvs medvetenhet om hur de 

lär sig och förmåga att styra skeendet mot det bestämda mål de har med lärandet.41

Det kan ses mot bakgrund av omgivningens förväntningar på eleven och dennes 

motivation. 

Interaktiv motivation innebär ett samspel mellan en situation och en person. Enligt 

Kurt Lewins (1951) tidiga interaktiva motivationsteori verkar individer mot olika 

mål med konflikter som följd. Vilket mål som blir det dominerande för individen 

avgörs av tidigare erfarenheter av framgång eller misslyckanden. 42 Exempelvis 

framgångar eller misslyckande inom olika ämnen eller lärares tillmötesgående och 

attityd vid yttranden och frågor.

Prestationsmotivation innebär en strävan efter att utifrån en kvalitetsnorm utföra 

uppgifter väl. Enligt David McClelland (1961) ”är kvaliteten i människors 

prestationer ett resultat av omvärldens krav och förväntningar . Dessa krav och 

förväntningar internaliseras av en enskild människa och läggs till grund för hennes 

prestationsinriktning. Stark respektive svag prestationsinriktning beror på olikheter i 

uppfostran och kulturmönster.” 43

5. Resultat

Undersökningens frågor till informanterna har satts i relation till sociologiska, 

didaktiska, och kognitiva aspekter vilka presenterats i förgående avsnitt. Samtliga 

frågor kan härledas till sociala aspekter, vilket innebär att elevers frågeställande är

                                                     
40 Svedner, 1999, s 21
41  Hwang &Nilsson, 1995, s 218
42 Lewin 1951, refererat genom Stensmo, 1997, s 99. 
43 McClelland (1961) refererat genom Stensmo, 1997, s 100. 
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relaterade till erfarenheter och faktorer i hemmiljöns- och skolmiljöns kulturella 

kontexter. 

Frågorna två, sex, sju och tio har övergripande satts i relation didaktiska faktorer, dvs 

lärarnas förhållningssätt till undervisningsarbetet, respons, bemötande av och ansvar 

för elevernas frågor och kunskapsprogresson.

Frågorna två, tre, fem, nio och tio har satts i relation till kognitiva faktorer, dvs, mot 

bakgrund av elevernas tänkemässiga utveckling och kunskapsprogresson. Frågorna 

kan i vissa fall härledas såväl till didaktiska som kognitiva perspektiv, exempelvis 

fråga två som ur didaktiskt perspektiv kan härledas såväl till lärarens undervisning 

som till kognitivt perspektiv, elevens uppfattning av undervisningen. 

I informanternas svar förekommer ofta faktorer som kan härledas till flera aspekter 

och faktorer. I följande resultatavsnitt finns en del av informanternas utvidgade svar 

representerade, medan resterande återfinns i bilaga 2. De olika aspekterna och 

faktorerna bidrar till frågesituationens unicitet och komplexitet.

5.1 Frågor för förståelse av undervisning och arbetsuppgifter

Informanterna bemöter intervjuns första frågor med tveksamhet, förvåning, 

oförståelse och skepticism. Frågor för förståelse av undervisning har huvudsakligen

att betraktats i förhållande till sociala aspekter eftersom eleven inte behöver röja sin 

oförståelse vid lärarens muntliga genomgång. 

Frågor för förståelse av arbetsuppgifter har huvudsakligen relaterats till kognitiva 

aspekter med anledning av att eleven inte kan dölja oförståelse i samma omfattning.

Vissa informanter ger uttryck för självklarheten i att ställa frågor då förståelse 

saknas, vilket har relaterats till social aspekt. Medan andra menar att svaren de får 

tillbaka av läraren är otillfredsställande, vilket har relaterats till kognitiv aspekt.

Sexton informanter uppger att de ställer frågor. En informant uppger sig att inte ställa 

frågor, dock utan att utvidga svaret och citeras därmed inte.

Ja, när man inte kan. Vad är det för en fråga?

Ja men svaren varierar från lärare till lärare och om man förstår dem. 
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Lärarens respons och förväntningar om elevernas kunskapsnivå uppges vara faktorer 

som är avgörande för om frågor ställs eller inte av fyra informanter. Intresse för 

ämnet är en annan faktor som uppges ge upphov till frågor av en informant. Tre

informanter specificerar texter som huvudsaklig anledning att fråga och två muntlig 

undervisning. Kamrater anges som alternativ att fråga då frågor inte ställs till läraren 

av två informanter.

Ibland beroende på lärare. Vissa lärare tror att man ska kunna en hel del. De tror att man vet mer än 
man gör. Då ställer man inte frågor.

Nej, men ofta… visst frågar man, man vill veta mer när man är intresserad av ämnet. Skiter i det i 
vissa ämnen. Ointressant. Det beror på ämne, är mer benägen att fråga då man är intresserad, annars 
skiter man i det. Frågar inte när det är skittråkigt. 

Förstår man inte texten så frågar man ibland inte läraren för han blir arg.

Ja, vad menar du? Om jag inte får fråga, frågar jag bara kompisen.

Tjugofyra informanter uppger att de ställer frågor då de inte förstår arbetsuppgifter 

de ska utföra. Två uppger att de inte ställer frågor i sammanhanget, tre att de frågar 

kamrater och en informant specificerar frågorna till skrivuppgifter. 

Vet inte. Nja tror inte. Jag hade nog gjort vad jag trodde hon menade. Nu i svenskan skulle vi 
sammanfatta sidor eller nåt och hon förklarade så konstigt. Förstod inte vad hon ville att vi skulle 
göra. Jag gjorde som jag trodde.

Jätteoklart då frågar man någon annan elev. Vill inte framstå som en idiot. Nån kompis kanske har 
förstått.

Beror på vad man ska skriva om. Så man förstått uppgiften rätt.

Sex informanter kommenterar lärarens tydlighet och sex informanter uppger att de 

ställer frågor till klasskamrater som alternativ till läraren. I förhållande till frågor vid 

arbetsuppgifter tillkommer studieresultat och bedömningar som avgörande faktorer i 

sex av svaren. En informant uppger sig att ställa frågor för klassens kollektiva 

förståelse i samband med arbetsuppgifter. I svaren finns sociala, didaktiska och 

kognitiva aspekter representerade.

Beror också på läraren. Man passar sig. Man vill fråga men vet att svaret blir att man känner sig dum. 
Man måste ju fråga för att kunna få resultat.

Då ställer man frågor. Förr eller senare även om det är tråkigt. Man måste ju lämna in det och bli 
bedömd.

Ja, det gör jag. Många är inte så smarta så man måste fråga om så det blir tydligt. Man måste fråga vad 
läraren menar du att vi ska göra… De har gjort det så många gånger innan och tänker inte på att 
kanske inte alla i klassen riktigt begriper. Då frågar jag för allas skull.
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5.2 Frågor om undervisningens nytta

Frågor om undervisningens nytta har relaterats till sociala aspekter – framtida behov, 

kognitiva aspekter – förståelse av undervisningen och didaktiska aspekter – lärarens 

förklaringar. Av de sju informanter som uppger att de ställer frågor beträffande 

kunskapens nytta är sex flickor och hänvisningar sker till specifika ämnen och teman 

såsom matematik, ekvationer, nordisk mytologi. Informanterna uppger att svaren de 

får av lärare då de ifrågasätter undervisningens nytta är otillfredsställande.

Det håller jag med om. I matten. Vad ska jag kunna detta för i framtiden? Får aldrig några bra svar. 
Man ska bara kunna det.

Ja det gör jag t ex nordisk mytologi. Vad i herrans namn ska jag göra med det? Nordisk mytologi 
alltså… det är bara så dumt vad ska jag kunna det för…

Ja, i matten, ekvationer och bokstäver och sånt där. Han har inget bra svar: ”Du ska bara kunna det.” 
Jobbigt.

En informant knyter frågor om undervisningens nytta till förståelsen av densamma, 

dvs kognitiv aspekt:

Ja eller det är la mest för jag själv ja så jag själv ska förstå det är ju bättre att veta vad jag ska göra 
eller så äh inte för jag vill väcka uppmärksamhet i klassen eller så i alla fall. Det är för att jag själv ska 
förstå.

Tjugosex informanter uppger att de inte, ibland eller enbart tänker frågor beträffande 

undervisningens nytta. Hänvisningar sker till högre instanser som skolverket, lärare 

och diffusa auktoriteter och deras beslut om kunskapernas nödvändighet. Beslut som 

accepteras av informanterna. Ytterligare faktorer som uppges bidra till att frågor i 

sammanhanget avtar är det egna valet av program, framtida behov och eventualiteter

samt beroende av lärare. Svaren har övergripande relaterats till social aspekt.

Nej, det gör jag inte. Allt man gör i skolan görs av en anledning. Skolverket och dom har tänkt ut vad 
man behöver kunna. Vad skolverket vill – det gör jag.

Det känns mer eller så att har dom bestämt att vi ska lära oss det så…

Nej, ska man göra sakerna så gör jag väl det. Nu behöver man kunna det. Man har ju valt själv och för 
ens arbete och så…

Aldrig ifrågasätta lärare. De har sin plan. Ibland förstår man inte direkt. De har planer som de måste 
följa. Man ska bara lära sig det de säger det hör till allmänbildningen. Sen kan man ju undra om det är 
vettigt att kunna Koranen utantill. Vad ska man med det till? Men man vet ju aldrig plötsligt behöver 
man det.

Olika med olika lärare. Ofta får man ingen bra förklaring.
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5.3 Frågor i syfte att väcka uppmärksamhet och för att provocera lärare

Trettioen informanter uppger sig inta ett så diskret förhållningssätt som möjligt och 

inte väcka uppmärksamhet i samband med frågeställande. Två informanter uppger att 

de ställer frågor i sammanhanget. Klasskamraters behov av uppmärksamhet påpekas 

av två informanter. Fem informanter uppger att de ställer frågor i solidaritet med 

kamrater som är i behov av vidare förklaringar och på så sätt väcker uppmärksamhet. 

Svaren är att betrakta som relaterade till social och kognitiv aspekt. 

Jag är inte sån som vill få bekräftat att ”jag är här” ”se mej” och måste göra massa grejer för det. 
Många i klassen är det på olika sätt. 

Om någon kompis frågade och inte får nåt bra svar då ställer jag frågan igen, Så att han (läraren, min 
anm) fattar att den inte förstår. Det visar sig att många inte förstår men det fattar ju inte han. 

När en kompis inte förstår går jag in som back-up och frågar i kompisens ställe. Det är schysstare än 
att han ska känna sig dum. Alla ska fatta. 

Tjugoen informanter uppger att de inte använder frågor som ett redskap att provocera 

lärare med. Två informanter uppger att de ”retar lärare” men inte genom frågor. Åtta

informanter uppmärksammar att det råder skillnad i beteende mellan gymnasieskolan 

och grundskolan. Att frågor används som provokationsredskap i begränsad 

omfattning i gymnasiet uppges vara beroende av ökad trivsel, bra lärare och den egna 

mognaden. I grundskolan användes frågor i syfte att provocera lärare för att slippa 

arbeta, för att fördriva tiden och för att motivation saknades. Aspekterna som 

framträder i informanternas svar är av social och kognitiv karaktär.

Nej absolut inte. Trivs hur bra som helst med lärarna vi fått på gymnasiet. De är hur bra som helst. Det 
är så bra – inte som på grundskolan. Det var jobbigt. 

Nej, det har jag aldrig gjort. Har ingen glädje av det. Kanske på grundskolan men man växer upp 
liksom.

Nej, inte så ofta. De kan oftast sin sak. Men det händer att man behöver sätta någon på plats. De pratar 
över huvudet på en men det behövs inte så ofta här… Det beror också på vad man är duktig i. Det är 
stor skillnad på grundskolan. 

På gymnasiet är det seriöst. I grundskolan ställde man frågor för att fördriva tiden. På onödiga saker. 
Man ville inte göra nånting. Man orkade inte hade inte lust.

5.4 Frågor vid anvisat tillfälle eller spontant
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Aderton informanter uppger att de varierar sitt frågeställande och i hög grad anpassar 

det efter situation. Frågan och ämnets karaktär uppges vara avgörande faktorer.

Sen kan det va typ värsta personliga frågan som man kommer på och då säjer man det efteråt då vill 
man inte säja det mitt för alla.

Båda delar. Om det är en fråga som man inte tror andra förstår då frågar man. Handuppräckning under 
genomgångarna. Mer personliga frågor då man går ut ur klassrummet.

Beror på ämne. I matten under pågående genomgång. I svenskan enskilt med läraren. Om läraren har 
en genomgång tar man det direkt.

Informanterna uppger att de följer lärares instruktioner beträffande om de ställer 

frågor genom handuppräckning (fem), vid genomgångs slut (fyra), vid lektions slut

(fyra) eller spontant (två). Lärarens personlighet, attityd och elevens förhållande till 

läraren uppges vara avgörande för om frågor kommer till stånd. Och rädslan för att 

känna sig dum. Spontant uppkomna frågor uppmärksammas som störande av två 

informanter. Övergripande aspekter är av social och didaktisk karaktär.

Beror på läraren. Beror på lärarens stil, en som blir galen om man inte fattar frågar man inte. Alla 
lärare har olika stil. En del säjer att man ska fråga direkt. En del idiotförklarar en om man ställer en 
dum fråga. 

Beror på hur läraren säjer. Ibland säjer de att man ska fråga rakt ut medan de pratar. Många har inte 
lärt sig att räcka upp handen, de gapar rakt ut. Det är irriterande, man får aldrig en chans, man skiter i 
det. De vill bara visa sig duktiga eller roliga. Irriterande.

Olika personlighet på lärare. En del idiotförklarar en. Otäckt. Jag vill inte bli idiotförklarad. Jag vill 
ställa frågorna spontant när det kommer upp men väntar eller gör som läraren vill ha det.

Känna av läget. Handuppräckning. Ibland tar man ner handen och tar det senare för de ser inte. 
Märker jag att jag ignoreras då frågar jag rakt ut. Ofta kommer svaret om man väntar.

Olika. Ibland handuppräckning ibland vid slutet av lektionen. Ibland när man är osäker vill man inte 
räcka upp handen för man vill inte verka dum eller slö inför alla. Frågar läraren efter lektionen. Vill 
inte verka dum.

5.5 Frågornas karaktär beroende på mottagare och åhörare

Sjutton informanter uppger att mottagaren är av betydelse för om frågor kommer till 

stånd. Tretton uppger läraren som avgörande faktor och nämner dennes tydlighet, 

bemötande, respons och attityd till eleverna som betydande i sammanhanget. Tre 

informanter uppger att frågorna och deras karaktär troligtvis förändras beroende på 

mottagare och två uppger att ämnet är avgörande. Informanternas svar är att betrakta 

som relaterade till sociala och didaktiska aspekter
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Ja, ja det kan det va alltså vissa lärare förklarar rätt dåligt eller så där vissa uppgifter och då får man ju 
ställa eller så där frågorna: ”vad menar du?” 

Ja, det kan man faktiskt säga. Vissa lärare är det svårt att ställa frågor till, de förstår inte vad man 
säjer. Jag tänker nog på ett annorlunda sätt. Det känns så att jag inte riktigt tänker som de.

Ja faktiskt. Har jag mer en kompisrelation till läraren kan jag fråga hur mycket som helst: Det blir mer 
som man bara pratar… Vissa lärare frågar man aldrig nånting. En del dumförklarar en att man inte kan 
nånting, begriper inget… att man inte är allmänbildad nog

Ja verkligen. En del är man rädd för. Vilket svar man får och hur dum de får en att verka.

Väljer bort en del lärare. Rädd för att bli idiotförklarad. Som en del kan titta på en… Frågar kompisar 
om man måste. Ger sig inte in i att bli idiotförklarad. 

En del lärare frågar man bara inte. Ställer frågor till kompisar. En del lärare ger så invecklade svar så 
man inte fattar. Man fattar mindre än innan man frågade. En del tittar på en som om man var idiot. 
Man lär sig vem man kan fråga och vem man ska passa sig för.

Ämnena har med saken att göra: Historia är lättare att ställa frågor: Frågorna ställer sig liksom själv 
där man vill veta vad som hände sen. Matte är svårt och då är det lättare att ställa frågor: Intresset för 
ämnet spelar in. Hur bra man är i ämnet. Beror på blyghet. Vill ha bra betyg. Man måste göra så bra 
man kan. 

För de elva informanter som uppger att de ställer frågor oavsett adressat är faktorer 

som värderas högt av eleven det egna intresset och kunnighet i ämne, strävan och 

förväntningar om högre betygsgrad. I detta avseende är den kognitiva aspekten mer 

framträdande än den didaktiska. 

Jag brukar inte bry mej. De frågor jag undrar över ställer jag. Det spelar ingen roll vilken person det 
är. Lärare ska ju se till att alla förstår och hänger med även om de inte alltid gör det. Men jag frågar 
även om jag ser att de inte alltid tycker om det. 

För tjugotvå informanter är åhörarna och dess antal av betydelse då frågor ställs, 

varav fyra uppger ibland och en beroende av frågans karaktär. Två informanter 

uppger att ”vem man är med” är av betydelse. Vad informanterna uppfattar som ett 

stort antal är subjektivt, det kan vara den egna klassen men det kan också vara en 

fullsatt aula. Den sociala aspekten är mest framträdande i informanternas svar.

Jag är väl typ kanske rätt blyg av mig så jag vill inte gärna ställa en massa frågor inför hela klassen 
tycker inte det är så roligt eller så…

Bara med klassen är det inte jobbigt. Blir feg om man inte känner folk. I individuellt val är det folk 
från olika klasser och då fegar man. Mest i början innan man känner folk, sen går det bättre. 

Mycket folk helst inga korkade frågor. I aulan skippar man frågor. Jobbigt.

Ha! Det beror på vem man är med… kompisar och så…

Nej, inte lika så. Lättare med klassen. Det tar mer att fråga bland okända. Känner sig dummare. 
Förstår jag inte så tar jag risken.

Ja, ibland, det beror på. Typ engelska alla är så duktiga man glider bara med. Är rädd att säga något 
fel. Jävligt töntigt men så är det indirekt. 
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Elva informanter uppger att åhörarna är av betydelsen men att de ställer frågor ändå. 

Äh, är det mycket folk eller såna man inte känner försöker man låta så duktig som möjligt. Man ändrar 
nog om frågorna då – hur man ställer dem. Men jag frågar ändå. 

Det beror på vem och vilka. Betygen kan vara i fara beroende på vem. Vi har pratat om det där hur 
man anpassar sitt språk beroende på om man pratar med kungen och Silvia och Victoria. Man pratar 
inte på samma sätt. Hålla tal när de lyssnar undra hur man pratar då? Pratar du på samma sätt till alla?

5.6 Frågor vid reflektion och diskussion

Tio informanter uppger att de ställer frågor i samband med den egna reflektionen 

medan fem svarar nekande. Tretton informanter svarar tveksam. Frågan upplevs som 

svår att besvara. Fyra informanter kopplar reflektionen och den vidhängande frågan 

till en del av helheten i undervisningen, vilket är att betrakta som att frågan relateras 

till kognitiv aspekt.

Ja det händer nog, vet inte, det är svårt att svara på.

Ja, för helheten. Lära genom att förstå.

Ja, rätt ofta. Vill gå till botten med vad sakerna handlar om och förstå det fullt ut. Det är viktigt att 
läraren ser till att eleverna gör det. Vill ha hela vägen… Annars ger det ingenting. 

Lära för att förstå. Det är ju det det handlar om. Förstår jag så tänker jag, då lär jag mig.

Fem informanter knyter sin reflektion och förekomsten av frågor i samband med 

denna till specifika ämnen och dess karaktär, det egna intresset för ämnet samt behov 

av respons i sitt tänkande. En informant uppmärksammar klasskamraters spontana 

frågor som negativt inverkande på den egna reflektionen, vilket har relaterats till

social aspekt.

Nej, då är det mer för intressets skull. Det beror på ämnet om man tycker om ämnet.

Vissa grejer bara man accepterar, andra börjar man typ undra varför är det så eller hur gick det sen

Ja, det händer. Speciellt i ämnen som intresserar en. Konstigt då man kan mer då frågar man mer än då 
man inte kan.

Det tror jag. Det är ju så när man börjar tänka mer så kommer det upp mer frågor som man inte kan få 
svar på helt enkelt.

Olika i olika ämnen. I svenska och samhäll är det så. Inte matte. Ämnena liksom tvingar en att tänka 
själv. 

Inte så ofta. Vi har en frågvis i klassen. Man hinner inte tänka själv för hon är där och frågar och är 
duktig. Rakt ut också man bara tröttnar. Till och med om nordisk mytologi (skratt)
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Nio informanter uppger att de startar diskussioner eller ibland eller indirekt startar 

diskussioner med hjälp av frågor. Orsaker som uppges är för att få ta del av andras 

åsikter och därmed få en bredare bild av undervisningen och respons i egna åsikter 

och tankar. Elva informanter uppger att de inte startar diskussioner. En informant 

uppger att diskussioner startas i syfte att få bättre betyg. Frågan och svaren har 

relaterats till samtliga aspekter.

Ja, menar du argumentation mellan allihop? Ja ofta, jag vill höra andras åsikter. Få allas bild och 
samtycke i vad man tycker själv.

Ja, det händer det beror på. Räcker upp handen och diskuterar då får man bättre betyg. Det är det det 
handlar om.

Nej, det tror jag aldrig hänt. Visst har det uppstått nån gång. Det har inte varit meningen inte så att jag 
planerat det innan så…

Frågor som verktyg att starta diskussioner knyts till specifika ämnen såsom 

samhällkunskap och svenska av tio informanter medan två uppger att det är beroende 

av lärare. En informant startar diskussioner för att få avbrott i en lång lektion. 

Ytterligare en informant uppger klasskamraters verbalitet och frågeställande som 

hämmande medan en uppger att det förkom i grundskolan men inte i gymnasiet. 

I argumentation. En redovisningslektion. I samhällskunskap diskuterar man. I svenska diskuterar man 
litteratur fast det är inte debattuppgifter det är mer böcker och dikter och sånt. Då frågar man spontant 
beroende på läraren. Det är lättare med debatt i samhällskunskapen. Det blir häftiga diskussioner, 
värsta kriget, alla har ju åsikter. Det är det bästa som finns!

Det har hänt nån gång. Samhällskunskap där är det mycket politik och då diskuterar man ju. Oftast är 
det läraren som provocerar fram olika uppfattningar för att han vill att det ska bli en diskussion. Det 
blir ju mycket diskussion för att alla har olika uppfattningar.

Nej, det är la nån gång på skämt man kan göra så för att man har en jättelång lektion och så men nej 
inte i vanliga fall. 

Nja, det beror på vad man pratar om. Tjötmakarn kommer alltid igång så man hinner aldrig starta 
nånting vare sej att tänka eller diskutera eller nåt…

5.7 Övriga frågor

Fem informanter tar upp tankar och åsikter under övriga frågor. I informanternas 

slutkommentarer återspeglas rädslan att ställa frågor.

När läraren dumförklarar en. Man känner att frågan man ställt inte var bra en bra fråga. Jag har inte 
varit med om det här. (undersökningen, min anm.) I grundskolan handlade frågandet mycket om att 
våga prata överhuvudtaget. 

Det värsta är att du ska förstå. Du måste ju för betygen.
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Det kan va jobbigt att fråga. En del vågar inte fråga då de tappat bort sin bok. Det kan va såna saker 
som man måste fråga, självklara - en del lärare gör man inte det bara…

6. Diskussion

6.1 Undervisning och arbetsuppgifter

Informanterna är anonyma därför finns ytterst begränsad kännedom angående

hemmiljöns kulturella kontext. Det är ändå värt att beakta att i hemmiljön 

socialiseras individer in i olika språkliga beteenden där interaktioner med frågor tar

sig olika uttryck, vilket bekräftas av Heaths undersökning (1983).44 Elevernas frågor 

angående undervisning, texter och arbetsuppgifter har genom hemmiljöns kulturella 

kontext utgångspunkt i en rad olika faktorer, synvinklar, erfarenheter och 

förväntningar. På gymnasienivå har eleverna dessutom många års skiftande 

erfarenheter av framgångar och misslyckanden inom skolkontexten bakom sig, både 

studiemässigt och i samvaron med andra, vilket uppmärksammas av Stensmo 

(1997).45 Raden av faktorer och erfarenheter bidrar till att eleverna brukar olika 

strategier i samband med att frågor ställs. Deras förväntningar och upplevelser av de 

svar och den respons som returneras av mottagaren skiljer sig från individ till 

individ, vilket bidrar till den enskilda frågesituationens unicitet och komplexitet. 

Elevernas frågor bör betraktas som uttryck för behov av bekräftelse och förankring 

av förståelse av skolarbetet. Lärarens uppgift är att bemöta elevernas frågor på ett 

uppmuntrande sätt, för att en gynnsam kunskapsprogression ska komma till stånd, 

vilket poängteras av Svedner (1999).46 Det är ett bemötande som informanter uppger 

uteblir från lärarhåll anmärkningsvärt ofta. Istället påvisas reaktioner som ger upphov 

till känslor av skam, rädsla och underlägsenhet i samband med ställande av frågor. 

Det ger anledning att i sammanhanget ifrågasätta lärares etiska medvetande och som 

Bergem (1998) hävdar, kräva en etisk motivering av agerandet47. 

I den stund en elev ställer sin fråga blottlägger sig eleven i flera avseenden: språkligt, 

kunskapsmässigt och socialt och en maktrelation mellan parterna: elev och lärare, 

framträder. En maktrelation som med Anders Perssons (2003) begrepp är att betrakta

                                                     
44 Heath, 1983, del ett.
45 Stensmo, 1997, s 100
46 Svedner, 1999, s 78
47 Bergem, 1998, s 78
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som trög. Det vill säga den ena parten (läraren) har större befogenheter än den andra 

parten (eleven) och kan antingen bemöta eller avvisa elevens frågor.48 Ett förhållande 

som bidrar till att elever väljer att tiga eller att vända sig till kamrater. 

Lärarens agerande är att betrakta såväl ur ett socialt – etiskt perspektiv som ur ett

didaktiskt. Att avvisa en elevs frågor hör knappast hemma inom ”konsten att 

undervisa”, eller inom ”konkret undervisning”, som redan av Commenius på 1600-

talet konstaterades bygga på samtal mellan elev och lärare.49 I samtal är frågor en 

integrerad del, vilket också påtalas av en informant. Lärarens avvisande attityd 

motsvarar heller knappast ett ”moget och kunnigt ledarskap”, som enligt Vygotsky 

förordas i kulturella verksamheter och sammanhang, då det leder till ”ökad 

tankeförmåga”.50

6.2 Undervisningens nytta

Commenius och Vygotsky till trots, frågor inom skolkontexten är traditionellt att 

betrakta som lärarens privilegium, kontrollredskap och styrmedel. Ställande av frågor 

är ett led i lärarens auktoritet och medför att lärarens frågor till eleverna har en högre 

legitimitet och status än elevernas frågor till läraren inom skolkontexten. Ett 

förhållande som kan tillföras en maktrelation av traditionell auktoritär karaktär, som 

har kommit att förskjutas till att innefattas av den dolda läroplanen, då en mer 

elevcentrerad syn på undervisning officiellt kommit att förordas.

Inom den dolda läroplanen ryms skolans icke-explicit uttryckta direktiv, normer och 

förhållanden. Den är dold därför att den inte överensstämmer med skolans officiella 

styrdokument etc, som uttrycker samarbete, självständighet, elevinitiativ och 

undervisningens anknytning till elevernas erfarenheter menar Jan Einarsson (2004). 

Han hävdar vidare att den dolda läroplanen kräver olika positioner i anpassningen i 

skolan av pojkar och flickor. Flickornas position karaktäriseras av tålamod och 

förnöjsamhet.51 Undersökningens flickor, som uppger att de ställer frågor beträffande 

undervisningens nytta, motsvarar inte den dolda läroplanens förväntade passiva 

position. Flickornas frågor beträffande undervisningens nytta och lärarens 

otillfredsställande svar, synliggör obalans i den didaktiska triangeln, dvs i samspelet 
                                                     
48 Persson, 2003, s 31
49 Kroksmark, s 19
50 Vygotsky, genom Svensson, 1998: Barnet, språket och miljön, s 32-33.
51 Einarsson, 2004, s 333-334
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mellan elev, innehåll och lärare och kan knappast ses som gynnsamt för elevens 

progresson och motivation.

Informanter som uppger att de inte ställer frågor beträffande undervisningens nytta 

påvisar det egna valet av program till gymnasieskolan som anledning till att frågorna 

begränsas.  Det egna valet är utgångspunkten och undervisningens innehåll och nytta 

sätts i relation till individuella önskemål, framtida behov och eventualiteter. Det kan 

ses som en parallell till Per Olov Svedners (1999) förda resonemang om

gymnasieskolans mer homogena klasser, som en bidragande faktor till att 

skoltillvaron och undervisningen upplevs som mer meningsfull.52 Klasserna strävar i 

högre utsträckning mot samma mål vilket ökar viljan och möjligheterna att 

tillgodogöra sig utbildningens innehåll. Ett förhållande som blir synligt genom att 

informanter uppger att de ställer frågor för klassens kollektiva förståelse och hjälper 

och stöttar kamrater som kommer till korta vid frågeställande. 

6.3 Uppmärksamhet och provokation

Informanterna uppger sig att hålla en låg profil och nyttja frågor för att väcka 

uppmärksamhet, eller som provokationsredskap i begränsad omfattning. I 

förhållande till det egna handlandet och beteendet besitter de självkontroll. Däremot 

antyds andra individers behov av bekräftelse och uppmärksamhet, vilket är att 

betrakta som en yttring av klassrummets sociala kontroll. Att ställa frågor för att 

”ställa sig in”, och därmed väcka uppmärksamhet, betraktas som en ”icke giltig 

norm”. Att ställa frågor för klassens kollektiva förståelse eller i kamraters ställe är 

däremot en ”giltig norm”. Normerna synliggör dels sociala relationer mellan eleverna 

och dels maktrelationer mellan elever och lärare. Läraren å ena sidan har den yttre 

kontrollen, dvs makten över exempelvis undervisnings innehåll, metoder, 

bedömningar och bemötande av elevernas frågor. Eleverna å andra sidan håller 

samman och stöttar varandra genom att ställa frågor i varandras ställe, för att alla ska 

ha möjlighet till förståelse, i de fall läraren intar en avvisande attityd. En bild av ett 

                                                     
52 Svedner, 1999, s 21
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”vi-och-de-förhållande” träder fram som knappast kan vara gynnsamt för någon part 

eller ur något perspektiv inom skolkontexten.            

Informanterna uppmärksammar att en förändring i beteende har ägt rum mellan 

grundskolan och gymnasieskolan. Enligt Svedner (1999) beror förändringen på 

elevernas kognitiva mognad. Intressen och företeelser utanför skolan upptar 

elevernas tid i ökad omfattning. Skolan och dess representanter ifrågasätts och 

kritiseras i högre grad .53 Den kognitiva mognaden kan dock inte vara den enda 

förklaringen till förändringen i beteende vid inträdet till gymnasiet, eftersom den 

rimligen borde ha tagit sin början under tiden i grundskolan. Enligt Piaget inträffar 

de formella operationernas stadium vid cirka 12 års ålder. Ungdomarna kan då tänka 

över abstraktioner och hypotetiska begrepp. Dessutom har de förmågan att inse att 

det finns många svar på varje fråga och många frågor till varje svar.54 Svedner (1999)

riktar uppmärksamheten mot grundskolans färdighetsnivåer och 

individualiseringspedagogik, som blir allt svårare att bedriva ju äldre eleverna blir, 

som ytterligare en förklaring till skillnaderna.55

Är det så att den pedagogik som bedrivs i grundskolan är otillräcklig och upplevs 

som ostimulerande av eleverna då deras kognitiva utveckling kommer in i de 

formella operationernas stadium? I samband med inträdet till gymnasiet sker en 

förändring som av undersökningens informanter kopplas samman med 

beteendeförändringen: det egna valet. Upplever informanterna att de genom det egna 

valet har fått möjlighet att tillvarata och förvalta sina egna färdigheter och därmed 

”individualiserat sig själva” på ett konstruktivt och mer verklighetsnära sätt till 

skillnad från i grundskolan?

Till skillnad från Svedner nämner undersökningens informanter inget om aktiviteter 

utanför skolan som tar intresse och tid i anspråk som orsak till beteendet i 

grundskolan och skillnaden i gymnasieskolan. De nämner inte heller något om att 

lärare är den del av vuxenvärlden som är lättillgängligast att nå med kritik, utan riktar 

uppmärksamheten mot bristen på motivation, leda och underlägsenhet i förhållande 

till lärare.

6.4 Handuppräckning, spontanitet, diskussion och reflektion
                                                     
53 Svedner, 1999, s 21
54 Hwang & Nilsson, 1995, s 37
55 Svedner, 1999,  s 21
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Övervägande uppger informanterna att de följer lärarens instruktioner beträffande när 

och hur deras frågor ska komma till stånd och anpassar frågandet efter situation. 

Avvikelser upplevs som störande och hämmande. Lärares utbildningsideologier och 

undervisningsfilosofier kan ses som bakgrund till att olika instruktioner och 

önskemål om hur och när elevernas frågor ska komma till stånd. Traditionella 

inriktningar och filosofier som nämns av Arfwedson och Arfwedson (1995)56 är dock 

att betrakta som lika osynliga som oväsentliga för eleverna i den stund de ställer en 

fråga. För dem är det deras egna och i viss mån klassens gemensamma erfarenheter 

av lärares synliga agerande som är väsentligt och ligger till grund för om och när 

frågor kommer till stånd. Det innebär inte att informanterna inte visar medvetenhet 

om instruktionerna som en del av social fostran och dess nödvändighet.

Informanterna är medvetna om att ämnena bidrar till att frågesituationens karaktär 

skiljer sig åt. De anger exempelvis svenska och samhällskunskap som ämnen där 

frågor ger upphov till diskussioner eller kommer ”automatiskt”. Informanterna 

uppger att de i högre grad har möjlighet att ta del av andras åsikter och får respons på 

sina egna, vilket i flera fall beskrivs som positivt.

I diskussioner skiljer sig frågesituationens karaktär från vid föreläsningar och vid 

arbetsuppgifter, genom att elevernas perspektiv och erfarenheter tillförs och 

legitimeras i undervisningen i högre grad. I det här avseendet är den didaktiska 

triangeln i balans genom att lärarens didaktiska intentioner möter elevens kognitiva 

progresson genom undervisningens innehåll. Det kan ses mot bakgrund av vad 

Hermansson- Adler (2004), inom historieämnet, kallar för kognitiv- och socioemotiv 

kunskap. Inlärningen sker genom att faktakunskaper samverkar med känslomässiga 

upplevelser och reflektioner. Frågan är elevens instrument för att uppnå vidare 

förståelse och fördjupad kunskap.57 Frågan är del av samtal och diskussioner som är 

ett led i processen att ta bort gränserna mellan de båda kunskapskategorierna och 

skapa en helhetskunskap. I samtal och diskussioner får elevernas individualitet, eget 

tänkande, reflektion och undran utrymme.

Flera informanter upplevde frågan om frågor i samband med det egna tänkandet och 

reflektionen som svår. Frågor som uppkommer genom det egna tänkandet och 

                                                     
56 Arfwedson och Arfwedson, 1995, s 138
57 Hermansson-Adler, 2004, s 45
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reflektionen knyts till specifika ämnen, intresse för ämnet och respons vilket nämnts 

ovan. Reflektionen och de vidhängande frågorna kopplas även till en del av helheten 

i undervisningen, vilket tyder på att informanterna har en hög medvetenhet om sitt 

tänkande - metakognition. Svårigheten att besvara frågan om den egna reflektionen 

och vidhängande frågor, kan bero på att det egna tänkandet och reflektion är intimt 

förbundet med individens integritet. Frågor och deras bemötande bygger på 

erfarenheter av positiv eller negativ karaktär. De delges inte vem som helst, hur som 

helst och inte på uppmaning, utan är förbunden med trygga relationer.

6.5 Mottagare och åhörare

Eleverna har möjlighet att välja att ställa frågor eller att avstå beroende på frågans 

mottagare. De har möjlighet att välja att yttra sig i en grupp eller att avstå. Elevernas 

frågor, yttrande och engagemang i undervisningen ligger till grund för bedömningar, 

såväl betygsmässiga som sociala, både av lärare och av övriga åhörare. Sociala, 

didaktiska och kognitiva aspekter är ständigt närvarande i frågesituationen i 

skolmiljön och det inför öppen ridå. I frågesituationen är eleverna ytterst sårbara, då 

de blottar både sin verbala förmåga, sin undran eller sin reflektion och dessutom är 

beroende av den tillfrågades bemötande, i regel inför en grupp människor, kända 

eller okända.

Elevernas val att ställa frågor och att yttra sig eller att avstå, är att betrakta mot 

bakgrund av attityder och förväntningar som dels har formats av hemmiljöns 

kulturella kontext, och dels mot bakgrund av erfarenheter formade av skolkontexten. 

I den sistnämnda faktorn finns rädslan att framställas som dum av läraren, vilket

återkommande påtalas av undersökningens informanter. Individuell verbal förmåga 

och svenskämnets talträning till trots. Svedner (1999) påvisar att målsättningen med 

talträningen inom svenskämnet är att eleverna ska utveckla självtillit och 

självförtroende men också att klara de krav som ställs på verbal förmåga i skola, 

samhälle och arbetsliv.58

I en frågesituation är frågeställaren alltid beroende av mottagarens bemötande i 

synnerhet i skolan. Oavsett om frågan ställs ur ett fågelperspektiv eller ur ett 

grodperspektiv. Skillnaden är att ur ett grodperspektiv är frågeställaren betydligt mer 

                                                     
58 Svedner, 1999, s 110-111
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utsatt och blottad då mottagaren bemöter frågan respektlöst. Svenskämnets 

målsättning når uppenbarligen begränsade resultat till och med inom skolans egna 

väggar. 

Sammantaget återfinns ovan nämnda faktorer som bakgrund till elevens motivation. 

Exempelvis beskrivs interaktiv motivation som ett samspel mellan en situation och 

en person där individens tidigare erfarenheter av framgång eller misslyckande avgör 

målet.59 I det här fallet är målet att ställa en fråga. I de fall eleven väljer att ställa 

frågor, oavsett mottagare, eller åhörare är det möjligt att hävda att eleven värderar 

kunskapen högre, som den ställda frågan förväntas medföra, än samstämmighet med 

frågans adressat eller övriga åhörare. Motivation finns men det krävs uppenbarligen

både mod och positiva erfarenheter för att ställa frågor. 

6.6 Informanternas slutkommentarer

Endast fem informanter tar upp något under övriga frågor. Det kan dels tolkas som

att elevernas interagerande med frågor har en anonym plats i skoltillvaron. Det kan 

dels tolkas som att eleverna själva inte reflekterar över frågor i skoltillvaron i någon 

större utsträckning. Tyvärr är det negativa erfarenheter i samband med frågor som 

huvudsakligen uppmärksammas i informanternas slutkommentarer och tyvärr är det 

negativa erfarenheter av lärares agerande.

7. Sammanfattning

Trettiotre gymnasieelevers uppfattning och erfarenheter av frågeställande i skolmiljö 

ligger till grund för föreliggande uppsats. Informanternas svar har betraktats mot 

bakgrund av sociologiska, didaktiska och kognitiva aspekter, vilka hämtats ur 

tidigare forskning. Aspekter som bidrar till frågesituationens unicitet och 

komplexitet.

Frågor beträffande förståelse av undervisning har betraktas mot bakgrund av 

sociologiska aspekter, dvs erfarenheter och förväntningar som eleven bär med sig 

från hemmiljöns och skolmiljöns kulturella kontext. Vissa informanter ger uttryck för 

att frågor för förståelse av undervisning och texter är självklara medan andra bemöter 
                                                     
59 Kurt Lewin 1951, interaktiv motivationsteori, genom Stensmo, 1997, s 98
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frågan med tveksamhet och förvåning. Lärares tydlighet, respons och förväntningar,

elevens intresse för ämne och förståelse av texter uppges vara anledningar till om 

frågor ställs eller inte. Motsvarande faktorer återfinns angående frågor om 

arbetsuppgifter, men med tillägg av att studieresultat, bedömningar samt frågor för 

klassens kollektiva förståelse har inverkan på frågorna.

Angående frågor om undervisningens nytta är merparten som uppger att de ställer 

frågor i sammanhanget flickor. Undersökningens flickor motsvarar därmed inte den 

dolda läroplanens förväntningar om flickors passivitet. De informanter som uppger 

att de ställer sparsamt med frågor om undervisningens nytta, hänvisar till högre 

instansers beslut om kunskapernas nödvändighet och acceptans av denna, samt till 

det egna valet av utbildning. 

Merparten av informanterna uppger att de inte använder frågor i syfte att väcka 

uppmärksamhet eller för att provocera lärare. Giltig norm för att väcka 

uppmärksamhet är att fråga för klassens kollektiva förståelse och som stöd för 

kamrater som avstår från att fråga. Informanterna påtalar en förändring i beteende 

mellan grundskola och gymnasieskola. De anpassar sig i hög grad till lärarens 

instruktioner beträffande när och hur frågor ska komma till stånd och

uppmärksammar skillnader i frågesituation mellan olika ämnen. Lärarens bemötande, 

respons och attityd till elevernas frågor har relaterats till didaktiska aspekter, och mot 

bakgrund av att eleverna är sårbara i frågesituationen och beroende av mottagarens 

reaktion och agerande. Ett maktförhållande mellan lärare och elev synliggörs genom 

att informanterna påtalar lärares avvisande attityd. Övriga åhörare är av betydelse i 

frågesituationen.

Informanterna knyter reflektion och vidhängande fråga till specifika ämnen men 

upplever det som svårt att besvara frågan, vilket betraktats som att elevens reflektion 

är relaterad till såväl kognitiva aspekter som till integritet. Frågor i samband med 

diskussioner knyts till specifika ämnen, såsom svenska och samhällskunskap, vilket 

har betraktats som att elevernas frågor, inom vissa ämnen, och i samband med 

diskussioner har en högre legitimitet än i övrig undervisning. Under övriga frågor tar

informanter upp sin sårbarhet i samband med ställande av frågor. 

8. Avslutning
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Föreliggande uppsats är ett komplement till den dolda läroplanen. Den som är dold 

för den inte överensstämmer med den officiella läroplanen. Uppsatsens citat är 

hämtade ur en verklighet, i vilken den som har lämnat elevtillvaron aldrig mer till 

fullo kan bli delaktig, eller återskapa. Elevernas uppfattning om frågor i skolan bör 

dock inte lämnas oreflekterad. Det finns utrymme för vidare forskning, exempelvis 

vilka erfarenheter och vilken uppfattning elever vid grundskolan har om frågans 

funktion i undervisningen. Hur ser interaktionen med frågor ut ur lärarnas synvinkel? 

Uppmärksammas frågornas plats i undervisningen vid lärarutbildningen?

Frågor hör till skolans vardag, men det är inte självklart att ställa dem när en undran 

uppstår - inte ur ett grodperspektiv. Ur ett grodperspektiv är frågor både en 

komplicerad och komplex handling som tyvärr är förknippad med rädsla. Något som 

kan vara svårt att se och förstå - ur ett fågelperspektiv. Med respekt för de 

informanter som delat med sig av sina erfarenheter och uppfattning, om frågors 

funktion i undervisningen, vill jag låta deras ord vara uppsatsens sista:

Det värsta är att du ska förstå. Du måste ju för betygen.

Det kan va jobbigt att fråga. En del vågar inte fråga då de tappat bort sin bok. 

Det kan va såna saker som man måste fråga, självklara – en del lärare gör 

man inte det bara…                             citat elever, 20071115
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Bilaga 1

Frågorna ligger till grund för dina åsikter om när, hur och varför du ställer frågor i 

skolan.

Ställer du frågor för:

1. Att du inte förstår det läraren säger i undervisningen eller för att du 
inte förstå en text som läraren bett dig läsa.

2. Att du inte förstår vad du förväntas göra beträffande uppgifter etc
3. Att du inte kan se någon nytta för dig själv i det som det undervisas 

om
4. Att du vill väcka uppmärksamhet i klassen
5. Att du vill provocera/reta läraren
6. Brukar du ställa frågorna spontant under pågående undervisning 

eller vid ett anvisat tillfälle, t ex handuppräckning eller vid slutet av 
en genomgång?

7. Är det skillnad på frågornas karaktär, d v s hur du ställer frågor eller 
vilken typ av frågor du ställer, beroende på vem du ställer dem till?

8. Spelar övriga åhörare någon roll i förhållande till om du ställer 
frågor eller hur och vilka frågor du ställer?

9. Använder du frågor då du börjar tänka själv över vad som sagts eller 
vad du läst, s k reflekterande syfte?

10. Använder du frågor för att du skapa en dialog, d v s ett samtal med 
läraren och eventuellt hela klassen, betr undervisningen?

11. Är det någon fråga du tycker fattas eller kommer du spontant på 
något att tillägga beträffande hur du använder dig av frågor?
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Bilaga 2

Fråga 1

Ställer du frågor för att du inte förstår det läraren säger i undervisningen eller för att du 

inte förstår en text som läraren bett dig att läsa?

Tabell1

                                   

              

                                     

                                                                 Källa: intervjumaterial nov 2007

Ja, det gör jag. Sen får man inte svar tillbaka som man fattar nåt av heller. En del lärare svarar som om 

man var helt dum i huvudet. 

Ja, vad menar du? Om jag inte får fråga, frågar jag bara kompisen.

Ja, eller frågar klasskamraterna. 

Ja, när man inte kan. Vad är det för en fråga?

Ja men svaren varierar från lärare till lärare och om man förstår dem. 

Förstår man inte texten så frågar man ibland inte läraren för han blir arg.

Äh ofta ställer jag nog inte nån fråga heller om det äh.. ( A läser färdigt frågan: …att du inte förstår 

vad läraren säger i undervisningen eller för att du inte förstår en text som läraren bett dig läsa?)  Jo, de 

kan jag i och för sig ställa om inte eller så där inte fattar vad vi ska ha för text, då ställer jag fråga.

Om det är en text. Om man inte förstår, då frågar jag. Är det bara ett ord bryter jag inte 

undervisningen med att fråga. Svaret blir klart vid fortsättningen. 

Föreläsningar eller vad jag ska säga och då kan det ju va att man måste bryta för att man inte förstår 

nånting som de säjer.

Främst i undervisningen. Jobbar inte mycket med texter. 

Fråga 1 Alla Flickor Pojkar

Ja 16      9     7

Nej    1      1     0

Texten    3      3     0

Undervisningen    2      1     1

Båda    5      3     2

Ämne    1      0     1

Beror på lärare    4      1     3

Lektionsslut    1      1     0
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Mmm det kan också va när man får en text också där det står att man ska göra nånting då kanske man 

inte förstår den då kan man fråga också… eller så…

Ja, båda tillfällena. Förstå! Ska man lära sig det måste man förstå. Jag kom lite senare till klassen och 

då fick jag fråga en massa. Nu behöver jag inte det mer.

Både och. Jag ställer frågor om jag inte förstår. Jag ställer frågor ofta. De blir chockade om jag inte 

ställer frågor. I bokföringen ställde jag frågor hela tiden. Till slut frågade NN (läraren, min amn.) om 

inte (namn) hade fler frågor att ställa men då hade jag fattat. Jag tror inte att de andra fattade heller 

men de frågade inte men de fattade ju eftersom jag frågade.

Nej, men ofta… visst frågar man, man vill veta mer när man är intresserad av ämnet. Skiter i det i 

vissa ämnen. Ointressant. Det beror på ämne, är mer benägen att fråga då man är intresserad, annars 

skiter man i det. Frågar inte när det är skittråkigt. 

Jag ställer frågor i båda. Förstår jag inte vad hon säger så frågar jag. Texten ber jag läraren förklara på 

ett bättre sätt. 

Både och. Hänger man inte med frågar man. Text man läser då ropar man dit läraren så får han eller 

hon förklara.

Ibland beroende på lärare. Vissa lärare tror att man ska kunna en hel del. De tror att man vet mer än 

man gör. Då ställer man inte frågor.

Ja, det gör jag. Men det beror på lärare. En del tittar konstigt på en. Är jag dum i huvudet eller?

Menar du att jag ska säga till läraren: ”jag förstår inte”? Vissa lärare är man bara tyst. Jag läser i 

boken när jag kommer hem istället för att fråga. Schyssta lärare förklarar för en när man frågar, andra 

dumförklarar en, värsta blicken så där falkblicken, hu.

Nja, vissa lärare gör att man bara är tyst.

Både och. Vissa lärare säger saker snabbt eller går inte så djupt in på det. Tror att vi ska förstå. De kan 

det själva och tänker inte på att det är första gången vi hör det. 

Fråga 2

Ställer du frågor för att du inte förstår vad du förväntas göra beträffande uppgifter 

etc?
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Tabell 2

                                                                                                      

                           

                                                           Källa intervjumaterial nov 2007

Ja så det kan va att dom förklarar lite otydligt och så men det brukar oftast lösa sig sen.

Jaa jaja för förstår jag inte vad det är så ställer jag självklart frågan.

Jaaa oftast (A: oftast säger du) Ja, ifall nån förstår som sitter jämte mej så kan dom förstå eller frågan 

eller förklara för mej.

Då ställer man frågor. Förr eller senare även om det är tråkigt. Man måste ju lämna in det och bli 

bedömd.

Händer att man frågar om nån liten sak. För att få det klart. För säkerhets skull.

Ja det får man göra. Annars vet man ju inte vad man ska göra, funkar inte.

Nja, jag brukar ha ganska lätt för att komma ihåg. Det går inte att inte förstå då lär man sig ingenting. 

Förstå är det viktigaste. Annars frågar jag.

Ja, det gör jag. Många är inte så smarta så man måste fråga om så det blir tydligt. Man måste fråga 

vad läraren menar du att vi ska göra… De har gjort det så många gånger innan och tänker inte på att 

kanske inte alla i klassen riktigt begriper. Då frågar jag för allas skull.

Frågar ganska direkt så man inte misstolkar. Tillmötesgående lärare frågar man mycket frågor. Lärare 

ska hjälpa. Så är det inte. 

Då ställer jag inte frågor. Här framgår det ju i uppgiften och fattar jag inte är jag ju urdum.

Vet inte. Nja tror inte. Jag hade nog gjort vad jag trodde hon menade. Nu i svenskan skulle vi 

sammanfatta sidor eller nåt och hon förklarade så konstigt. Förstod inte vad hon ville att vi skulle 

göra. Jag gjorde som jag trodde.

Ja, eller kompis om hon vet.

Fråga 2 Alla Flickor Pojkar

Ja 24   13   11

Nej   2     1     1

Frågar

kamrat   3     2     1

Vid skriv-

uppgifter   1     1     0

Beroende på

lärare   3     2     1
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Det är olika. Kompisen jämte först.

Beror på vad man ska skriva om. Så man förstått uppgiften rätt

Jätteoklart då frågar man någon annan elev. Vill inte framstå som en idiot. Nån kompis kanske har 

förstått.

Om läraren inte svarar, svarar nån elev. Läraren kan svara på ett konstigt sätt. Det blir pinsamt att 

ställa frågor.

Att man vill inte verka dum eller nåt sånt där så även om man inte fattar någon gång så kanske man 

inte vill säga det direkt så att alla andra fattar då så det är ju helt självklart

Lärare som bemöter elever med respekt frågar man. Annars frågar man klasskompisar istället.

Om de inte är tydliga så frågar jag och det är de ju inte alltid. Jag måste ju fråga för att jag verkligen 

inte vill missförstå vad jag ska göra.

Olika från olika lärare. Vissa lärare får man svar av som är tydliga, andra inte eller mindre tydliga. 

Beror också på läraren. Man passar sig. Man vill fråga men vet att svaret blir att man känner sig dum. 

Man måste ju fråga för att kunna få resultat.

Fråga 3

Ställer du frågor för att du inte kan se någon nytta för dig själv i det som det 

undervisas om?

Tabell 3

                                                                             

                                                            Källa: intervjumaterial nov 2007

Ja, det la för att jag inte förstår känns det som

Ja eller det är la mest för jag själv ja så jag själv ska förstå det är ju bättre att veta vad jag ska göra 

eller så äh inte för jag vill väcka uppmärksamhet i klassen eller så i alla fall. Det är för att jag själv ska 

förstå.

Fråga 3 Alla Flickor Pojkar

Ja   7     6      1

Nej 16    10     6

Ibland   4      1     3

Tänker   5      1     4

Beror på

lärare   1      1     0
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Ja, ibland ifall det känns helt meningslöst kanske… mm joo det gör jag nog

Ja, det kan jag fråga rätt ofta faktiskt. I matte t ex X, Y. 

Ja, i matten, ekvationer och bokstäver och sånt där. Han har inget bra svar: ”Du ska bara kunna det.” 

Jobbigt.

Det håller jag med om. I matten. Vad ska jag kunna detta för i framtiden? Får aldrig några bra svar. 

Man ska bara kunna det.

Ja det gör jag t ex nordisk mytologi. Vad i herrans namn ska jag göra med det? Nordisk mytologi 

alltså… det är bara så dumt vad ska jag kunna det för…

Det känns mer eller så att har dom bestämt att vi ska lära oss det så…

Det brukar ju va något viktigt de vi lär oss det är ju nåt man behöver eller så…

Det kan ju va tråkigt men vi måste ändå lära oss det.

Vi har ju valt det mesta vi ska läsa eller så då vill ju eller alltså så det man eller alltså vi går ekonomi 

och då eller det är ju för att vi vill läsa det så det är direkt ba att vi ska kunna de

Nej, ska man göra sakerna så gör jag väl det. Nu behöver man kunna det. Man har ju valt själv och för 

ens arbete och så…

Nej, faktiskt inte. Naturkunskap för jag är inte intresserad av det. Jag tänker det mest säger det inte…

Nej, det gör jag inte. Allt man gör i skolan görs av en anledning. Skolverket och dom har tänkt ut vad 

man behöver kunna. Vad skolverket vill – det gör jag.

Nej, det brukar finnas en anledning till att man ska lära sig vissa saker. Nu har man valt själv då vill 

man lära sig det de säger. 

Ifrågasätter inte. Läraren anser att det är viktigt. Läraren har en tanke och jag har ingen rätt att 

ifrågasätta den.

Man blir tvingad att lära sig det mesta.

Aldrig ifrågasätta lärare. De har sin plan. Ibland förstår man inte direkt. De har planer som de måste 

följa. Man ska bara lära sig det de säger det hör till allmänbildningen. Sen kan man ju undra om det är 

vettigt att kunna Koranen utantill. Vad ska man med det till? Men man vet ju aldrig plötsligt behöver 

man det.

Ibland ifrågasätter man. Inte mycket val. Av någon anledning ska man lära sig det de säger. Man 

kanske inte förstår det just nu, varför, det hänger samman med jobb och så…

Ibland måste man ifrågasätta. Lärarna vet inte vad det är för nytta. Varför? Konstiga svar.
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Nja, den frågan ställer jag mig själv. Förr eller senare har jag nytta av det dom tar upp. Man måste 

göra så bra man kan.

Tänker varför. Har ingen vettig förklaring till att inte lära mig.

Olika ämnen tänker jag så. Man frågar inte högt på ett tyket sätt. Man lyssnar på vad läraren säger och 

skriker inte ut vad man tänker högt.

Olika med olika lärare. Ofta får man ingen bra förklaring.

Fråga 4

Ställer du frågor för att du vill väcka uppmärksamhet i klassen?

Tabell 4

                                                                            

                                                                    Källa: intervjumaterial nov 2007

Inga dumma frågor för att det ska bli kul.

Det kan hända när det är tråkig stämning.

Nej, men jag kan tänka mej att det finns de som gör det.

Men jag tror det kan va tvärt om också att man inte säjer nåt för att man vill ju inte märkas.

Nej då frågar jag alltså jag säjer inte ibland så där rakt ut jag frågar om hon kan komma till mej istället 

då och förklara.

Nej, bara när man vill ha hjälp. Då vill man inte dra uppmärksamhet till sig. 

Nej, om man diskuterar. Om man vill ha en diskussion.

Jag ställer nog för lite frågor. Borde ställa mer. Nej.

Nej, inte frågor, nej

Jag är inte sån som vill få bekräftat att ”jag är här” ”se mej” och måste göra massa grejer för det. 

Många i klassen är det på olika sätt. 

Inte jag. Onödiga frågor som redan ställts, hur idiotiskt som helst. Men så många som håller på hela 

tiden. Ställa sig in också…

Fråga 4 Alla Flickor Pojkar
Ja    2     1     1
Nej 25    17     8
Har hänt    1      0     1
I annans ställe   5      1     4
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Någon annan kanske inte heller förstår då känns det okey att ha frågat och väckt uppmärksamhet. 

Helst vill man inte. Inte klassens clown, inte ställa till det och störa undervisningen. 

Äh ibland. För att alla ska förstå. Det sitter ju folk där och inte förstår och alla ska ju göra det… Det 

beror på hur viktigt det är. 

Om någon kompis frågade och inte får nåt bra svar då ställer jag frågan igen, Så att han (läraren, min 

anm) fattar att den inte förstår. Det visar sig att många inte förstår men det fattar ju inte han. 

När en kompis inte förstår går jag in som back-up och frågar i kompisens ställe. Det är schysstare än 

att han ska känna sig dum. Alla ska fatta. 

När man märker att någon i klassen inte förstår frågar man i dens ställe. 

Fråga 5

Ställer du frågor för att du vill provocera läraren?

Tabell 5

                                                                            Källa: intervjumaterial nov 2007

Kan hända. Inte med att ställa frågor men retar lärare gör man ju…

Ha! Nej! Ha! Det är mest på skoj.

Alltså vissa det finns vissa som säkert gör det också

Det jag tycker mer det kan va att om nån i typ nån elev har en föreläsning eller så eller diskuterar nåt 

och dom ska gå upp och argumentera om nånting då kan man ställa frågor för att provocera eleven. Så 

där va lite jobbig alltså kanske inte just jag men många gör det (fniss)

Nej absolut inte. Trivs hur bra som helst med lärarna vi fått på gymnasiet. De är hur bra som helst. Det 

är så bra – inte som på grundskolan. Det var jobbigt. 

Nej, provocerar aldrig lärare. Onödigt.

Nej, det har jag aldrig gjort. Har ingen glädje av det. Kanske på grundskolan men man växer upp 

liksom.

Nej, men det var väldigt vanligt på högstadiet. Inte nu.

Precis (ironiskt skratt) För det mesta har jag respekt för läraren.

Fråga 5 Alla Flickor Pojkar
Ja   2     0     2
Nej 21    13     8
I grundskolan    7      5     2
Har hänt    3      1     2
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Nej, inte så ofta. De kan oftast sin sak. Men det händer att man behöver sätta någon på plats. De pratar 

över huvudet på en men det behövs inte så ofta här… Det beror också på vad man är duktig i. Det är 

stor skillnad på grundskolan. 

Om det varit jag för något år sen men inte idag. Man mognar . Fattar mer. Det blir annorlunda på 

gymnasiet. Retas mer på grundskolan.

Nej, inte på gymnasiet. Men på grundskolan. Det var roligt. Bara ställa massa dumma frågor för att 

slippa göra något. Matte ville man ju slippa. Fast där var det svårare

På gymnasiet är det seriöst. I grundskolan ställde man frågor för att fördriva tiden. På onödiga saker. 

Man ville inte göra nånting. Man orkade inte hade inte lust. 

I andra klasser. Om jag tycker något är fel säjer jag det. Läraren uppfattar det som provokation. 

Läraren höjer rösten och blicken blir falkblicken och det blir fel alltihop. Det är bättre att vänta till de 

sätter punkt och skynda sig att fråga innan de börjar prata igen. Eller vänta till de är helst färdiga, 

ibland får man svaret där. Lärare dumförklarar en om man är för snabb. Håller man inte med är man 

dum. Ställer motfrågor. Allt beror på lärare.

Inte på gymnasienivå.

Fråga 6

Brukar du ställa frågor spontant under pågående undervisning eller vid ett anvisat 

tillfälle, t ex handuppräckning eller vid slutet av en genomgång?

Tabell 6

                                                                   Källa: Intervjumaterial nov. 2007

Sen kan det va typ värsta personliga frågan som man kommer på och då säjer man det efteråt då vill 

man inte säja det mitt för alla.

Ibland när det är något man verkligen inte kan vänta med. Man vill veta direkt. Annars 

handuppräckning eller när han har slutat att prata.

Fråga 6 Alla Flickor Pojkar
Handupp-
räckning 5    3     2
Lektionens
slut   4    3     1
Genomgångens
slut   4    2     2
Varierar 18 10     8
Spontant   2    1     1
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Om man inte förstår lär man sig inget det blir meningslöst. Ibland räcker jag upp handen och frågar. 

Fast spontant också man vill ha svar direkt liksom.

Både och det bara slinker ut: ”Vad menar du?”

Båda delar. Om det är en fråga som man inte tror andra förstår då frågar man. Handuppräckning under 

genomgångarna. Mer personliga frågor då man går ut ur klassrummet.

Under pågående föreläsning räcker man upp handen så märker läraren det och man frågar

Beror på ämne. I matten under pågående genomgång. I svenskan enskilt med läraren. Om läraren har 

en genomgång tar man det direkt.

Ställer läraren frågor räcker jag upp handen. Följer lärarens instruktioner.

Beror på läraren. Beror på lärarens stil, en som blir galen om man inte fattar frågar man inte. Alla 

lärare har olika stil. En del säjer att man ska fråga direkt. En del idiotförklarar en om man ställer en 

dum fråga. 

Båda två. Om läraren säger att man ska räcka upp handen eller ta frågorna efter genomgången då gör 

jag det. Annars frågar jag spontant när något kommer upp.

Spontant väldigt mycket. Bara typ ”vaddå” eller ”hur då”. Fast det är ju både och…

Beror på hur läraren säjer. Ibland säjer de att man ska fråga rakt ut medan de pratar. Många har inte 

lärt sig att räcka upp handen, de gapar rakt ut. Det är irriterande, man får aldrig en chans, man skiter i 

det. De vill bara visa sig duktiga eller roliga. Irriterande.

Säjer läraren att man ska räcka upp handen gör man det eller frågar sen. Pratar man rakt ut får andra 

inte en chans. Det är alltid samma personer som pratar rakt ut. Tråkigt.

Olika personlighet på lärare. En del idiotförklarar en. Otäckt. Jag vill inte bli idiotförklarad. Jag vill 

ställa frågorna spontant när det kommer upp men väntar eller gör som läraren vill ha det.

Känna av läget. Handuppräckning. Ibland tar man ner handen och tar det senare för de ser inte. 

Märker jag att jag ignoreras då frågar jag rakt ut. Ofta kommer svaret om man väntar.

Olika. Ibland handuppräckning ibland vid slutet av lektionen. Ibland när man är osäker vill man inte 

räcka upp handen för man vill inte verka dum eller slö inför alla. Frågar läraren efter lektionen. Vill 

inte verka dum.

Nej, jag kör det i slutet av en genomgång. Oftast frågar de om alla förstår.

Vid tillfälle: Handuppräckning eller går fram till läraren då de andra jobbar. Det är inte kul att ställa 

frågor mitt framför klassen.
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Fråga 7

Är det skillnad på frågornas karaktär, d v s hur du ställer frågor eller vilken typ av 

frågor du ställer, beroende på vem du ställer dem till?

Tabell 7

                                                                       Källa: intervjumaterial nov 2007 

Ja, ja det kan det va alltså vissa lärare förklarar rätt dåligt eller så där vissa uppgifter och då får man ju 

ställa eller så där frågorna: ”vad menar du?” 

Ja, det kan man faktiskt säga. Vissa lärare är det svårt att ställa frågor till, de förstår inte vad man 

säjer. Jag tänker nog på ett annorlunda sätt. Det känns så att jag inte riktigt tänker som de.

Ja, lite faktiskt. Det har att göra med om läraren känns bekväm. Känner man inte läraren formuleras 

frågorna annorlunda.

Ja, frågar både lärare och kompis. Beror på vad det är för fråga. Undervisningen blir det läraren. Det 

han har sagt och så. Vill man prata om det han har sagt blir det kompisen. 

Ja. Beroende på om det är en sträng, rolig lärare. Är det en sträng lärare vågar man inte säja nånting.

Ja faktiskt. Har jag mer en kompisrelation till läraren kan jag fråga hur mycket som helst: Det blir mer 

som man bara pratar… Vissa lärare frågar man aldrig nånting. En del dumförklarar en att man inte 

kan nånting, begriper inget… att man inte är allmänbildad nog

Ja verkligen. En del är man rädd för. Vilket svar man får och hur dum de får en att verka.

Ja. Det kan bli flin. Idiotflin. (från läraren, min anm.) Man tänker igenom frågorna så att inte läraren 

idiotförklarar en. För NN har vi marginal på en vecka då hinner man tänka igenom innan man går 

igenom en gång till. Man klarar mer än man tror. Hur man är som person är självklart.

Öh det är klart man kanske inte tänker på det men man gör nog olika mot olika lärare tror jag.

Inte så olika när det gäller ämnena. Beroende på hur läraren är om man gillar läraren. 

Fråga 7 Alla Flickor Pojkar
Ja      4       1      3
Nej    11       8      3
Troligtvis      3       3      0
Beror på Lärare    13       7      6
Beror på ämne      2       0      2
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Alltså det beror på vilken relation man har till läraren vissa känner man ju mycket bättre eller tycker 

man mycket bättre om och då kan man ställa frågor på ett annat sätt känns det som…

Det är ju som frågan innan. Många är rädda för att bli idiotförklarade, typ.

Nä ja det har nog med hur läraren är som person. Ja det beror på om man har haft en lärare länge så 

kanske man känner den bättre och då liksom vet man hur han hur han eller hon är som person.

Väljer bort en del lärare. Rädd för att bli idiotförklarad. Som en del kan titta på en… Frågar kompisar 

om man måste. Ger sig inte in i att bli idiotförklarad. 

En del lärare frågar man bara inte. Ställer frågor till kompisar. En del lärare ger så invecklade svar så 

man inte fattar. Man fattar mindre än innan man frågade. En del tittar på en som om man var idiot. 

Man lär sig vem man kan fråga och vem man ska passa sig för.

Beror på vad det gäller. Vill inte avbryta något viktigt. Ibland fattar man resten när han har pratat 

klart. Helheten kommer sen. Sen beror det ju på läraren. Ja, det är skillnad. Man kan få kniven i 

ryggen. Halva klassen fattar ingenting men det förstår inte läraren, glor bara på en. 

Men jag känns det som jag ställer samma frågor eller man ställer inte samma frågor men på samma 

sätt till alla lärare känns det som, tror jag…

Mmm jag tror det känns nog som om man gör det men det är säkert andra säger att man inte gör det

Nej, förstår jag inte så ställer jag dem på samma sätt till vem som helst.

Jag brukar inte bry mej. De frågor jag undrar över ställer jag. Det spelar ingen roll vilken person det 

är. Lärare ska ju se till att alla förstår och hänger med även om de inte alltid gör det. Men jag frågar 

även om jag ser att de inte alltid tycker om det. 

Ähhh neej det är det väl egentligen inte tror jag inte. Det kanske är nån man känner så mer men även 

om man inte förstår när man inte känner en lärare riktigt så där så frågar man ändå.

Äh alltså det är nog inte som jag tänker på att det är men man gör säkert det ändå tror jag. Men det är 

inte så att jag tänker efter liksom…

Ämnena har med saken att göra: Historia är lättare att ställa frågor: Frågorna ställer sig liksom själv 

där man vill veta vad som hände sen. Matte är svårt och då är det lättare att ställa frågor: Intresset för 

ämnet spelar in. Hur bra man är i ämnet. Beror på blyghet. Vill ha bra betyg. Man måste göra så bra 

man kan. 

Fråga 8

Spelar övriga åhörare någon roll i förhållande till om du ställer frågor eller hur och 

vilka frågor du ställer?
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Tabell 8

                                                             Källa: intervjumaterial, nov 2007  

Om jag sitter i en liten grupp så att jag inte känner någon eller så där om man ska ha ja någon gång ha 

något som man gör med några andra som inte går i ens klass då skulle jag ha mycket svårare fråga 

frågor än om det är min egna klass.

Om det är stora grupper så också eller bara några få eller typ om det är så där föreläsning i aulan då 

uträknar (ohörbart) man att fråga massa frågor eller så…

Man vill gärna känna sig lite typ säker inte så alla undrar vad är för en eller så…

Jag är väl typ kanske rätt blyg av mig så jag vill inte gärna ställa en massa frågor inför hela klassen 

tycker inte det är så roligt eller så…

Bara med klassen är det inte jobbigt. Blir feg om man inte känner folk. I individuellt val är det folk 

från olika klasser och då fegar man. Mest i början innan man känner folk, sen går det bättre. 

Ja, det spelar roll. Vad det är för människor. Har man gått länge i samma klass då känner man klassen: 

Då frågar man vad som helst. Annars är det jobbigt. (Skrattar)

Ja, det spelar stor roll. Jag är med i elevrådet och där blir det inte mycket frågor för man känner inte 

de andra.

Mycket folk helst inga korkade frågor. I aulan skippar man frågor. Jobbigt.

Ja, det gör det faktiskt. Vissa man inte känner då frågar man inte. 

Är det jättemånga frågar man inte. I början när jag gick här frågade jag inte – tycker de jag är dum 

eller…

Alltså när man inte känner folk då frågar man inte. Frågorna kanske inte blir dummare men man 

frågar inte. Man känner sig dummare. 

Det är klart. Det beror på vem man sitter med. Ställer dumma frågor.

Ha! Det beror på vem man är med… kompisar och så…

Det är så för det flesta tror jag.

Fråga 8 Alla Flickor Pojkar
Ja   17     13     4
Nej   11      6     5
Ibland     4      0     4
Frågans 
karaktär     1

  
     1     0
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Lättare i liten grupp. Såna man känner. Inte i aulan då är jag tyst. Jättetyst. 

Gillar inte att prata inför folk.

Alla känner varandra är det lättare. I början är det nervöst. Jag kom ju till klassen senare och då pratar 

man snabbt är nervös. Egentligen borde det inte göra det men det gör det. 

Nej, nej i många fall sitter de nog och funderar på samma sak som jag.

Nej, Mycket åhörare inte mycket frågor. Ibland tänker man ju. Kanske bara en om man vill. 

Nej, inte lika så. Lättare med klassen. Det tar mer att fråga bland okända. Känner sig dummare. 

Förstår jag inte så tar jag risken.

Äh, är det mycket folk eller såna man inte känner försöker man låta så duktig som möjligt. Man 

ändrar nog om frågorna då – hur man ställer dem. Men jag frågar ändå. 

Nej, viktiga frågor vill man få fram.

Jag bryr mej inte att man får för mycket uppmärksamhet. Alla andra kan. Det kan sabba 

undervisningen för de som man respekterar och för de som har förstått. 

Ibland. Inför hela klassen. Alla andra förstår och jag är dum. Det beror på vilka som lyssnar.

Ja, ibland, det beror på. Typ engelska alla är så duktiga man glider bara med. Är rädd att säga något 

fel. Jävligt töntigt men så är det indirekt. 

Det beror på vem och vilka. Betygen kan vara i fara beroende på vem. Vi har pratat om det där hur 

man anpassar sitt språk beroende på om man pratar med kungen och Silvia och Victoria. Man pratar 

inte på samma sätt. Hålla tal när de lyssnar undra hur man pratar då? Pratar du på samma sätt till alla?

Ja. Nej. Det beror ju på om det är en privat grej då tar man det enskilt. När det gäller undervisningen 

spelar det ingen roll. 

Fråga 9

Använder du frågor då du börjar tänka själv över vad som sagts eller vad du läst, s k 

reflekterande syfte?

Tabell 9

                                                                            Källa: intervjumaterial nov 2007

Fråga 9 Alla Flickor Pojkar
Ja   10     6     4
Nej     5     1     4
Ibland     8     5     3
Vet inte     5     3     2
Beror på ämne     5     4     1
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Ja det händer nog, vet inte, det är svårt att svara på.

Ja, det tror jag, Mer hemma.

Ja det gör man väl. Beror på grej. En vanlig bok som man har läst själv kan läraren ändå inte svara om 

man börjar undra.

Ja. Vissa lärare svävar ut. Börjar prata om en sak och så hamnar man nån helt annanstans. Härom dan 

pratade vi om al Quaida och hamnade bland spöken. Vad nu det har med varandra att göra? Andra 

hinner fråga före man har hunnit tänka eller säja sitt. Spottar bara frågan rakt ut. Irriterande. Det finns 

många sådana duktiga som måste synas och höras. Det är ingen idé att lägga fram nåt…

Ja, när lärare redovisar: ”Menar du så eller så?”

Ja, för helheten. Lära genom att förstå.

Ja, rätt ofta. Vill gå till botten med vad sakerna handlar om och förstå det fullt ut. Det är viktigt att 

läraren ser till att eleverna gör det. Vill ha hela vägen… Annars ger det ingenting. 

Lära för att förstå. Det är ju det det handlar om. Förstår jag så tänker jag, då lär jag mig.

Då vill man veta om man fattat rätt. 

Helheten är viktig.

Nja det vet jag inte riktigt. Svår fråga. Bra fråga.

Nej, då är det mer för intressets skull. Det beror på ämnet om man tycker om ämnet.

Nej, nej det är liksom samma sak som i typ matten är det lite så om man förklarar: ”jaa du menar så!” 

Så kan folk typ säja. 

Ibland för att få respons på det jag tänkt. Har lätt att komma ihåg saker. Kollar tillbaka på det. 

Det händer ibland. Diskuterar med läraren. Oftast med den i bänken. 

Det kan jag göra ibland. Kommer ihåg lättare då. Har ganska bra minne och komma ihåg saker. Frågar 

efter lektion när läraren är själv.

Det tror jag. Det är ju så när man börjar tänka mer så kommer det upp mer frågor som man inte kan få 

svar på helt enkelt.

Ibland gör man det. När man ska göra det beror på ämnet. Historia är ett sånt ämne där är det lätt och 

roligt att göra det och man vill göra det. Ofta när man läser själv tänker man: Kan det här ha hänt på 

riktigt? Kan det här va sant?

Inte så ofta. Vi har en frågvis i klassen. Man hinner inte tänka själv för hon är där och frågar och är 

duktig. Rakt ut också man bara tröttnar. Till och med om nordisk mytologi (skratt)
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Vissa grejer bara man accepterar, andra börjar man typ undra varför är det så eller hur gick det sen

Ja, det händer. Speciellt i ämnen som intresserar en. Konstigt då man kan mer då frågar man mer än 

då man inte kan.

Olika i olika ämnen. I svenska och samhäll är det så. Inte matte. Ämnena liksom tvingar en att tänka 

själv. 

Inte direkt. I matte t ex där läser man inte. Det finns inget att diskutera. I svenska och 

samhällskunskap går det med automatik. 

Fråga 10

Använder du frågor för att du vill skapa en dialog, d v s ett samtal med läraren och 

hela klassen, beträffande undervisningen?

Tabell 10

                                                                    

                                                                  Källa: intervjumaterial nov 2007

Ja, menar du argumentation mellan allihop? Ja ofta, jag vill höra andras åsikter. Få allas bild och 

samtycke i vad man tycker själv.

Ja, det händer det beror på. Räcker upp handen och diskuterar då får man bättre betyg. Det är det det 

handlar om.

Ja, ibland har det hänt. Man vill diskutera vidare för att få en vidare uppfattning, Höra vad andra 

tycker Man vill liksom inte släppa det, man vill förstå det… (söker efter ord och jag fyller i 

”djupare?”) Ja just det, det vill man.

Fråga 10 Alla Flickor Pojkar
Ja    5      2      3
Nej 11      8      3
Ibland    2      0      2
Indirekt    2      2      0
Beror på
lärare    2      1      1
Beror på
ämne 10      5      5
I grund
skolan    1      1      0
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Ja, det kan väl hända. Så är det i ekonomin. Vi är ett gäng som ställer frågor: Så börjar NN (läraren, 

min amn) babbla och så frågar vi mer. En kille är som typ Filip och Fredrik i Boston Teaparty och 

ställer den typen av frågor (skratt). Det blir värsta diskussionerna. 

Ja. Diskussionerna i samhällskunskapen är accelererande. Alla har olika åsikter. Det bryter ut krig och 

folk blir värsta ovänner. Jättekul när alla är med och går på varann. 

Nej, det är la nån gång på skämt man kan göra så för att man har en jättelång lektion och så men nej 

inte i vanliga fall. 

Nej, inte spontant. Bara när vi ska ha diskussion i klassen. 

Nja, det beror på vad man pratar om. Tjötmakarn kommer alltid igång så man hinner aldrig starta 

nånting vare sej att tänka eller diskutera eller nåt…

Beror på vad det handlar om. Det kan hända ibland.

Det har hänt nån gång. Samhällskunskap där är det mycket politik och då diskuterar man ju. Oftast är 

det läraren som provocerar fram olika uppfattningar för att han vill att det ska bli en diskussion. Det 

blir ju mycket diskussion för att alla har olika uppfattningar.

Nej, det tror jag aldrig hänt. Visst har det uppstått nån gång. Det har inte varit meningen inte så att jag 

planerat det innan så…

Mycket möjligt att en fråga leder till samtal. Det är inget man planerat. 

Ja, kanske inte i hela klassen. Diskutera själv med läraren är bra. 

Det beror på vad det är för slags eh eller så lektion man har om man typ om man har samhällskunskap 

och man ska om man vill skapa en diskussion då kan man ställa ett par frågor.

Det är samma som i samhäll och svenska. Det måste man – ämnena gör att det går automatik liksom.

Ja, i svenska och samhäll går det ju med automatik. Det hör liksom till ämnet. Inte i matte där håller 

man sig för sig själv.

I argumentation. En redovisningslektion. I samhällskunskap diskuterar man. I svenska diskuterar man 

litteratur fast det är inte debattuppgifter det är mer böcker och dikter och sånt. Då frågar man spontant 

beroende på läraren. Det är lättare med debatt i samhällskunskapen. Det blir häftiga diskussioner, 

värsta kriget, alla har ju åsikter. Det är det bästa som finns!

Samhällskunskapen. Slippa läsa. Ibland blir det krig. Alla har åsikter och ingen ger sig. Det är skitkul! 

Fast alla är inte med, en del är tysta. Dom är det alltid. 

I grundskolan gjorde man det för att fördriva tiden. Det är inte samma sak nu. 
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Det var kul för det tänker man inte på. Nu börjar jag nog tänka på det. Hur gör jag? Aldrig! Bra. Kul. 

Hur man tänker. Kommer nog att fundera på det hela dan. Det är så självklart egentligen så man 

tänker inte på det. Bra. 

När läraren dumförklarar en. Man känner att frågan man ställt inte var bra en bra fråga. Jag har inte 

varit med om det här. (undersökningen, min anm.) I grundskolan handlade frågandet mycket om att 

våga prata överhuvudtaget. 

På rasterna diskuterar man lärare. Man har koll på vem man ska passa sig för. En del har värsta 

blicken. Man pratar aldrig såhär med andra vuxna. Det är skitbra att du frågar. Kan du ha det här i 

helklass så vi får diskutera hur vi känner oss ibland.

Det värsta är att du ska förstå. Du måste ju för betygen.

Det kan va jobbigt att fråga. En del vågar inte fråga då de tappat bort sin bok. Det kan va såna saker 

som man måste fråga, självklara - en del lärare gör man inte det bara…


