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Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka vilka frågor som ställs i 

undervisningen i några klassrum i gymnasiesärskolan. Målsättningen var att se närmare på 

interaktionsprocesser mellan lärare och elever i några klassrum i gymnasiesärskolan. Vi 

fokuserade på vilka frågetyper som ställs i särskolans klassrum. I denna studie använde vi oss 

av två kvalitativa metoder, sex strukturerade observationer av första ordningen och sex 

semistrukturerade intervjuer. Studien genomfördes i två kommuner i mellersta Sverige. 

Teorier om interaktion och förutsättningar för goda samtal tas upp i studiens bakgrund. I 

studien var vi intresserade av det relationella perspektivet. Resultatet visade att de klart 

dominerande frågorna var de så kallade slutna frågeställningarna, 67% av de 479 frågor som 

ställdes av lärare och elever var av den karaktären det vill säga 321 frågor. Data samlades in 

under observation av sex lektioner. Ur analysen framkom att generellt låg frågorna och 

kommunikationsmönstret på en grundläggande nivå under lektionerna, det vill säga 

resonemanget i samtalen fördes inte vidare mellan lärare och elever. Under intervjuerna med 

lärarna påpekade de vikten av en strukturerad lektions planering och även att skapa goda 

relationer med eleverna för att nå framgång. Genom det relationella synsättet kunde man 

fånga upp elevernas intressen och därigenom använda dessa för att utveckla elevernas 

kunskaper och förmågor. När det gäller lärarnas medvetenhet om att ställa frågor uttryckte de 

att de anpassade frågorna efter vilken elev som fick frågan. De använde också frågor för att 

upprätthålla kommunikationen i klassrummet och att kontrollera elevernas kunskaper. 
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1.0 Inledning 

Efter att ha genomfört en pilotstudie om vilka frågor som ställs i särskolans undervisning 

väcktes vårt intresse för kvaliteten i de samtal som förs. Hur ställs frågor till elever av 

undervisande lärare? Har lärarna en pedagogisk medvetenhet kring vilka frågor som ställs och 

vad frågeställningarna leder till? Finns det skillnader i hur frågorna formuleras beroende på 

vilket ämne det gäller, till exempel kärnämnena svenska, matematik och engelska samt 

yrkesämnena. Det här var vi intresserade av att undersöka närmare. När det blev dags för oss 

att välja fokusområde för vårt examensarbete valde vi det här intresseområdet.  

 

Vi är två studenter som går speciallärarprogrammet med inriktning utvecklingsstörning. 

Enligt speciallärarexamen (SFS2011:186) ska man ha fullgjort ett självständigt arbete för att 

få en speciallärarexamen.  I examensordningen kan man läsa att speciallärare med inriktning 

utvecklingsstörning ska ha fördjupade kunskaper om barn och elever med utvecklingsstörning 

och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller 

ämnesområden.  

 

I studien har vi tidigt varit inspirerad av forskaren Hargies fem frågetyper, öppna, slutna 

minnes-, process- och följdfrågor (Hargie, 1978).  I avsnittet tidigare forskning kommer dessa 

fem frågetyper att beskrivas mer ingående. Fortsättningsvis i denna studie kommer vi 

benämna Hargies fem aspekter av frågeställningar som frågetyper. Vad olika formuleringar 

kan innebära och vad de kan leda till i samtal kommer vi att återkomma till och klargöra i 

kapitel 3, metodval, utifrån Hargies teori. I den här studien har vi intresserat oss för vad 

forskningen visat då det handlar om förutsättningar för människans lärande, tänkande och 

utveckling i ett relationellt sammanhang. Detta avhandlas i kommande teoriavsnitt. 

Utifrån vår kommande yrkesroll som speciallärare behöver vi öka vår medvetenhet och 

kunskap om hur lärares förhållningssätt och interaktionsprocesser påverkar elevernas 

möjligheter att lära. Det gäller naturligtvis i all undervisning i särskolan. Det kan ses som en 

utmaning att hantera frågor och leda samtal om undervisning i mötet med kollegor om deras 

undervisningssituation. Vi ska i vår kommande yrkesroll som speciallärare kunna handleda 

kollegor och föra samtal om komplicerade interaktionsprocesser utifrån situationer i den egna 

pedagogiska praktiken. En viktig uppgift blir för oss i rollen som kvalificerad samtalspartner 

att kunna stärka lärarnas medvetenhet och kunskap omkring interaktion- och 

kommunikationsprocesser i mötet med elever i klassrumssituationer.  
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I denna empiriska studie ligger fokus på att belysa kommunikation och lärarnas undervisning 

då de möter elever i särskolan. Dessa elever går i gymnasiesärskolan och har en intellektuell 

funktionsnedsättning, en lindrig utvecklingsstörning. 

 

Delar av texten i den här uppsatsen har tidigare ingått i en examinationsuppgift som vi har 

arbetat med höstterminen 2018 i kursen Specialpedagogisk forskning i praktiken i 

Speciallärarprogrammet. Nu bygger vi vidare på detta innehåll och utvecklar det i relation till 

föreliggande uppsats.     

 

1.1 Vad säger våra styrdokument om lärarens uppdrag? 

Enligt Skolverket (2013) är gymnasiesärskolans huvuduppgift att skapa förutsättningar för 

elever att ta till sig kunskap och att även utveckla dessa kunskaper. Kunskaperna ska bidra till 

elevernas allsidiga utveckling och förbereda dem för arbetslivet och för att verka i samhället. 

Gymnasiesärskolan ska ge mera beständiga kunskaper som samhället bygger på och omfattas 

av, så som demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. I dagens samhälle där 

informationsflödet och förändringstakten är väldigt snabb är det viktigt att utveckla elevernas 

förmåga att veta hur man kan hitta, tillägna sig och använda sig av ny kunskap. ”Genom 

studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga lärandet” (Skolverket, 2013, s. 7). 

Undervisningen i skolan ska vara likvärdig var du än bor i landet vilket innebär att 

undervisningen inte behöver se lika ut men att alla elever får förutsättningar att ta till sig 

undervisningen. Det finns olika sätt att nå kunskapsmålen och hänsyn ska tas till elevers 

förutsättningar, behov och kunskapsnivå. I läroplanen för gymnasiesärskolan (GySär13) står 

det också att skolan ska stärka kreativitet, nyfikenhet och självförtroende hos eleverna så att 

de vill prova på, omsätta nya idéer i handling och lösa problem som uppstår. Skolan ska 

utveckla elevernas sociala kompetens och kommunikativa förmåga samt främja kunskaper 

och förhållningssätt som bidrar till entreprenörskap och företagande (Skolverket, 2013).  

 

Enligt Skolverket är det viktigt att föra diskussionen om vad viktig kunskap är idag och vilken 

typ av kunskap som kan vara viktig i framtiden. Kunskap kan visa sig som fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet. Att lära sig att se saker i ett samband och lära sig förstå 

sambandet, bidrar till god kunskapsutveckling (Skolverket 2013).  
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1.2 Skolinspektionen 

I Skolinspektionens årsrapport (2017) påpekar de att om läraren har för låga förväntningar på 

eleven kan konsekvenserna bli att undervisningen begränsar elevernas förmåga att lära och 

deras motivation till lärande. Skolinspektionen hävdar att höga och tydliga förväntningar 

stärker tilltron till den egna förmågan hos eleverna men en förutsättning för att eleverna ska 

klara av att nå målen är att de känner till dem. Enligt Håkansson och Sundberg (2012) är 

framgångsfaktorer att man visar tilltro, ser och bekräftar eleverna så att de kan lyckas. Man 

ska utmana eleverna på en nivå strax ovanför deras nuvarande förmåga. Det är även viktigt att 

skapa goda relationer, där man driver och utmanar eleverna vilket vi anser att en lärare ska 

kunna och bör göra genom att bland annat föra goda samtal med eleverna.  

 

2.0 Bakgrund  

För att klargöra innehållet i vårt arbete beskriver vi först här i bakgrunden begreppet 

intellektuell funktionsnedsättning, (DSM-5) ett relativt nytt begrepp som bara har använts ett 

par år (Söderman & Antonsson 2011). I litteratur och dagligt tal används ofta begreppet 

utvecklingsstörning. Hur definieras kognitiv förmåga och vad är lärarens uppdrag för att möta 

dessa elever med intellektuell funktionsnedsättning? Det ska vi gå vidare med att undersöka. I 

avsnittet ingår också tidigare forskning och det avslutas med att studiens syfte formuleras. 

 

2.1 Intellektuell funktionsnedsättning 

För att få diagnosen intellektuell funktionsnedsättning är det vissa kriterier som skall vara 

uppfyllda. En utredning består av fyra delar en medicinsk-, en psykologisk, en pedagogisk 

och en social utredning. I Sverige utgår vi från DSM – 5 manualen för att diagnostisera 

personer med en intellektuell funktionsnedsättning. För att få diagnosen ska personen ska ha 

svårigheter att ta in information och bygga kunskap. Även en nedsatt förmåga att anpassa sig 

till sin vardag, den adaptiva förmågan ska vara eftersatt. IQ gränsen är satt till 70 för 

intellektuell funktionsnedsättning. Personer som efter IQ testet ligger på en högre nivå 70 - 

100 ses inte höra till gruppen med intellektuell funktionsnedsättning. Personen ska också ha 

uppvisat dessa svårigheter innan 16 års ålder.   

 

Gunnar Kyléns begåvningsmodell, har använts som teoretisk modell sedan slutet av 1960 - 

talet i Sverige, om verklighetsuppfattningen hos personer med intellektuell 

funktionsnedsättning är vedertagen i Sverige (Söderman & Antonsson, 2011). Kylén delar 
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upp bedömningen av förmåga på fem aspekter; tidsuppfattning, rumsuppfattning, 

kvalitetsuppfattning, kvantitetsuppfattning och orsaksuppfattning. Med hjälp av 

begåvningsmodellen kan det vara möjligt att utforma en plan för individens 

begåvningsstödjande hjälpmedel. 

 

2.2 Kognitiv förmåga 

Personer som har en kognitiv funktionsnedsättning och de elever vi möter i särskolan kan ha 

svårigheter att samspela med andra människor, kommunicera och uträtta praktiska gärningar. 

I förlängningen kan det medföra risk för inlärningsproblematik, svårigheter att delta i 

aktiviteter och vidare till minskad delaktighet och utanförskap i skolan och i samhället. 

Det är vanligt att elever i särskolan har svårigheter med att hantera vardagen. Enligt 

psykologiguiden (2019) handlar kognition om hjärnas förmåga att ta emot, bearbeta och 

återge information. Kognitiv förmåga har sedan 2000-talet mer och mer ersatt benämningen 

intelligens. Med kognitiv kapacitet menas hur god förmågan är att ta till sig information, hur 

svåra problem man kan lösa och hur många ”trådar man kan hålla i samtidigt”. Kognitiv 

färdighet beskrivs som speciella kognitiva förmågor till exempel förmågan att analysera och 

dra slutsatser, förstå samband, se relationer och upptäcka likheter och skillnader. I mötet med 

våra elever i särskolan blir det extra tydligt hur det här är något som eleverna har svårigheter 

med att klara att läsa av och fungera i olika miljöer och i relation till olika människor och 

förväntningar.  

 

En intellektuell funktionsnedsättning kan vara biologisk eller uppstå före 16 års ålder. Enligt 

infoteket om funktionshinder (2019) kan en kognitiv funktionsnedsättning uppkomma av 

olika anledningar, till exempel sjukdom, skador eller andra funktionsstörningar.  

I särskolan möter vi elever med lindrig, måttlig eller svår intellektuell funktionsnedsättning. 

Fokus i studien ska ligga på kommunikation och samspel med elever med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning. Elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning är generellt 

relativt självgående, kan föra sig i sociala sammanhang och har ofta förmågan att lära sig läsa 

och skriva med en tydlig och strukturerad pedagogik. 

 

2.3 Tidigare forskning 

I det här avsnittet lyfter vi fram forskning som beskriver människans förutsättningar för 

lärande och vad forskningen säger om god kommunikation och vad som kan påverka sampel i 
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ett klassrum. Här presenteras också ett urval av forskning som tar upp förutsättningar för 

insatser för barn i behov av stöd, kommunikation och lärande, pedagogiskt ledarskap, 

interaktion och bemötande i klassrummet. Artiklarna har vi hittat genom sökning på 

databaserna ERIC och Swepub med hjälp av sökorden questions, interaction, special 

education, intellectual disability classroom, särskolan, interaktion, frågor, klassrum och 

kommunikation. 

 

Enligt Goffman (2014) har vi människor ett behov av att kategorisera och bestämma 

egenskaper hos andra människor. Vår egen självuppfattning byggs på hur andra människor 

bemöter oss och betraktas personen som normal eller inte beror på omgivningen syn på vad 

som är normalt. Har en person någon kunskap eller egenskap som de andra i gruppen eller 

kategorin där personen är placerad inte har och heller inte är intresserad av, kan personen bli 

utstött av gruppen. När man stämplar en person på det här sättet kallas det för stigma. Ofta är 

benämningen negativ och kan leda till försämrad livskvalitet och få människor att känna sig 

underlägsna (Goffman, 2014). När det gäller stigmatisering så finns risken att vi som personal 

generaliserar våra elever som just elever i särskolan och inte individer med olika förmågor 

och förutsättningar. Det här var något som vi ansåg viktigt att ha med in i arbetet med vår 

studie. 

 

Nilholm (2007) tar upp tre olika perspektiv, det kompensatoriska, det kritiska och 

dilemmaperspektivet i undervisning och i relation till specialpedagogik och insatser för barn i 

behov av stöd. Det kompensatoriska perspektivet bygger på läroplanens intentioner att 

kompensera elevens och miljöns brister. Ett fokus ligger på att identifiera och se på hur man 

kan kompensera individen för dennes problem eller svårigheter. Svårigheterna ligger hos 

individen, inte miljön. Det kritiska perspektivet ställer sig kritisk till det arbetet och visar på 

hur svårt det är att möta människors olika förutsättningar. Specialpedagogik är i sig ett sätt att 

dela upp elever. Det är lätt att kategorisera och särskilja elever som avviker från normaliteten 

i något avseende i stället för att se till exempel att det är skolan som har misslyckats att 

anpassa sig till olika individers förutsättningar och behov. Dilemmaperspektivet beskriver 

Nilholm (2007) som att det finns flera olika sätt att se på saker och ting. Det är motsättningar 

som det egentligen inte finns lösningar till men som vi ändå måste ta ställning till i en 

skolsituation. Ett dilemma kan var hur vi som lärare ser på lärandet. Är det vi lärare som 

överför kunskap till eleverna eller är det en aktiv handling från eleven där eleven själv 

konstruerar en förståelse av världen? Nilholm hänvisar till forskarna Clark, Dyson och 
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Millward (1998) som tar upp dilemmat att alla elever ska uppnå vissa kunskapsmål samtidigt 

som skolan ska anpassas efter individernas erfarenheter, intressen och fallenhet. Det kan bli 

konflikter mellan det gemensamma och enskilda elevers behov. Eleverna i särskolan har 

väldigt olika förutsättningar för att klara skolan och lärarnas uppbackning och anpassning till 

elevernas kognitiva förmåga blir betydelsefull för om eleverna skall lyckas. Eriksson 

Gustavsson (2014) tar i sin rapport upp dilemmat angående specialpedagogiska paradoxen. 

Att elever i särskolan ska mötas utifrån sina individuella och specifika behov och parallellt 

med det ska alla elever vara i ett sammanhang och i en gemenskap. Det ställer krav på 

undervisningens kvalitet. 

 

Lärande 

Bron och Lönnheden (2004) menar också att det är extra viktigt för dem som arbetar med 

elever med funktionsnedsättning att man är lyhörd och flexibel. Att den som ska 

kommunicera med eleven kan inta elevernas perspektiv. Att lära av och möta eleverna där de 

befinner sig blir avgörande för om undervisningen i särskolan ska fungera som miljö för 

utveckling och lärande för elevgruppen barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning. 

Utifrån vårt fokus för den här studien vill vi lyfta fram några teorier som behandlar 

kommunikation och utbyte genom samspel och förmågan att föreställa sig vad någon annan 

beskriver eller talar om. Pedagoger bör som vi ser det kunna sätta sig in i elevernas 

perspektiv. Hur kommer det sig att de tänker på detta sätt? Vad har de för referensramar? 

Skiljer sig deras tankar mot min egen referensram? Det som skapas i den gemensamma 

världen genom utbytet kallas för intersubjektivitet. Von Wright (2000) som forskat om detta 

menar att intersubjektivitet inte är en statisk enighet utan en levande process som genom 

kommunikation och återkommande utbyte ger en chans till meningsskapande.  Det är 

tillsammans med eleverna som vi i skolan gemensamt skapar lärandet. Varje gång som vi 

undervisar öppnar vi upp för att omvärdera vår egen kunskap.   

 

Pedagogiskt ledarskap 

Löw och Jensen (2011) menar att lärarens ledarskap kan delas upp i tre centrala begrepp, ett 

rationellt, ett etiskt och ett didaktiskt. De anser att ledarskap är ett rationellt begrepp eftersom 

läraren är där för att leda en grupp och måste då ha någon att leda. Att relationen mellan 

läraren och eleven präglas av makt, ansvar och kompetens. Hur läraren förvaltar och skapar 

relation till eleverna har stor betydelse för hur undervisningen kommer att se ut. Relationen 

ska bygga på ömsesidig likvärdighet, att man ska respektera människors upplevelser och 
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händelser och att handlingar står i relation till varandra. Enligt Löw och Jensen kan detta 

synsätt skapa ömsesidighet i klassens sociala liv. De båda förståelseramarna skapar 

tillsammans en större helhetssyn. Att möta elever i särskolan med öppna frågor och ge tillfälle 

till resonemang och att tänka högt ger nya frågor och svar. 

 

Faktorer som påverkar elevers lärande 

Lärarens förväntningar på eleven har en avgörande roll i elevens prestation, både om det är 

positiva och negativa förväntningar (Jobér, 2015). Enligt Jobér har flera forskare exempelvis 

Walkerdine, Lucey och Melody (2001) visat på att lärare har olika bemötande gentemot 

elever, beroende på elevens sociala bakgrund. Lärarna tror att hemförhållandena skapar 

svårigheter för lärandet och därför sänks förväntningarna på dessa elever och lärarna tar inte 

lika stort ansvar för elevens lärande. Hon hänvisar till en engelsk studie av Dunne och 

Gazeleys, (2008) där lärarna tendera att uttrycka sig mera positivt till de elever som tillhörde 

medelklassen än till elever ur den brittiska arbetarklassen. I den sistnämnda skyllde lärarna de 

låga prestationerna på hemförhållandena. Jobér menar att om du som lärare har höga 

förväntningar och krav på eleven så ger du eleven möjligheter som den annars inte skulle få 

(Jobér, 2015). Detta kan vi i särskolan relatera till stigmatiseringsteorin (Goffman, 2014). 

Vilka förväntningar har vi på eleverna i särskolan? Sänker vi lärare omedvetet 

förväntningarna och därigenom förhindrar vi deras optimala inlärning för vi har en förutfattad 

mening om att eleverna inte kommer att förstå? Hur talar vi till och med våra elever? 

Håkansson och Sundberg (2012) anser att ett stödjande och omhändertagande 

klassrumsklimat bidrar till engagemang hos eleverna och för de aktiviteter de ska utföra. Det 

ska vara en tydlig struktur som är riktat mot lärande. Det ska finnas möjlighet till 

reflekterande samtal och de tar även upp vikten av förväntningar på eleverna. Eleven ska 

kunna följa sitt lärande mot målen genom återkopplingar och vad de beskriver som 

målorienterad bedömning. De poängterar också vikten av att eleverna förstår vad 

undervisningen går ut på. Clark och Clark (2002) finner att lärare som använder sig av 

målinriktade uppgifter där olika strategier och resultat kan komma fram är en 

framgångsfaktor. De ser även att lärare som använder sig av de spontana tillfällena som 

uppkommer och tar tillvara på barnens nyfikenhet för reflektion och samtal kan påverka 

lärande hos eleverna positivt.  
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Vilka frågetyper som ställs i klassrummet 

År 1978 presenterade Owen D.W Hargie (1978) en artikel där han gör en genomgång av 

tidigare forskning kring vilka frågor som ställs i klassrummet. Forskningen spänner mellan 

1940 och 1973. Han ville belysa varför lärarna ställer frågorna och vilka fördelar och 

nackdelar det finns. Hargie hänvisade till de amerikanska forskarna Correy (1940) och 

Resnick (1972) som fann att lärare ställde en fråga varje 72 sekund och 38% av dessa 

besvarades inte av eleverna, utan av läraren själv. Av frågorna var 54% rena faktafrågor och 

endast 21% krävde större kognitiv förmåga av eleverna. En senare studie som Hargie hänvisar 

till av Gallagher (1965), påvisade att detta gällde även i undervisningen med elever med hög 

kognitiv förmåga. Elevernas medel IQ var 130. Även Davis & Tinsley (1967, USA), 

Bartomole (1969, Kanada) och Gall (1970, USA) bekräftade detta i sina studier. Hargie 

hänvisar även till en studie som Pate och Bremer genomförde 1967 där de frågade 190 lärare 

varför de ställer frågor. Av de svarade angav 68% som anledning att det var för att kolla hur 

effektiv undervisningen är, 47% för att kolla om eleverna har faktakunskaperna. Av de 

svarande angav 54% att skälet var att se vilka elever som är i behov av särskilt stöd. Endast 

10% av lärarna angav skälet att frågeställningarna var för att eleverna ska använda sin 

faktakunskap och därigenom kunna generalisera och dra egna slutsatser (Hargie, 1978). 

Hargie hänvisar till en amerikansk studie som genomfördes av Rothkoppf och Bloom redan 

1970 som fann att muntliga frågor var mer framgångsrika än skriftliga frågor. I andra studier 

belystes betydelsen av att pausa efter frågan och invänta svaren. Detta ledde till en högre 

interaktion i klassrummet och att de tysta eleverna blev mer aktiva. De fann också att läraren 

hade kortare väntetid för de svagare eleverna. Enligt Jensen (2009) är det svårt för lärare att 

lägga undervisningen på rätt nivå för alla elever i en grupp. Även om gruppen är relativt 

homogen kommer en del elever tappa intresset, antingen för att undervisningen är för lätt eller 

för svår. Jensen hävdar att man kan lösa det dilemmat med två metoder. Den första metoden 

är att utgå från elevernas frågor. Jensen menar att när elever saknar kunskaper ställer de frågor 

och tillgodogör sig därmed nytt lärande. Den andra metoden handlar om att läraren ställer 

öppna frågor. De öppna frågorna har inget givet svar, varken rätt eller fel. Dessa frågor ska 

ligga till grund för vidare arbete så att eleven ska ha möjlighet att nå tidigare okänd kunskap. 

Jensen hävdar även i sin rapport att det inte finns en typ av fråga som är bättre än någon annan 

utan att man måste titta på syftet med frågan. När det gäller frågebaserat lärande är det frågan 

som är i fokus, inte svaret eller metoden.  
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Karlsson och Wenngren (2014) skriver i en artikel att skolinspektionens granskning av 

svenska skolor visar att tyst arbete premieras och att vi i för liten utsträckning ger eleverna 

möjlighet att lära med andra och reflektera över sitt eget lärande. I deras studie undersökte de 

vilka frågor som ställdes under matematiklektionerna och vad dessa frågor gav eleverna för 

möjligheter att utveckla sitt lärande. Karlsson och Wennergren menar att i ett stödjande och 

tillåtande klassrumsklimat tillåts eleverna reflektera, återge sina tankar och åsikter. Studiens 

syfte var att utveckla kunskap om hur lärare systematiskt kan basera sin undervisning på 

samtal som utgår från elevernas förståelse. De fann att lärare ofta ställer slutna frågor som i 

hög grad kontrollerar fakta och inte bjuder in eleverna till vidare samtal. Karlsson och 

Wenngren påvisar vikten av att ge följdfrågor till eleverna oavsett om de svarat rätt eller fel. 

På så vis kan läraren få viktig information om elevernas kunskapsnivå och att väva in elevens 

svar i nästa fråga leder till en ökad möjlighet för eleven att reflektera över innehållet och 

samtalet. 

 

Undervisningsformer och interaktion i klassrummet  
 

Buli – Holmberg och Jeyaprathaban (2016) utvärderade hur effektiv undervisningen är för 

elever i behov av särskilt stöd och vilka faktorer som ger en god undervisning. Studien är 

gjord i Norge. Forskarna analyserade fem olika aspekter av inkluderande 

klassrumssituationer. Här är vår tolkning och översättning av Buli – Holmberg och 

Jeyaprathaban aspekter:  

1. Traditionell undervisning. 

2. Varierad och flexibel undervisning. 

3. En till en undervisning utanför klassrummet. 

4. En till en undervisning i klassrummet. 

5. Undervisning i smågrupper utanför klassrummet. 

 

Utifrån dessa fem aspekter studerade de hur interaktionen var, vilket stöd som gavs och vilka 

anpassningar det gjordes för att få ett så gynnsamt inkluderande klassrum som möjligt. Deras 

slutsats var att elever i behov av särskilt stöd ska vara i ett socialt sammanhang med kamrater 

i deras åldersspann. Men de påpekade även att inkluderingen ofta är fokuserad på de sociala 

sammanhangen och inte på den akademiska förmågan hos eleverna. Forskarna Buli – Holberg 

och Jeyaprathaban (2016) utgår från Vygotskijs teori och idén om att det är viktigt att lägga 

kraven precis över deras nuvarande förmåga och ge dem möjlighet att få stimulans i lärande 
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tillsammans med andra som befinner sig på en högre kognitiv förmåga (Vygotskij 1981, 

Lindqvist 1999). Viktiga komponenter för inlärning är tillämpning, sammanhang, identitet 

och meningsfullhet. Forskarna Buli – Holmberg och Jeyaprathaban menar vidare att den 

varierade och flexibla undervisningen möjliggör fler tillfällen för interaktion mellan lärare och 

elever. De menar att en ökad interaktion i klassrummet är en förutsättning för ökade 

kunskaper och för inlärning då tänkande kan förlöpa i språkliga interaktioner.  

 

Kurt Lewin var en tysk-amerikansk forskare som redan på 1930-talet började studera 

psykologi och framförallt gruppsykologi och intresserade sig för interaktion i olika grupper 

(Wheeler, 2008). Han var verksam ända fram till 1970-talet och studerade hur personer och 

omgivning påverkade varandra och att dessa faktorer gjorde att det var svårt med en bestämd 

formel för att påvisa ett visst resultat. De behöver enligt honom i samtal lämnas ett utrymme 

för tänkande. Alla människor associerar resonemang till sin upplevda livsvärld och sina 

erfarenheter som bildar en bakgrund till tolkning i ett sammanhang i ett samtal. 

Interaktionsprocesser i skolan ska studeras och kunskapen om dessa behöver utvecklas då 

skolan är ett system styrt av krav och riktlinjer som påverkar ledarens och adeptens 

samspelsmönster i positiv eller negativ riktning. Enligt Löw och Jensen (2011) kan man som 

lärare välja vilket typ av perspektiv eller ”förståelseram” de ska förhålla sig till. Beroende på 

vilka erfarenheter och kunskaper som präglats av vår kultur ser våra perspektiv olika ut. En 

medvetenhet hos läraren kan skapa nya perspektiv och förståelse för att se eleverna, saker och 

ting på olika sätt. Löw och Jensen menar att vi måste både iaktta vad som händer och vår egen 

iakttagelse, detta kan då leda till ett mera analyserande klassrumsklimat. De menar också att 

vi i västvärlden ofta tänker i linjära banor, orsak-verkan-samband. Vi försöker också tänka i 

dessa banor när det gäller beteenden i sociala samspel men där är orsaksförhållandena så 

komplexa att det är svårt att använda sig av linjära banor. Löw och Jensen hävdar att om man 

i stället förstår samspelen i cirkulära processer där orsaken till ett problem aldrig kan vara det 

”sanna” utan det kan finnas olika ”sanningar” beroende på var observatören börjar och 

avslutar sin observation. Det finns ingen början eller slut utan våra handlingar påverkas av 

omgivningen samtidigt som vi själva påverkar omgivningen. Teorierna gav oss en vidgad och 

fördjupad syn på kvaliteterna i samspel och vad dessa kan bidra med inför att samla data. 
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En studie av Sundari (2017) handlar om hur interaktionen såg ut i klassrumssituationer i 

andraspråksundervisning. Studien genomfördes i Indonesien där hon intervjuade 12 lärare, 

använde sig av 2 fokusgrupper och även 13 observationer. Studien pågick under sex månader 

i Lower Secondary schools. Sundaris slutsats är att interaktioner i klassrummet är 

väldigt komplext, många olika faktorer spelar in men har väldigt stor roll i lärandet för 

andraspråksundervisning. Hon såg att eleverna lärde genom interaktion med andra, både 

elever och lärare. Hon såg även att kommunikation, både verbal och icke verbal, frågor, 

feedback och lärare som ”föreläser” är framträdande faktorer i undervisningen. 

Enligt Sundari påverkar även yttre faktorer hur interaktionen i klassrummet fungerar, så som 

klasstorlek, den fysiska miljön, olika gruppsammansättningar, social bakgrund, föräldraroll 

och hur skolsystemet såg ut. I sin studie såg hon även att lärarna oftast ställde slutna frågor till 

eleverna. Om det ser ut så lämnas inget utrymme för eleverna att själva reflektera och föra ett 

samtal vidare enligt forskaren. Charlotta Einarsson hänvisar i sin avhandling Lärares och 

elevers interaktion i klassrummet (2003) till en brittisk studie som visar att 50% av den 

kommunikation läraren är inblandad i sker mellan en individ och läraren. De resterande 50% 

sker mellan läraren och klassen. Einarsson fann även att kommunikationen i klassrummet 

mellan individen och läraren hade minskat från 1976 fram till 1996. Trots detta har den totala 

kommunikationen ökat under denna tid. Einarssons slutsats är att lärarna kommunicerar mer 

med eleverna i grupp eller i helklass än samtalar med eleverna individuellt. Detta resulterar i 

att läraren samtalar i mindre grad med eleverna utan talar till dem. En fråga som vi ställde oss 

var om detta även stämmer i särskolan. Vad har det då för inverkan på eleverna i särskolan 

som många gånger behöver mer individanpassning för att kunna följa med i resonemang om 

olika företeelser?  

 

Forskarna Smart och Marshall (2012) gjorde observationer under naturvetenskapliga lektioner 

för att mäta och observera aspekter av elevers kognitiva engagemang och framgångsfaktorer. 

Studien genomfördes i USA och omfattade tio lärare på grundskolan. Studien visar att det 

gäller att skapa en lärmiljö som präglas av en öppenhet i klassrummet, där eleverna lär sig 

framgångsrika strategier av sina klasskamrater det för att utveckla sina egna kunskaper. 

Lärarnas frågor är en kritisk faktor som påverkar elevernas kunskapsutveckling enligt Smart 

och Marshall. De ser att undersökande frågor framkallar elevernas egna tankar och ger dem 

möjlighet att utveckla dessa. Samtidigt kan lärarna enligt forskarna ställa följdfrågor som 

utmanar eleverna att tänka vidare på en högre kognitiv nivå. Smart och Marshall menar också 

att det är bra att börja med enklare frågor som bygger på fakta för att sedan, när eleverna är 
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redo, övergå till process- och generaliseringsfrågor. Det här är något som vi även ser borde 

fungera för elever i särskolan. Återigen så handlar det om individens kognitiva förmåga att 

utveckla tankemönster och kunskaper. Vi har inte hittat några studier som tar upp detta ämne 

närmare.  

 

Meisuri, Sinar, Gurning och Zien (2018) har forskat om hur interaktionsmönster såg ut på en 

Junior High school i Indonesien. Skolans inriktning var bilingual, det vill säga tvåspråkig. 

Observationerna utfördes i fem olika ämnen, matematik, engelska, fysik, biologi och IT/TIK 

med fem olika lärare. Observationerna filmades och analyserades med hjälp av Flanders` 

Interaction Analysis Category (FIAC). Den insamlade data analyserades både kvalitativt och 

kvantitativt med hjälp av tio olika kategorier i Flanders` modell som innebär att forskaren 

lägger fokus på den verbala interaktionen mellan lärare och elever. I fyra av ämnena 

dominerade lärarens föreläsningar lektionerna, i fysik med hela 95% av undervisningen. Det 

var ett ämne som skilde sig åt och det var IT/TIK. Endast 6% av undervisningen var det 

läraren som samtalade, då i form av uppgifter som eleverna sedan tillsammans skulle 

genomföra. Forskarna kunde se att eleverna var aktiva och hängivna i sina uppgifter och att 

lärarens roll i detta ämne var att leda arbetet framåt. Meisuri och hans team finner att FIACs 

analysmetoder för analys av muntlig verbal interaktion samtidigt som de påtalar att dessa 

analysmetoder varit otillräckliga för att visa på komplexiteten i socialt delade lärprocesser. De 

ser också att enbart fokusera på verbal interaktion i klassrummet verkar inte vara 

tillfredställande och ge rätt värde längre. De ser större värde i att studera och utveckla 

undervisningen steg för steg och att försöka samla data om hur eleverna lär genom 

meningsskapande kunskapsbyggande både hur det sker individuellt och i samspel i en grupp.  

En framgångsfaktor för kommunikation är enligt Andersson och Wilder (2015) gruppens 

storlek. I mindre grupper vågar eleverna ta för sig mer framför allt vid diskussioner. De kan 

också ges mer utrymme. Utifrån läsningen och genomgången av tidigare studier ser vi att 

möta och leda eleven och gruppens samtal är en komplicerad utmaning i en 

undervisningssituation. Utifrån vår erfarenhet kan det vara lätt att klara att möta någon elev i 

gruppen men inte någon annan elev i gruppen och det eftersom eleverna i särskolan har så 

olika förutsättningar för lärande. 

  

I en norsk studie utförd av Solhiem, Ertesvåg och Dalhaug Berg (2018) har de studerat hur 

lärare kan förbättra interaktionen i klassrummet. Studien är en del av en större studie 

(teachers´implementation of classroom managment) och pågick under fem år. De hade 
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kontakt med 81 lärare från 18 olika högstadieskolor i tre olika län. Studien startade upp med 

en observation och därefter skedde datainsamlingen via e-mail där lärarna skickade in sina 

loggboksanteckningar och svarade på ett antal frågor. Data samlades in tre gånger under 

studiens gång. Solheim med flera delade upp frågorna i tre olika områden, inlärningsmiljöer 

(learning enviroment) lärandeprocesser (learning process) och läranderesultat (learning 

outcomes). I sin studie finner de att lärarna tycker att känslomässigt stöd är en viktig aspekt i 

elevers lärande. Eleverna behöver stöd både emotionellt och socialt för att ta till sig 

undervisning till fullo. De poängterar vikten av att skapa goda relationer och att det byggs på 

förtroende, respekt, värme och att lärarna har tid för eleverna. Lärarna anser att deras tidigare 

erfarenheter och kunskap är faktorer som är positiva i undervisningen. För att eleverna ska få 

ökad förståelse i sitt lärande är det viktigt att reflektera, att eleverna får möjlighet att delge 

varandra sina kunskaper/idéer och att eleverna får möjlighet att experimentera. Enligt studien 

var den mest betydelsefulla aspekten medvetenhet, att som lärare vara medveten och till 

exempel planera, diskutera och reflektera med kollegor.  

 

Anpassning av kommunikation och innehåll till elevernas kompetensnivå 

AL-Zahari och AL-Bagari (2017) genomförde en studie om hur frågor kan främja 

interaktionen och vilka frågor som inte främjar interaktionen i klassrummet. Al-Zhari och AL-

Bagari undersökte på vilken kognitiv nivå, frågorna låg, hur komplex frågan var, vilken typ av 

fråga som ställdes och vilka kommunikationsmönster de framkallade. De använde ett 

analysredskap framtaget av Marshall, Smart och Horton (2010) med fyra nivåer, (se också 

kapitlet analysredskap). De fann att muntliga frågor är bättre än skriftliga. De fann att de 

flesta frågorna ställdes av lärare och eleverna svarade. Ibland blev det följdfrågor av med 

följdfrågor av lärare eller elever. De menar att få en hög interaktion i klassrummet så krävs 

det att frågorna ställs på en hög kognitiv nivå, men samtidigt ställer det krav på eleverna att de 

har en god kognitiv förmåga. Får eleverna en fråga som inte är på deras nivå så blir det sällan 

interaktion i klassrummet. AL-Zahari och AL-Bagari menar att lärare har en unik möjlighet 

att uppnå en högre interaktion med hjälp av frågorna som ställs. Därför anser de att lärare bör 

fundera på vilka frågor de ska ställa på lektionen de ska ha. Studierna här ovan är intressanta 

och relevanta för vår studie.  
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2.4 Teoretiska utgångspunkter  

Här tas olika teoretiska utgångspunkter upp som kan appliceras till vårt arbete som lärare i 

särskolan och som har koppling till den här studiens fokusområde. Teorierna i det här 

avsnittet behandlar olika aspekter av kvaliteten i undervisningen och då med fokus på samspel 

och kommunikation. Vi vill här lyfta fram några teorier som vi ser kan ha relevans för vår 

studie och vi lyfter fram Hargies struktur för analys av vilka frågetyper som ställs, EQUIP:s 

analysredskap för att påvisa graden av interaktion i klassrummet samt några andra teorier eller 

aspekter som vi ser kan användas för att se på kvaliteterna i samspel bland annat det 

relationella perspektivet. 

 

Teoretiska utgångspunkter för observationer 

Det kan finnas olika anledningar till att man ställer frågor. Så som att få information, initiera 

interaktion, kontrollera interaktionen, väcka intresse, fastställa attityder och känslor, 

maximera delaktigheten, kontrollera kunskaperna, uppmana till kritiskt tänkande, för att 

kommunicera och ge respons, upprätthålla uppmärksamheten Hargie (2011). 

Likaväl som det finns anledning till vilka frågor man ställer så finns det olika typer av svar. 

Det kan vara tystnad, vägran att svara, byte av ämne, humor, lögn, blockering, att svaret 

kringgås, att svaret gäller något annat, döljer, förvrängs eller är ett direkt ärligt svar enligt 

(Hargie, 2011). 

 

Hargie (1978) sammanfattar sin studie med fyra råd som lärare kan använda i undervisning. 

Dessa aspekter beaktar vi när vi analyserar data i vår studie.  

• Fokusera mer på tankeutvecklande frågor än faktafrågor 

• Muntliga frågor är mer effektiva än skriftliga frågor. 

• Fråga en fråga i taget. Fråga flera elever. Använd pauser. 

• Undersökande frågor är viktiga. 

 

Hargie (2011) hänvisar till tidigare studier av den amerikanska forskaren Dillon (1982) som 

fann att lärare ställer i genomsnitt två frågor per minut medan eleverna ställer två frågor per 

timme. Vilket utslaget är att den enskilde eleven ställer en fråga per månad. Samma studie 

visar även att lärarna ställer tre gånger fler frågor än vad de själv uppskattar att de gör. Ju 

äldre eleverna blir desto mer obekväm blir de att ställa frågor i klassrummet. Hargies studie 

som är väl underbyggd hänvisar till forskarna Smith, Hardman och Higgins (2006) att det 
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vanligaste mönstret kring frågor i klassrummet är initiativ – respons - uppföljning. De hävdar 

att läraren oftast står för initiativet samt frågan och eleven svarar och läraren följer upp svaret. 

Hargie menar också att frågor även kan användas för att dominera och kontrollera 

konversationen. Det är ofta den med högre status i relationen som kan styra frågorna. Det är 

responsen på frågan som visar om man uppnått sitt mål med frågan. Man kan säga att en fråga 

bara är så bra som svaret det ger (Hargie 2011). För analys av observationer såg vi en 

möjlighet att använda Hargies struktur för analys (Jensen, 2016) då vi var intresserade av att 

se på vilka frågor som ställdes. Var det: 

• Slutna frågor 

• Öppna frågor 

• Minnesfrågor 

• Processfrågor 

• Följdfrågor 

 

Slutna frågor har begränsade svarsalternativ ofta ja eller nej ex. ”Tycker du om pizza?”, ”Vad 

heter din mamma?”. Öppna frågor har inget givet svar utan ställer höga krav på respondenten 

att utveckla sitt svar. Frågeställaren blir även mer aktiv i processen då de öppna frågorna 

öppnar upp för följdfrågor och man blir en del av sökandet efter svar ex. ”Kan du berätta om 

samhällsutvecklingen i Europa under efterkrigstiden?”, ”På vilket sätt lär du dig bäst?”                       

Minnesfrågor syftar till att du ska upprepa fakta som du tidigare lärt dig. De är även ofta 

slutna, bara ett givet svar är rätt ex. ”På vilken busshållplats ska du hoppa av?”, ”Kommer du 

ihåg när vi läste om ekosystemen?”. Processfrågor ställer höga krav på respondentens 

problemlösningsförmåga, de skall även kunna dra slutsatser och se likheter ex. ”Vad tror du 

händer när vi slutar använda fossila bränslen?”. Följdfrågor kan också kallas för 

uppföljningsfrågor. Det finns många olika typer av följdfrågor, men alla har ett syfte att 

upprätthålla kommunikationen. Exempel ”Hur kom du fram till det?”, ”Är vi eniga i det vi 

bestämt?”. De kan även vara icke-verbala med gester och mimik. Med hjälp av Marshall, 

Smart & Horton (2010) analysredskap EQUIP analyserade vi i vilken grad av interaktion som 

sker i klassrummet. EQUIP är ett analysredskap för att mäta kvalitet och kvantitet. EQUIP 

utformades för att utvärdera lärarens klassrumsarbete, utvärdera den professionella 

effektiviteten och vägleda reflekterande utövare som försöker öka kvaliteten och kvantiteten. 

EQUIP är ett mer omfattande analysredskap än den del vi använt oss av. Vi har valt ut och 

använder den del som handlar om kommunikationsfaktorer och vad som påverkar utrymme 
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för kommunikation, i det här fallet på vilken nivå, frågorna var, frågans komplexitet, frågans 

interaktionsnivå och vilka kommunikationsmönster som råder. Det bör påpekas att vi har 

översatt Marshall, Smart och Hortons analysredskap till svenska som vi har tolkat det. 

Marshall, Smart och Hortons analysmodell som original finns som bilaga 2. 

 

Tabell 1. Vår tolkning av EQUIP (Marshall, Smart & Horton, 2010) 

                                 Nivå A                 Nivå B                    Nivå C                  Nivå D 

D1 Frågenivå Frågor på faktanivå. Frågor som sällan 

utmanar eleverna 

över förståelsenivå. 

Frågor som utmanar 

eleverna att tillämpa 

och analysera. 

Utmanar eleverna på 

olika nivåer, även på 

en hög analytisk nivå. 

D2 Frågans  

komplexitetsnivå 

Frågor som fokuserar 

på rätt svar, kortfattat. 

Frågor som fokuserar 

på rätt svar. Vissa 

öppna frågor. 

Frågor som utmanar 

eleverna att förklara, 

resonera och försvara. 

Frågor som kräver att 

eleverna förklarar, 

resonerar och 

försvarar. Eleverna 

ska ifrågasätta andras 

svar. 

D3 Frågans 

interaktionsnivå 

Läraren undervisar 

eller engagerar 

eleverna men det 

leder inte till vidare 

diskussioner. 

Lärare som ibland 

försöker engagera 

eleverna i 

diskussioner och som 

ibland lyckas med 

det. 

Lärare som lyckas 

engagera elever i 

öppna diskussioner 

och undersökningar. 

Lärare som engagerar 

eleverna konsekvent 

och effektivt i öppna 

frågeställningar, 

diskussioner, 

undersökande och 

reflekterande. 

D4 

Kommunikations-

mönster 

Kommunikationen 

kontrolleras och styrs 

av läraren och följer 

ett didaktiskt 

mönster. 

Kommunikationen 

kontrolleras och styrs 

av läraren, men 

ibland gör eleverna 

synpunkter och 

inlägg. 

Kommunikationen 

sker ofta med 

eleverna. Ibland med 

utgångspunkt i 

elevernas 

frågeställningar. 

En konsekvent 

kommunikation med 

eleverna ofta med 

utgångspunkt i 

elevernas 

frågeställningar. 

Efter avslutad observation så analyserade vi med hjälp av analysredskapet för att mäta graden 

av interaktion under lektionen.  

 

Teoretisk utgångspunkt av samspel och att föra samtal vid intervjuerna 

Då studien frågar sig hur interaktion och pedagogisk medvetenhet yttrar sig har vi valt att 

använda oss av symbolisk interaktionism och det relationella perspektivet för att analysera 

den data vi fick fram vid intervjuerna. Symbolisk interaktionism grundar sig på George 

Meads (1976) teorier om hur tänkandet utvecklas under mötet mellan människor. Genom en 

social interaktion med andra så skapar vi förutsättning för lärande och en bild av vem vi är i 

förhållande till andra. Vi bygger upp vår minnesapparat och fyller den med upplevelser och 
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tolkningar genom att samtala och utbyta erfarenheter med andra människor. Den respons och 

de reaktioner vi möter färgar in vår föreställning av vem vi är och vad vi förmår. Det vi möter 

genom kommunikation med andra lagras som positiva eller negativa upplevelser i vårt minne. 

Mead menar vidare att det är en social process som är helt grundläggande för att kunna 

utvecklas som tänkande individer. Från barndomen och genom skolan utmanas våra 

föreställningar om oss själva och om andra. I skolan ställs det krav på oss pedagoger, vi 

behöver kunskap om interaktionsprocesser och hur lärande sker. Ur Meads (1976) teorier om 

ett mellanmänskligt utbyte har det relationella perspektivet utvecklats. Utifrån det relationella 

perspektivet betonas det att människors handlande påverkas av andra faktorer så som andra 

människor, bemötande, rum och tid. Lärare och elever skapar tillsammans kunskap om möten 

sker genom ett givande och tagande i en kommunikation. Ahlberg (2009) beskriver det 

relationella perspektivet att interaktionen och samspelet mellan människor är det centrala. Det 

är i ett samband med andra och dess omgivning som lärande sker, det innebär också att det är 

miljön som ska anpassas utifrån elevernas förutsättningar att lära. Enligt Persson (2007) ska 

fokus för pedagogiska åtgärder ligga på miljön, läraren och eleven. Han hävdar också att 

lärmiljön ska anpassas till elevernas behov. Det relationella perspektivet ser elever i 

svårigheter, inte elever med svårigheter.  Aspelin (2013) beskriver att lärandet sker i mötet 

mellan lärare-elev och elev-elev. Fokus ligger på de sociala omständigheterna och de 

organisatoriska faktorerna som eleverna befinner sig i. Aspelin hävdar också att kunskap och 

relationsbyggande är en förutsättning för varandra. Motsatsen är att utgå från ett kategoriskt 

perspektiv att enbart lägga fokus på eleven som problembärare och undervisningen och det 

kommunikativa har en underordnad betydelse för elevers lärande. Det här låg i linje för vad 

vårt arbete skulle ha i fokus. Vi behövde fördjupa vår kunskap om interaktionsprocesser och 

hur kvaliteten i kommunikationen och utbytet kunde analyseras och tolkas.  

 

2.5 Egen kunskapssyn 

Vår kunskapssyn vilar i stor del på symbolisk interaktionism. Vi samspelar och utvecklats 

tillsammans med andra och vi för med oss våra erfarenheter, värderingar och kunskaper till 

detta möte. Vi som pedagoger måste beakta det relationella perspektivet, vilket innebär för att 

förstå någons handlande då kan man inte bara fokusera på individnivån utan i vilken kontext 

personen befinner sig i. Att olika faktorer påverkar individens möjligheter att tillgodose sig 

lärande och kunskap. Goda relationer möjliggör förutsättningar för optimalt lärande. I mötet 

sker lärandet. Utifrån genomgång av teorier om kommunikation och förutsättningar för 
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interaktion i klassrummet och lärares ledarskap i mötet med olika elevgrupper känner vi oss 

förbereda att formulera ett syfte för den här studien.  

 

2.6 Syfte   

Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka vilka frågor som ställs i 

undervisningen i några klassrum i gymnasiesärskolan. Målsättningen har varit att se närmare 

på interaktionsprocesser mellan lärare och elever i några klassrum i gymnasiesärskolan. 

 

Forskningsfrågor som studien ska besvara är följande: 

- Hur ser interaktionen ut i några klassrum i gymnasiesärskolan?  

- Vilka frågor ställs i några utvalda klassrum i gymnasiesärskolan? 

- Hur yttrar sig lärarnas pedagogiska medvetenhet i formuleringen av frågor som ställs i 

undervisningen? 

- Hur yttrar sig skillnaden (differentiering) mellan vilka frågor som ställs och hur de 

formuleras i yrkesämnena kontra kärnämnena? 

 

3.0 Metod 

Här i metodkapitlet beskriver vi vilka metoder vi använt oss av och varför vi valt att använda 

oss av dessa metoder. Vi har använt oss av strukturerade observationer av första ordningen 

och uppföljande semistrukturerade intervjuer. Våra forskningsfrågor var styrande (Larsson, 

2005) för val av datainsamlingsteknik och hur man ska analysera den insamlade data. Vi 

beskriver även hur datainsamlingen har genomförts samt hur vi har behandlat de etiska 

aspekterna. 

   

3.1 Pilotstudie 

Under vårterminen 2018 genomförde vi en mindre studie som inspirerade oss att välja den här 

inriktningen med frågetyper och interaktion i gymnasiesärskolans klassrum i vårt 

självständiga arbete. Vi har reviderat våra frågor i intervjuerna för att få ett bättre underlag i 

vår nuvarande studie. Vi såg också utifrån observationer i pilotstudien att det kan vara 

skillnader på olika kärnämneslektioner och tänkte att våra observationer ska ske inom samma 

kärnämne men med olika elever och lärare. Vårt intresse väcktes om det är någon skillnad på 

frågor som ställs i kärnämnen kontra yrkesämnen. Under observationerna skrev vi ner vilka 

frågor som ställdes. I bearbetningen och analysen fann vi mönster och vi kategoriserade vår 



19 

data. Vilket vi anser gav ett mer objektivt perspektiv på observationen. Efter att ha provat 

observationer och analys i pilotstudien kände vi oss inte främmande för att gå vidare med en 

studie som bygger på samma metoder. Vi använde oss av samma kvalitativa metoder, 

strukturerade observationer av första ordningen och semistrukturerade intervjuer i vår studie 

som i vår pilotstudie med undantaget att vi reviderade frågemanualen  

 

3.2 Metodval   

I denna studie hade vi för avsikt att använda oss av två kvalitativa metoder, strukturerade 

observationer av första ordningen (Föreläsning Lundqvist HT-2018 MDH), vilket betyder att 

vår uppgift varit att observera. Vi har också använt uppföljande semistrukturerade intervjuer 

med lärare. Målet är att genom en kvalitativ metod systematisera och därigenom finna ny 

kunskap. Vi ansåg att en mix av två datainsamlingsmetoder observation av första ordningen 

och halvstrukturerade intervjuer passade bra för vår studie då observationerna gav oss data att 

analysera och intervjuerna gav oss insikt i lärarens pedagogiska medvetenhet kring 

interaktionen och vilka frågetyper som observerandes i klassrumssituationen. 

 

3.3 Urval  

Vi gjorde vårt urval ur ett bekvämlighetsperspektiv och sex observationer och sex 

uppföljningsintervjuer genomfördes på två olika gymnasiesärskolor. I ett första skede 

kontaktades rektorerna för två gymnasiesärskolor i två olika kommuner. Vi redovisade vårt 

ärende via e-mail och bifogade även missivbrevet (bilaga 1). Där framgick syftet med studien. 

En av rektorerna på skola A svarade inte på våra e-mail och telefonsamtal. Vi fick 

kontaktuppgifter av en kollega till en av lärarna på den berörda gymnasiesärskolan och vi 

mailade hen. Hen var villig att hjälpa till och fick klartecken av sin rektor och vi bestämde ett 

datum då vi skulle komma och genomföra våra observationer och intervjuer. Fyra 

observationer och fyra intervjuer planerades på detta sätt. På en gymnasiesärskola S. 

sonderade rektor om det fanns intresse bland personalen av att ingå i studien. En lärare var 

intresserad. Ett datum blev bestämt och vi genomförde observationen och intervjun med 

denne. Under besöket på skola S så blev ytterligare en lärare intresserad att vara med i 

studien. Vilket resulterade i att vi åkte tillbaka dit vid ett senare tillfälle och genomförde 

observationen och intervjun med ytterligare en lärare. En aspekt som kan påverka resultatet, 

att ta hänsyn till, är den så kallade frivilligheten att delta i studien. De lärare som anmälde sig 

känner troligtvis trygga och har tilltro till sin förmåga att föra konstruktiva dialoger med 
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eleverna. Vid osäkerhet eller rent av oförmåga avstår man kanske heller från ett deltagande. 

Vårt mål var att observera och intervjua tre kärnämneslärare och tre yrkesämneslärare. Så 

blev dock inte fallet utan det blev fyra kärnämneslärare och två yrkeslärare. 

 

3.4 Etiska överväganden 

Under arbetet med uppsatsen förhöll vi oss till vetenskapsrådets riktlinjer, God forskningssed 

(2017). Vi utgick från de fyra etiska huvudkraven som ställs på forskaren samt på hur 

forskningen ska genomföras, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de deltagande informanterna i förväg ska 

få information gällande studien syfte, hur studien kommer att genomföras samt att deltagandet 

är frivilligt. De ska även informeras hur den insamlande data kommer att användas i enhet 

med studiens syfte. Kvale & Brinkmann (2014) påpekar vikten av informerat samtycke. Vi 

skickade ut ett missivbrev (bilaga 1) till de berörda rektorerna och lärarna där vi kortfattat 

beskriver syftet med observationerna och intervjuerna. De lärare som har deltagit i studien har 

anmält sig frivilligt allt enligt samtyckeskravet. Vi klargjorde även att man har rätt att när som 

helst välja att avbryta sin medverkan. Den enskilde informantens identitet har skyddats, 

avidentifieras och konfidentialitet beaktades i hela arbetet. Vi informerade om i vilka 

sammanhang studien skulle publiceras, till exempel i DiVA. Vi erbjöd informanterna att ta del 

av resultatet efter avslutad studie. Vi informerade även om nyttjandekravet, den data som vi 

samlat in har endast använts utav oss och endast i denna studie.  

 

Etiska dilemman 

Att hantera etiska dilemman vid studier av människor och det som ligger nära det dagliga 

arbetet och prestationen ställde höga anspråk på oss som forskare (Kvale och Brinkmann, 

2014). Att vara utsatt för granskning i sin profession kan uppfattas som känsligt och 

obehagligt. Det blev viktigt att med fingertoppskänsla och god etik närma oss våra 

studieobjekt och deras undervisningsstrategier.  

 

3.5 Genomförande och analyshantering av observationer 

Innan observationen klargjorde vi för läraren att vi enbart var där för att observera och därför 

inte skulle delta i samspelet under lektionen. Vår roll var deltagande observatör. Det innebar 

att vi skulle finnas med i klassrummet och följa lektionerna och det utan att försöka påverka 

undervisningen. När lektionen började presenterade vi oss och informerade eleverna att vi var 
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där för att observera och sedan placerade vi oss sedan längst bak i klassrummet. Målet var att 

genomföra sex – åtta observationer på två olika skolor som låg i två olika kommuner. Det var 

olika lärare som ansvarade för undervisningen under de sex observationer och lektioner som 

observerades. Observationspassen varade från 50 minuter till 75 minuter. Det var olika ämnen 

under alla de sex observerade lektionerna. Under genomförandet av observationerna skrev vi 

ner alla frågor som ställdes och om det var lärare eller elev som ställde frågan.  

 

Alla interaktioner dokumenterades i klassrummen och skrevs ut. Därefter färgkodade vi all 

data och föra in dessa i ett analysprotokoll. Analysprotokollet vi använde oss av hade fem 

kolumner, en kolumn för varje typ av fråga, här utgick vi utifrån Hargies struktur för hur 

frågor används, (se analysredskap 3.7). Vi använde oss av metoden strukturerad observation 

vilket innebär att vi har avgränsat observationen till att se vilken typ av frågor som ställs och 

att vi på ett systematiskt sätt dokumenterar detta. Vi gick igenom alla data en första gång för 

att fundera och reflektera tillsamman hur vi uppfattat lektionerna och få en bild av de 

observerade lektionerna. Fördelen med observationer kan vara att vi som forskare får en första 

upplevelse och relativt objektiv syn på vad som händer, vi ser, lyssnar och samlar intryck. Det 

blir inte återberättande av vad skett. Vi kunde samtala om och följa upp vad som hände. Vår 

analys av data kunna återkoppla till vad som utspelade sig i klassrummen. Det var 

förstahandsinformation och tillförlitligt i studien (Bryman, 2011). Vi diskuterade innan 

observationerna huruvida vi skulle spela in observationen eller inte. Fördelarna vi såg var att 

om vi missade något eller inte hann med att skriva ner frågan kunde vi gå till inspelningen för 

att få rätt data. De nackdelar vi kunde tänka oss var om läraren och eleverna påverkades av 

inspelningen eller om det skulle vara svårt att höra vad som sades. Vi valde till slut att inte 

spela in observationerna. Vi tänkte både ur etiska och praktiska aspekter. Hade vi spelat in 

hade vi behövt godkännande från elever och om eleven var under 18 år från dess 

vårdnadshavare, vilket i sin tur skulle kräva mera förberedelse både från oss och de lärare vars 

klass vi observerade, vilket det inte fanns tid till. Under observationerna fokuserade vi noga 

på vilka frågor lärarna och eleverna ställde. 

 

3.6 Genomförande och analyshantering av intervjuer  

I de semistrukturerade forskningsintervjuerna, som följde efter observationerna, hade vi som 

mål att informanten skulle delge oss sina reflektioner och beskrivningar så fritt som möjligt. 

Vi hade dock i förväg bestämda frågor (se bilaga 3) som bland annat berörde vilka frågetyper 
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som ställdes och hur man främjar god interaktion i klassrummet. Lärarna informerades 

angående de etiska aspekterna och att de hade rätt att till exempel avbryta intervjun när som 

helst. Vi hade även gjort klart med praktiska samtalsramarna: vilken plats, vilken tid och att 

intervjun beräknades ta ca 20 minuter. Vi använde två olika inspelningsanordningar. 

Vi arbetade även efter vissa grundantaganden (Kvale & Brinkmann, 2009). Under 

intervjuerna förhöll vi oss öppna, inlyssnande, tolkande, summerande, kritiska och gav 

utrymme för tystnad och eftertänksamhet (Föreläsning, Sandström, MDH, 4 oktober, 2018). 

Intervjuerna transkriberades därefter färgkodades och avkodades data. Vi inspirerades av 

grundad teori och selektiv kodning (Fejes & Thornberg 2015) när vi analyserade och 

sorterade data. Vi transkriberade intervjuerna för att sedan systematiskt färgkoda och skilja ut 

data som var relevant för vår frågeställning. Det vill säga det som hade med medvetenhet, 

interaktion och frågetyper att göra. Därefter utgick vi från de teorier vi valt. Det vill säga det 

relationella perspektivet och symbolisk interaktionism för att analysera vår data. 

 

3.7 Metodkritik 

Kvalitativa forskningsintervjuer bestående av ett fåtal intervjuer kan inte ligga till grund för 

att dra några slutsatser om annat än den aktuella studien och är enligt en del forskare inte 

generaliserbart eftersom informanterna är så få (Kvale & Brinkmann, 2014). En annan kritik 

mot intervjuer är att det kan vara svårt att uppnå objektivitet då kvalitativ data kan vara för 

kopplad till forskarens personliga åsikter och förförståelse (Kvale & Brinkmann, 2014). Att vi 

är verksamma lärare i särskolan antog vi ändå kunde underlätta vår förförståelse inför studien. 

Många olika aspekter påverkar forskningsresultatet så som våra egna värderingar och känslor, 

olika teorier som författaren förhåller sig till även vilken kunskapsteoretisk och ontologisk 

inriktning författaren har (Bryman, 2011). Vi hade fördjupat oss i området interaktion och 

teorier om lärande och möjligheter och hinder för lärande i klassrummet. Ett annan aspekt är 

urvalet av deltagare. Målet var att få ett så neutralt urval som möjligt, att det inte blev klasser 

eller lärare som vi hade relationer till och förutfattade meningar om.  

Det finns risk enligt Göransson och Nilholm (2009) att forskaren begränsar kodningen av 

materialet och därigenom blir analysen vinklad ur forskarens perspektiv, det vill säga 

forskaren ser det hen vill se och forskningsresultatet påverkas av detta. Forskaren bör ha de 

etiska aspekterna med sig i beaktande när forskning görs. Vi var två som kunde jämföra och 

diskutera resultat och tolkningar vilket gjorde att vi kunde väga tolkningar mot varandras 

uppfattningar och därmed komma närmare en neutral uppfattning. 
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Observationer som metod kan kritiseras för att de kan störa den ordinarie verksamheten och 

därför inte ger en rättvis bild av verkligheten. Kan forskarens närvaro påverka elevernas 

aktivitet under lektionen? Även att forskarens syfte med studien kan påverka utfallet av 

observationen och analysen av densamma. Det vill säga att forskaren måste förhålla sig 

objektivt under observationen. Det är viktigt att forskaren redovisar sin förförståelse och 

erfarenhet av vad som ska studeras och hur forskaren har förhållit sig till dessa (Hammar 

Chiriac & Einarsson, 2013). Inför observationerna har vi fördjupat vår kunskap om teorier om 

samspel, kommunikation och förutsättningar. Vi skulle gå in i rollen som deltagande 

observatör men försöka att inte påverka vad som skedde i klassrummet. Vi förde protokoll 

över samtalen och antecknade på ett protokoll vilka frågetyper som observerades. 

 

3.8 Fördelning av arbetsinsats i studien 

Vi har tillsammans resonerat kring olika teorier, tagit fram tidigare forskning, bearbetat data 

och analyserat data. I stort sett har vi gemensamt författat all text. Observationerna och 

intervjuerna gjorde vi enskilt av praktiska skäl. Anledningen var att vi åkte till andra 

kommuner än där vi själva arbetar. Så själva observationerna och intervjuerna har vi 

genomfört separat. Även transkriberingarna har hanterats enskilt, men delgivits till den andre 

allteftersom de har blivit utskrivna. Vi har fördelat arbetet med de sex observationerna och de 

sex intervjuerna jämlikt. 

 

4.0 Resultat 

Här presenteras studiens resultat som omfattar vilka frågetyper som ställs under lektionerna 

och graden av interaktion som sker. Dessa resultat baseras på våra observationer.  

Våra resultat av de genomförda intervjuerna har vi valt att dela upp i tre områden pedagogisk 

medvetenhet, interaktion och frågetyper. Anledningen till att vi valde dessa tre områden är att 

de kopplar samman resultatet med vårt syfte och frågeställning.   

 

4.1 Resultat observationer frågetyper 

Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka vilka frågor som ställs i 

undervisningen i några klassrum i gymnasiesärskolan. Målsättningen har varit att se närmare 

på interaktionsprocesser mellan lärare och elever i några klassrum i gymnasiesärskolan. 

Resultatet kommer här att redovisas som en sammanställning utifrån den totala mängden data 

och relaterat till Hargies frågetyper så som slutna frågor, öppna frågor, följdfrågor, 
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processfrågor och minnesfrågor. Tre av lektionerna varade i 75 minuter. De andra tre 

lektionerna varade i 50 minuter, totalt 375 minuter. Det totala antalet frågor som ställdes både 

av elever och lärare var 479 frågor. Här presenteras resultat från observationerna från studien i 

några tabeller och diagram för att åskådliggöra skillnader och fördelning av resultat.  

Figur 1: Totala antalet frågor som ställdes av lärare och elever. 479 stycken 

 

Figur 1: Totalt antal frågor under lektionerna i gymnasiesärskolan av lärare och elever 

Slutna Öppna Följd Process Minnes 

321 60 35 32 31 

 

Tolkning av figur 1 

Figur 1 visar den totala fördelningen av de 479 frågorna som ställdes under de sex 

observationstillfällena. De slutna frågorna dominerar med sin 67%. Följd av 13% öppna 

frågor. Sedan är det en jämn fördelning mellan följd-, process- och minnesfrågor. 
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Totala antalet frågor som lärarna ställde under de sex observationstillfällena var 372 stycken 

och fördelades på detta vis. 

Figur 2. Totala antalet frågor som ställdes av lärare var 372 stycken 

 

 

Figur 2: Totalt antal frågor som lärarna ställde under lektionen i gymnasiesärskolan  

Slutna Öppna Följd Process Minnes 

232 47 32 31 30 

Tolkning av figur 2 

Figur 2 är ett diagram över de totala antalet frågor som lärarna ställde under de sex 

observationstillfällena. Resultatet visar att lärarna ställer klart övervägande slutna frågor, 

62%. Detta gäller i alla ämnen och vi ser ingen skillnad om det är en kärnämneslektion eller 

en yrkesämneslektion. De öppna frågorna som ställs av lärarna motsvarar ca en femtedel av 

de slutna frågorna. Även här utläser vi ingen större differens mellan de olika ämnena.  
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Figur 3: Totala antalet frågor som ställdes av elever. 107 stycken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Totala antalet frågor av elever. 

Slutna Öppna Följd Process Minnes 

91 13 3 0 1  

Tolkning av figur 3 

I figur 3 kan vi utläsa att eleverna i större utsträckning ställer slutna frågor än lärarna. 

Övervägande del av de slutna frågorna var ”bekräftelsefrågor” så som 

 Är det här rätt? Visst skulle jag göra så här? Är Stockholm Sveriges huvudstad? 

De få öppna frågorna var relativt jämt fördelade mellan fyra observationer. På engelska- och 

historialektionen ställdes det inga öppna frågor från eleverna. Det ställdes väldigt få eller inga 

följd-, process och minnesfrågor av eleverna. 

 

Figur 4: Fördelningen, totalt antalet frågor som ställdes mellan lärare – elever, 479 stycken 
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Figur 4: Totala fördelningen mellan lärarfrågor och elevfrågor. 

Lärarfrågor  Elevfrågor 

372  107 

 

Tolkning av figur 4 

Studien visar att det är klart övervägande lärarna som ställer frågor under 

lektionsobservationerna.  

 

4.2 Resultat av observationer interaktion  

Med hjälp av Marshall med flera (2010) analysredskap EQUIP tittade vi på vilken grad av 

interaktion som sker i klassrummet. EQUIP är ett analysredskap för att mäta kvalitet och 

kvantitet. EQUIP utformades för att utvärdera lärarens klassrumsarbete, utvärdera den 

professionella effektivitet och vägleda reflekterande utövare som försöker öka kvaliteten och 

kvantiteten i undervisningen.  

Rent generellt så låg tyngdpunkten av frågorna och kommunikationsmönstren på en 

grundläggande nivå.  

Vi har valt att färglägga de olika nivåerna.   

    Betyder i hög utsträckning       Betyder i viss utsträckning         Betyder i ingen utsträckning 

 

Tabell 2: Samhällskunskapslektion 75 minuter 

D1 Frågenivå Frågor på faktanivå. Frågor som sällan utmanar 

eleverna över 

förståelsenivå. 

Frågor som utmanar 

eleverna att tillämpa och 

analysera. 

Utmanar eleverna på olika 

nivåer, även på en hög 

analytisk nivå. 

D2 Frågans  

Komplexitetsnivå 

Frågor som fokuserar på rätt 

svar, kortfattat. 

Frågor som fokuserar på 

rätt svar. Vissa öppna 

frågor. 

Frågor som utmanar 

eleverna att förklara, 

resonera och försvara. 

Frågor som kräver att 

eleverna förklarar, 

resonerar och försvarar. 

Eleverna ska ifrågasätta 

andras svar. 

D3 Frågans 

interaktionsnivå 

Läraren undervisar eller 

engagerar som inte leder till 

diskussion. 

Lärare som ibland försöker 

engagera eleverna i 

diskussioner och som 

ibland lyckas med det. 

Lärare som lyckas 

engagera elever i öppna 

diskussioner och 

undersökningar. 

Lärare som engagerar 

eleverna konsekvent och 

effektivt i öppna 

frågeställningar, 

diskussioner, 

undersökande och 

reflekterande. 

D4 

Kommunikationsmönster 

Kommunikationen kontrolleras 

och styrs av läraren och följer 

ett didaktiskt mönster. 

Kommunikationen 

kontrolleras och styrs av 

läraren, men ibland gör 

eleverna synpunkter och 

inlägg. 

Kommunikationen sker 

ofta med eleverna. Ibland 

med utgångspunkt i 

elevernas frågeställningar. 

En konsekvent 

kommunikation med 

eleverna ofta med 

utgångspunkt i elevernas 

frågeställningar. 

Enligt tabell 2, samhällskunskap, fann vi i vår analys av data att frågenivån var allt ifrån 

faktanivå upp till frågor som utmanar eleverna att förklara, analysera, resonera och försvara. 
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Lärarens frågor spänner från att hen inte lyckas engagera eleverna med frågorna till att lyckas 

engagera eleverna i diskussioner kring ämnet för dagen. Den största delen av 

kommunikationen styrdes av läraren, men ibland i utgångspunkt av elevernas frågeställningar. 

 

Tabell 3: Engelskalektion 50 minuter 

D1 Frågenivå Frågor på faktanivå. Frågor som sällan utmanar 

eleverna över 

förståelsenivå. 

Frågor som utmanar 

eleverna att tillämpa och 

analysera. 

Utmanar eleverna på olika 

nivåer, även på en hög 

analytisk nivå. 

D2 Frågans  

Komplexitetsnivå 

Frågor som fokuserar på 

rätt svar, kortfattat. 

Frågor som fokuserar på 

rätt svar. Vissa öppna 

frågor. 

Frågor som utmanar 

eleverna att förklara, 

resonera och försvara. 

Frågor som kräver att 

eleverna förklarar, 

resonerar och försvarar. 

Eleverna ska ifrågasätta 

andras svar. 

D3 Frågans interaktionsnivå Läraren undervisar eller 

engagerar som inte leder 

till diskussion. 

Lärare som ibland försöker 

engagera eleverna i 

diskussioner och som 

ibland lyckas med det. 

Lärare som lyckas 

engagera elever i öppna 

diskussioner och 

undersökningar. 

Lärare som engagerar 

eleverna konsekvent och 

effektivt i öppna 

frågeställningar, 

diskussioner, 

undersökande och 

reflekterande. 

D4 

Kommunikationsmönster 

Kommunikationen 

kontrolleras och styrs av 

läraren och följer ett 

didaktiskt mönster. 

Kommunikationen 

kontrolleras och styrs av 

läraren, men ibland gör 

eleverna synpunkter och 

inlägg. 

Kommunikationen sker 

ofta med eleverna. Ibland 

med utgångspunkt i 

elevernas frågeställningar. 

En konsekvent 

kommunikation med 

eleverna ofta med 

utgångspunkt i elevernas 

frågeställningar. 

Vi har valt att färglägga de olika nivåerna.   

    Betyder i hög utsträckning       Betyder i viss utsträckning         Betyder i ingen utsträckning 

 

Enligt tabell 3, engelska, ställdes det enbart frågor på faktanivå som fokuserar på rätt svar. 

Läraren försökte engagera eleverna i diskussioner, men lyckades inte i någon högre 

utsträckning med det. Läraren styrde uteslutande kommunikationen under lektionen. 
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Tabell 4: Matematiklektion 50 minuter 

D1 Frågenivå Frågor på faktanivå. Frågor som sällan utmanar 

eleverna över 

förståelsenivå. 

Frågor som utmanar 

eleverna att tillämpa och 

analysera. 

Utmanar eleverna på olika 

nivåer, även på en hög 

analytisk nivå. 

D2 Frågans  

komplexitetsnivå 

Frågor som fokuserar på 

rätt svar, kortfattat. 

Frågor som fokuserar på 

rätt svar. Vissa öppna 

frågor. 

Frågor som utmanar 

eleverna att förklara, 

resonera och försvara. 

Frågor som kräver att 

eleverna förklarar, 

resonerar och försvarar. 

Eleverna ska ifrågasätta 

andras svar. 

D3 Frågans interaktionsnivå Läraren undervisar eller 

engagerar som inte leder 

till diskussion. 

Lärare som ibland försöker 

engagera eleverna i 

diskussioner och som 

ibland lyckas med det. 

Lärare som lyckas 

engagera elever i öppna 

diskussioner och 

undersökningar. 

Lärare som engagerar 

eleverna konsekvent och 

effektivt i öppna 

frågeställningar, 

diskussioner, 

undersökande och 

reflekterande. 

D4 

Kommunikationsmönster 

Kommunikationen 

kontrolleras och styrs av 

läraren och följer ett 

didaktiskt mönster. 

Kommunikationen 

kontrolleras och styrs av 

läraren, men ibland gör 

eleverna synpunkter och 

inlägg. 

Kommunikationen sker 

ofta med eleverna. Ibland 

med utgångspunkt i 

elevernas frågeställningar. 

En konsekvent 

kommunikation med 

eleverna ofta med 

utgångspunkt i elevernas 

frågeställningar. 

Vi har valt att färglägga de olika nivåerna. 

     Betyder i hög utsträckning       Betyder i viss utsträckning        Betyder i ingen utsträckning 

 

Enligt tabell 4, matematik, så fann vi att de flesta frågorna var på faktanivå med vissa inslag 

av öppna frågor som utmanade eleverna att tillämpa, förklara, analysera och försvara. 

Interaktionsnivån på frågorna varierade mellan att inte lyckas engagera till diskussion till att 

ibland lyckas med det. Kommunikationsmönstret styrdes av läraren, men ibland hade eleverna 

synpunkter och inlägg. 

 

Tabell 5: Historialektion 50 minuter 

D1 Frågenivå Frågor på faktanivå. Frågor som sällan utmanar 

eleverna över 

förståelsenivå. 

Frågor som utmanar 

eleverna att tillämpa och 

analysera. 

Utmanar eleverna på olika 

nivåer, även på en hög 

analytisk nivå. 

D2 Frågans  

komplexitetsnivå 

Frågor som fokuserar på 

rätt svar, kortfattat. 

Frågor som fokuserar på 

rätt svar. Vissa öppna 

frågor. 

Frågor som utmanar 

eleverna att förklara, 

resonera och försvara. 

Frågorna kräver att 

eleverna förklarar, 

resonerar och försvarar. 

Eleverna ska ifrågasätta 

andras svar. 

D3 Frågans interaktionsnivå Läraren undervisar eller 

engagerar som inte leder 

till diskussion. 

Lärare som ibland försöker 

engagera eleverna i 

diskussioner och som 

ibland lyckas med det. 

Lärare som lyckas 

engagera elever i öppna 

diskussioner och 

undersökningar. 

Läraren engagerar eleverna 

konsekvent och effektivt i 

öppna frågor, diskussioner, 

undersökande och 

reflekterande. 

D4 

Kommunikationsmönster 

Kommunikationen 

kontrolleras och styrs av 

läraren och följer ett 

didaktiskt mönster. 

Kommunikationen 

kontrolleras och styrs av 

läraren, men ibland gör 

eleverna synpunkter och 

inlägg. 

Kommunikationen sker 

ofta med eleverna. Ibland 

med utgångspunkt i 

elevernas frågeställningar. 

En konsekvent 

kommunikation med 

eleverna ofta med 

utgångspunkt i elevernas 

frågeställningar. 
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Vi har valt att färglägga de olika nivåerna.   

    Betyder i hög utsträckning       Betyder i viss utsträckning         Betyder i ingen utsträckning 

 

Enligt tabell 5, historia, så fann vi att de flesta frågorna var på faktanivå med vissa inslag av 

öppna frågor som utmanade eleverna att tillämpa, förklara, analysera och försvara. Läraren 

lyckas att engagera eleverna i viss utsträckning att ha öppna diskussioner. Övervägande delen 

av kommunikationen styrdes av läraren, men ibland i viss utsträckning förekom 

kommunikation med utgångspunkt i elevernas frågeställningar. 

 

Tabell 6: Industrilektion75 minuter 

D1 Frågenivå Frågor på faktanivå. Frågor som sällan utmanar 

eleverna över 

förståelsenivå. 

Frågor som utmanar 

eleverna att tillämpa och 

analysera. 

Utmanar eleverna på olika 

nivåer, även på en hög 

analytisk nivå. 

D2 Frågans  

komplexitetsnivå 

Frågor som fokuserar på 

rätt svar, kortfattat. 

Frågor som fokuserar på 

rätt svar. Vissa öppna 

frågor. 

Frågor som utmanar 

eleverna att förklara, 

resonera och försvara. 

Frågorna kräver att 

eleverna förklarar, 

resonerar och försvarar. 

Eleverna ska ifrågasätta 

andras svar. 

D3 Frågans interaktionsnivå Läraren undervisar eller 

engagerar som inte leder 

till diskussion. 

Lärare som ibland försöker 

engagera eleverna i 

diskussioner och som 

ibland lyckas med det. 

Lärare som lyckas 

engagera elever i öppna 

diskussioner och 

undersökningar. 

Läraren engagerar eleverna 

konsekvent och effektivt i 

öppna frågor, diskussioner, 

undersökande och 

reflekterande. 

D4 

Kommunikationsmönster 

Kommunikationen 

kontrolleras och styrs av 

läraren och följer ett 

didaktiskt mönster. 

Kommunikationen 

kontrolleras, styrs av 

läraren, ibland gör eleverna 

synpunkter och inlägg. 

Kommunikationen sker 

ofta med eleverna. Ibland 

med utgångspunkt i 

elevernas frågeställningar. 

En konsekvent 

kommunikation med 

eleverna ofta med 

utgångspunkt i elevernas 

frågeställningar. 

 

Vi har valt att färglägga de olika nivåerna.   

    Betyder i hög utsträckning       Betyder i viss utsträckning         Betyder i ingen utsträckning 

  

Enligt tabell 6, industri, så fann vi att de flesta frågorna var på faktanivå med vissa inslag av 

öppna frågor som utmanade eleverna att tillämpa, förklara, analysera och försvara. 

Interaktionsnivån på frågorna varierade mellan att inte lyckas engagera till diskussion till att 

ibland lyckas med det.  Kommunikationsmönstret styrdes av läraren, men ibland hade 

eleverna synpunkter och inlägg. 
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Tabell 7: Hemkunskapslektion75 minuter 

D1 Frågenivå Frågor på faktanivå. Frågor som sällan utmanar 

eleverna över 

förståelsenivå. 

Frågor som utmanar 

eleverna att tillämpa och 

analysera. 

Utmanar eleverna på olika 

nivåer, även på en hög 

analytisk nivå. 

D2 Frågans  

komplexitetsnivå 

Frågor som fokuserar på 

rätt svar, kortfattat. 

Frågor som fokuserar på 

rätt svar. Vissa öppna 

frågor. 

Frågor som utmanar 

eleverna att förklara, 

resonera och försvara. 

Frågor som kräver att 

eleverna förklarar, 

resonerar och försvarar. 

Eleverna ska ifrågasätta 

andras svar. 

D3 Frågans interaktionsnivå Läraren undervisar eller 

engagerar som inte leder 

till diskussion. 

Lärare som ibland försöker 

engagera eleverna i 

diskussioner och som 

ibland lyckas med det. 

Lärare som lyckas 

engagera elever i öppna 

diskussioner och 

undersökningar. 

Lärare som engagerar 

eleverna konsekvent och 

effektivt i öppna 

frågeställningar, 

diskussioner, 

undersökande och 

reflekterande. 

D4 

Kommunikationsmönster 

Kommunikationen 

kontrolleras och styrs av 

läraren och följer ett 

didaktiskt mönster. 

Kommunikationen 

kontrolleras och styrs av 

läraren, men ibland gör 

eleverna synpunkter och 

inlägg. 

Kommunikationen sker 

ofta med eleverna. Ibland 

med utgångspunkt i 

elevernas frågeställningar. 

En konsekvent 

kommunikation med 

eleverna ofta med 

utgångspunkt i elevernas 

frågeställningar. 

Vi har valt att färglägga de olika nivåerna.   

    Betyder i hög utsträckning       Betyder i viss utsträckning         Betyder i ingen utsträckning 

 

Enligt tabell 7, hemkunskap, låg frågorna på faktanivå som fokuserar på rätt svar. Ett fåtal 

öppna frågor förekom. Inga diskussioner förekom. Kommunikationen styrdes i övervägande 

av läraren med ett fåtal elevsynpunkter och inlägg. 

 

Sammanfattning och analys av resultat av observationer 

Vi kunde utläsa av resultatet att de flesta av frågorna ställdes av lärare och 62% av frågorna 

lärarna ställde var slutna frågor. Hela 84% av elevernas frågor var slutna. Vi fann inte heller 

någon skillnad mellan vilka frågetyper som ställdes under kärnämneslektioner eller 

yrkesämneslektioner. Hargie (2011) hävdar att öppna och tankeutvecklade frågor främjar 

lärandet. Detta såg vi inte så mycket av i vår studie, endast 13% av frågorna var öppna. Vi 

kunde se i vår studie att lärarna ställer frågor för att upprätthålla kommunikationen, väcka 

intresse och för att få eleverna delaktiga under lektionerna allt detta påtalar även Hargie 

(2011). När vi analyserade i vilken grad interaktionen sker i klassrummen enligt EQUIP 

(Smart, Marshall och Horton 2010) så kunde vi utläsa att kommunikationsmönstret styrs 

nästan helt uteslutande av undervisande lärare (nivå A). Frågorna var oftast på grundläggande 

nivå det vill säga faktafrågor och slutna frågor (nivå A). Eleverna utmanades inte i 

tankeutvecklande frågor och undersökande frågor (nivå C och D). Vi fann dock att inom vissa 

ämnen, i detta fallet samhällskunskap och historia, lyckades lärarna till viss utsträckning 
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engagera eleverna i diskussioner med öppna frågeställningar (nivå B och C).  Löw (2011) 

hävdar att medvetenheten hos läraren kan skapa ett mera analyserande klassrumsklimat. Det 

kunde vi till viss del se under historia- och samhällskunskapslektionen. 

 

När vi analyserar data kring följdfrågor såg vi att under de två yrkesämneslektionerna ställdes 

det inga följdfrågor av lärarna. Det var framförallt under två lektioner som lärarna ställde 

processfrågor till eleverna. De två ämnena var samhällskunskap, 16 stycken och 

hantverk/produktion, 9 stycken. När det gäller minnesfrågor så ställdes det fler under 

yrkesämneslektionerna än kärnämneslektionerna. Det fanns dock ett undantag från 

kärnämneslektionerna och det var att under en historialektion så ställde det minnesfrågor i 

samma utsträckning som yrkesämneslektionerna.  

 

 En framgångsfaktor vad gällande engagemang hos eleverna som vi såg i studien, är knyta an 

till elevernas intressevärld. Detta påvisar även Mead (1978) och Ahlberg (2009) som 

framgångsfaktorer för att få eleverna intresserade och bjuda in till utbyte. De anser att det är 

samspelet mellan människor som utvecklar lärandet. 

 

4.3 Resultat intervjuer 

Efter avslutande observationer genomfördes intervju med undervisande lärare. I genomsnitt 

tog varje intervju 15 – 20 minuter. Intervjuerna spelades och transkriberades. I samband med 

bearbetningen av vår data sorterade vi upp den i tre områden pedagogisk medvetenhet, 

interaktion och frågor.  

 

Resultat medvetenhet 

Studien visar att alla lärare uppvisar en medvetenhet kring vikten av en strukturerad 

undervisning samt vikten av repetition. Eller som en lärare uttryckte sig  

”Jag börjar med att prata sen oftast så har vi en film som pratar om exakt samma saker sen 

läser eleverna och svarar på frågor om exakt samma sak som vi redan har pratat om. Upprepa, 

upprepa, upprepa.” 

 

Alla respondenter talade om vikten av en tydlig struktur, men endast en lärare påpekar att det 

är viktigt med tydliga mål för eleverna under lektionen.  
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Lärarna i studien påvisar betydelsen av att förenkla det språkliga bruket i klassrummet. Det 

vill säga anpassa sitt sätt att kommunicera efter särskoleelevernas kognitiva förmåga. Inte 

använda för avancerat språk och vara lyhörd så att kommunikationen hamnar på rätt nivå. 

”Att man inte använder så många ord och man får tänka på att man inte får använda så 

avancerade ord”. Två av lärarna tar upp vikten av bildstöd. En av respondenterna menar att 

bildstödet bidrar till elevernas självständighet. Den andra respondenten hänvisar till forskning 

att bildstöd underlättar för hjärnan att lägga fokus på andra mer utmanade uppgifter.  

 

En stor utmaning är de elever som har ett annat modersmål. Det fanns ett dilemma hos några 

av lärarna. Vad är den språkliga svårigheten med att förstå och hantera det svenska språket 

och vad är funktionsnedsättningen? 

 

Medvetenheten kring individualiseringen hos lärarna är väl utbredd för att nå eleverna i deras 

kunskapsutveckling. En viktig aspekt hos lärarna är att utgå från elevernas intresseområden 

för att koppla detta till undervisningen i de olika ämnena. Lärarna uttrycker även gruppens 

dynamik påverkar utfallet av diskussionerna och hur lektionerna utformas. 

När det gäller relationsarbetet så fann vi att de flesta lärarna arbetade medvetet för att skapa 

goda relationer så att eleverna ska känna sig trygga och delaktiga i undervisningen.  

Kärnämneslärarna arbetade strukturerat med att blanda inlärningsstilarna för eleverna under 

lektionerna, men med samma innehåll. Det vill säga de samtalade, tittade på film och skrev 

utifrån det aktuella lektionsinnehållet. Dels för att variera lektionen och även för att tillgodose 

elevernas olika behov för inlärning.  

 

Resultat interaktion 

 

När det gällde att skapa en god interaktion med eleverna så var alla lärare överens om att det 

krävdes en relation till eleverna. Det kunde ta olika lång tid eller som en lärare uttryckte ”Här 

är det inte alltid man ser kommunikationen och kommunikationen kan vara att de i två 

månader tittar på mig och sen börjar vi prata”. Har man en nära relation till eleverna så 

underlättar det interaktionen eftersom man vet deras intressen eller deras nuvarande mående.  

Studien visar att flera av lärarna påpekade vikten av nyfikenhet hos eleverna och ett öppet 

klassrumsklimat som framgångsfaktorer när det gäller interaktionen både mellan lärare och 

elev och elev till elev. En lärare anser att kommunikationen är rakare med elever i särskolan. 

Alla lärare anpassar sin kommunikation med eleverna genom att förenkla språkbruket för att 

underlätta inlärningen.  
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Det framkom även att lärarna anpassar kommunikationen beroende på vilken grupp de möter 

och vilka individer som deltar. I mindre konstellationer kommer fler till tals och där fanns det 

större möjlighet till att öva på till exempel turtagning. För att främja kommunikationen tog en 

lärare upp vikten av hur den fysiska utformningen av klassrummet påverkar 

kommunikationen. Alternativ kommunikation så som bildstöd och påvisandet av en färdig 

produkt användes av hälften av lärarna.  Bildstödet var en framgångsfaktor hos de elever som 

hade ett annat modersmål. Att eleverna känner igen sig i lektionsstrukturen leder även det till 

en ökad kommunikation. En medvetenhet hos lärarna fanns även när det gäller att fördela 

ordet mellan eleverna och även ur ett genusperspektiv. Alla elever fick ta plats efter sin egen 

kommunikativa förmåga. 

 

Resultat frågetyper 

Under intervjuerna framkom det att lärarna påstår sig ha en medvetenhet kring vilka frågor de 

ställer och vilka de ställer frågorna till, individanpassar. Anledningarna som lärarna gav till att 

man ställer frågor kan vara att kontrollera kunskaperna, skapa relationer men kanske framför 

allt att upprätthålla kommunikationen. En lärare berättade att hen i början av året ställde 

slutna frågor för att de ska bli trygga för att så småningom utmana eleverna med 

processfrågor. Ett citat som en lärare gav var ”Jag vill ju att frågorna ska nå, att de ska 

reflektera och komma fram till ett svar. Det är ju egentligen inte själva svaret som är viktigt 

utan det är vägen som är målet”. De flesta av lärarna uppgav att de ställer frågor till eleverna 

som de redan vet att eleverna kan svaret på. Flera av lärarna uppgav att eleverna föredrar raka, 

avskalade och konkreta frågor.  

 

Sammanfattning och analys av medvetenhet, interaktion och frågetyper intervjuer 

Vi har analyserat vår data från våra teoretiska utgångspunkter och upplever att lärarna i hög 

grad har ett relationellt perspektiv på sitt arbetssätt (Ahlberg 2009, Persson 2007, Aspelin 

2013). De påtalar flera gånger vikten av goda relationer och att anpassa undervisningen efter 

individens behov. Alla lärares synsätt var att se elever i svårigheter och inte med svårigheter. 

Lärmiljön anpassades fysiskt, emotionellt, individuellt och didaktiskt. Under intervjuerna 

framkom det att frågor ofta ställdes för att upprätthålla kommunikationen och aktiviteten i 

klassrummet (Hargie 2011). Lärarna förespråkade det öppna klassrumsklimatet, där 

interaktionen mellan elev – elev och lärare – elev har en central roll för kunskapsutveckling. 

Under framförallt samhällskunskapslektionen och historialektionen kunde vi koppla lärandet 

till symbolisk interaktionism (Mead 1976) där erfarenheter och tolkningar utbyttes mellan 
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lärarna och eleverna. Vi kunde även dra paralleller till Vygotskijs teorier (Vygotskij 1981, 

Lindquist 1999) att huvudmotivationen till lärande är elevens intresse. Flera lärare påpekade 

just detta att de försökte utgå från eleverna och deras intressevärld. En lärare påtalade att hen 

undervisade samma ämne i flera grupper men lektionerna såg helt olika ut beroende på vilka 

styrkor och intressen gruppen hade.  

 

5.0 Diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi studiens resultat utifrån studiens syfte och frågeställningar.  Vi 

startar inledningsvis med metoddiskussionen och avslutar sedan med resultatdiskussionen där 

vi kopplar våra resultat till tidigare forskning, vårt syfte och frågeställningar.  

 

5.1 Metoddiskussion  

I vår studie har vi genomfört sex observationer och intervjuer och det går inte att dra allmänna 

slutsatser av vårt resultat. En annan aspekt som vi också måste väga in i resultatet är att två av 

lärarna var vikarier och hade därför inte haft möjlighet att förbereda lektionen vilket kan ha 

påverkat resultatet.  

 

För att vi skulle vara så objektiva som möjligt valde vi att genomföra observationerna och 

intervjuerna på skolor och med lärare vi inte har någon relation till. Vi har själva inte påverkat 

vilka som ska delta utan blivit tilldelade lärare och grupper vilket gör att vi inte kunnat 

påverka urvalet av deltagare mer än vilka skolor vi valt att kontakta. Vår tanke från början var 

att observera samma kärnämne men med olika lärare och grupper för att ha samma bas att 

utgå ifrån. Så blev dock ej fallet. På grund av bristande intresse från respondenterna blev det 

fyra kärnämneslärare och två yrkesämneslärare och kärnämnena var alla olika. Intentionen var 

också att jämföra frågetyperna i kärnämnena med yrkesämnena vilket vi också gjorde.  

 

Genom att vi använde oss av observationer av första ordningen då vi samlade in data och 

dokumenterade vilka frågetyper som ställdes under lektionerna så påverkades inte våra 

insamlade data av oss som observatörer då vi inte behövde tolka och värdera det som skedde. 

Därigenom anser vi att metoden var tillförlitlig med utgångspunkt i vårt syfte i studien.  

När det gäller metoden semistrukturerade intervjuer så var vårt mål att respondenterna skulle 

delge oss sina reflektioner och beskrivningar så fritt som möjligt. Metoden ställer dock större 

krav på oss som forskare att vara följsamma, öppna och lyhörda inför respondenterna.  
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Metoderna observation av första ordningen och semistrukturerade intervjuer anser vi 

kompletterade varandra bra och gav oss det underlag vi sökte (Fejes & Thornberg 2015). 

 

5.2 Resultatdiskussion  

Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka vilka frågor som ställs i 

undervisningen i några klassrum i gymnasiesärskolan. Målsättningen har varit att se närmare 

på interaktionsprocesser mellan lärare och elever i några klassrum i gymnasiesärskolan. 

Enligt Hargie (2011) utvecklas eleverna i högre utsträckning när de möter processfrågor, men 

vår upplevelse som lärare är att många av våra elever på särskolan inte har den kognitiva 

förmågan att hantera dessa frågor. Detta blir ett dilemma om man förhåller sig till Vygotskij 

(1981) teori om den proximala utvecklingszonen där man ska utmana eleven strax över dess 

nuvarande förmåga. Kan man göra det med nästan enbart slutna frågor? Risken är att elever 

inom särskolan blir stigmatiserade eftersom lärare kan underskatta deras förmåga att svara på 

processfrågor. Genom att individualisera i högre kan lärare utmana elever som ligger inom det 

högre spektrumet inom särskolans spann till ökat lärande.  

 

Det vi utläst av våra data är att interaktionen i klassrummet styrs i hög grad av läraren något 

som även Hargie (1978, 2011) påvisat i sina studier. Vi fann i vår studie att i genomsnitt 

ställdes det en fråga av läraren per minut under lektionerna. I Hargies artikel så ställdes det 

två frågor per minut av läraren. Hargies studie är inte gjord i särskolan och det framgår inte 

heller vilka ämnen som studierna bygger på. Det vi ser i vår studie är att de ämnen som ställer 

minst frågor per minut är yrkesämnen. Vår slutsats är att eleverna arbetade mera praktiskt i 

yrkesämnena och att lärarna mer visade på hur eleverna skulle göra i stället för att ställa 

frågor till eleverna. Vi såg även att ämnen som är lättare för eleverna att relatera till och som 

utgår ifrån elevernas intressen främjade frågeställningarna och aktiviteten hos eleverna 

(Vygotskij 1981). 

 

De flesta av våra respondenter uppgav att interaktionen med eleverna påverkas av olika 

faktorer så som elevgrupp, individernas förutsättningar, vilket ämne och den fysiska miljön.  

Allt i enlighet med Sundaris (2017) studie som påvisar att interaktionen är väldigt komplext, 

många olika faktorer spelar in och har väldigt stor betydelse för lärande. 
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Två av respondenterna uttryckte att de började med slutna- och enklare frågor för att sedan 

övergå till mera kognitivt utmanande process- och generaliseringsfrågor. Detta belyser 

Marshal och Smart (2012) i sin studie. De anser också att ett öppet klassrumsklimat där elever 

lär av varandra är en framgångsfaktor. Något som alla respondenter också uttryckte. 

Respondenterna uppgav att goda relationer mellan elev-elev och mellan lärare-elev bidrog till 

ökat lärande och att goda relationer är en förutsättning för att få ett gott klassrumsklimat 

(Mead 1978, Ahlberg 2009, Aspelin 2013). Enligt Solheim, Ertesvåg och Dalhaug Bergs 

studie (2018) anser lärare att elever behöver både känslomässigt och socialt stöd för att 

tillgodogöra sig undervisningen fullständigt och att goda relationer bygger på förtroende, 

respekt, värme och att de känner att lärarna har tid för eleverna. Detta stämde överens med 

våra respondenters upplevelser.  

 

En av våra forskningsfrågor var om det finns någon skillnad mellan vilka frågetyper som 

ställs i yrkesämnena och kärnämnena. Innan studien hade vi en tes om att det skulle vara fler 

processfrågor under yrkesämnena dels för att eleverna valt sin yrkesinriktning efter intresse 

och att det finns ett tydligare mål till exempel att bygga en grill eller laga en maträtt. Detta 

fann vi inte i vår begränsade studie utan vår analys är att det i högre grad beror på ämnet i sig 

och om undervisande lärare bjud in till kommunikation. Vi såg att ämnen som 

samhällskunskap och historia skapar bättre förutsättningar för diskussioner och analyser, 

vilket leder till en ökad andel processfrågor. Vi upplever att ämneskunskapen i engelska var 

låg hos eleverna därför begränsades frågorna näst intill enbart slutna frågor och uppmuntrade 

inte till diskussion.  

 

Även Buli-Holmberg och Jeyaprathaban (2016) hävdar i sin studie att en ökad interaktion i 

klassrummet är en förutsättning för eleverna ska ta till sig undervisningen och för inlärning. 

De påstår att en varierad och flexibel undervisning möjliggör fler möjligheter till interaktion. I 

vår studie såg vi att övervägande delen av respondenterna använde sig av flexibel 

undervisning men främst i syftet att nå så många elever som möjligt med olika 

inlärningsstilar. Detta är något som vi också arbetar utifrån i vår yrkesroll som lärare på 

särskolan. Att ge eleverna förutsättningar att ta till sig undervisningen från olika perspektiv 

och få repetera. 

När det gäller forskningsfrågan om huruvida lärarna har en pedagogisk medvetenhet bakom 

formuleringar av sina frågor fann vi att lärarna uttryckte att de använde sig av frågor för att 

hålla eleverna aktiva under lektionerna, kontrollera kunskaper, skapa relationer och 
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upprätthålla kommunikationen. Vårt resultat ligger i linje med Hargies (2011) studie när det 

gäller aktivitet, kontrollera kunskaper, skapa relationer och upprätthålla kommunikation. 

Lärarnas frågor anpassades efter elevernas kognitiva förmåga. Enligt resultatet av vår studie 

så fann vi att övervägande del av lärarna, fyra av sex, inte medvetet använde de olika 

frågetyper för att utveckla elevernas kunskaper och tankemönster. Lewin (Wheeler 2008) 

hävdar att lärarna måste lämna utrymme för tänkande. Detta var det dock ingen av våra 

respondenter som påtalande. 

 

Den här studien har fått oss att reflektera över hur viktigt det är i vår framtida yrkesroll som 

speciallärare i särskolan att ha en medvetenhet kring vilka frågor som ställs för att främja 

interaktion och lärande tillsammans med eleverna. Vi har insett vikten av att ge eleverna 

utrymme, att vänta in och ge tid för reflektion. Vi har fått ytterligare belägg för hur viktigt det 

relationella perspektivet är för lärande. Det är i samspelet mellan människor som 

förutsättningarna ges för utveckling och progression. 

 

5.3 Avslutande reflektioner och förslag på vidare forskning 

Vi har under vårt arbete med vår studie reflekterat över att mönstret i klassrummet när det 

gäller vilka frågor som ställs och varför de ställs inte nämnvärt förändrats sedan Hargies 

sammanfattning av forskningen som sträckte sig mellan 1940 – 1973. Hargies resultat speglar 

i hög utsträckning våra resultat från 2019. Skolan och samhället har trots allt genomgått stora 

förändringar under dessa år. Varför har inte kommunikationsmönstret i klassrummet 

förändrats i samma utsträckning?  

 

I vår begränsade studie kom vi fram till att lärare ställer slutna frågor som enligt forskningen 

(Hargie, Karlsson & Wenngren, Sundari) inte utmanar eleverna. Vi anser att lärare behöver 

utbildning för att skapa en pedagogisk medvetenhet i hur vi hanterar frågeställningar i 

undervisningen. Vad är syftet med mina frågor och hur kan jag variera mina frågor för att alla 

elever ska utvecklas efter sin optimala förmåga, allt enligt Vygotskijs proximala 

utvecklingszoner. Vi ser precis som Jensen (2009) en stor utvecklingspotential när det gäller 

frågebaserat lärande. Allt för att skapa en medvetenhet hos lärarna kring frågors möjligheter 

till lärande hos eleverna. Det finns mer att utveckla när det gäller detta område.  
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En naturlig fortsättning på vår studie vore att undersöka om det skulle bli samma resultat om 

studien genomfördes på de nationella programmen i gymnasiet. Hur ser interaktionen ut i 

gymnasieskolans klassrum med tanke på klasstorlekar? Hur påverkas undervisningen när 

ämneslärarna har många olika undervisningsgrupper? Kan man skapa goda relationer till alla 

elever? Hur förhåller sig lärarna i gymnasieskolan till de olika frågetyperna? Kan det vara så 

att det blir fler slutna faktafrågor eller blir frågetyperna på en högre kognitiv nivå alltså 

processfrågor och generaliseringsfrågor? 

 

Ett annat intressant förslag på vidare forskning vore att fokusera på elevernas frågor i 

klassrummet. Vi fann att övervägande frågeställningar handlade om att få bekräftelse av 

läraren att de gjort rätt eller uppfattat saken rätt.  
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En förfrågan om deltagande i en studie 
Denna inbjudan riktar sig till lärare på gymnasiesärskolan 
 
Vi är två studenter som läser till speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning. Vi planerar inför 
våren 2019 att genomföra vårt examensarbete och vi behöver därför komma i kontakt med lärare som 
undervisar på gymnasiesärskolan. Studiens syfte är att undersöka interaktion- och 
kommunikationsprocesser i klassrummet.   
 
Vi ämnar observera en lektion och därefter en uppföljande intervju. Varje intervju beräknas ta c:a 30 
minuter. Tid och plats för observationen och intervjun kan vi tillsammans komma överens om. Vi ser 
gärna att observationen och intervjun spelas in, för att underlätta analysen och att vårt fokus under 
samtalet kan läggas på innehållet.  
  
Vetenskapsrådets etiska regler för uppsatsskrivande och forskning ska beaktas för studien. Det innebär 
att Ditt deltagande ska bygga på att du har fått information om studiens syfte. Det ska vara frivilligt att 
delta och Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva ge förklaring till detta. 
Konfidentialitet ska gälla, det innebär att all information anonymiseras så att det inte framgår vem som 
deltagit eller till exempel skolans namn. Intervjuerna ska endast användas för vår studie. 
Inspelningarna kommer att förstörs när studien blivit godkänd. En återkoppling av resultat till de 
deltagande ser vi som önskvärt. 
 
Vi hoppas att detta mail väcker intresse för vår studie. Din medverkan skulle vara till stor hjälp. Vi avser 
att genomföra observationerna och intervjuerna med början i januari 2019. 
 
 
Deltagarens samtycke för medverkan 
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och lämnar mitt samtycke till att delta i studien. 
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Mats Larsson, e-post: mats.1.larssson@gavle.se , tel 073-6151471 
Anna Dahlström, e-post: anna.dahlstrom@gavle.se , tel 070-6290706                                                                       
Studerande                                                                                        
 
Du kan också kontakta vår handledare under uppsatsskrivandet: 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Fil. Dr. Gun-Marie Wetso, e-post: gun-marie.wetso@mdh.se telnr: 073-55 11 636 
UKK, Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation,  
Institution för Specialpedagogik   
Mälardalens Högskola 
 
 

Tack på förhand! 

 
……………………………………………………………...............................................…………………………… 
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Bilaga 2 
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     Bilaga 3 

 

Intervjufrågor examensarbete v.t. 2019 

 
 

• Hur tycker du att lektionen gick? 

 

 

 

• Vad var målet med lektionen och uppnådde du målet med lektionen? 

 

 

 

• Så här i efterhand finns det något du skulle gjort annorlunda? 

 

 

 

• Hur tror du eleverna uppfattade lektionen? 

 

 

• Hur resonerar du om vilka frågor som du ställer i klassrummet 

 

 

• Vad krävs för en optimal undervisning? 

 

 

 

• Vad är lätt och svårt när det gäller kommunikationen med elever i särskolan? 

 

 

 

• Vad underlättar och främjar en bra kommunikation och interaktion i klassrummet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Beskriv - Vem 

- Hur   - När   

- Varför - Vilken 
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