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Abstrakt
Studien undersöker om och i så fall hur elevens fråga i grupp används inom gymnasieskolan?
Syftet var också att undersöka om det är så att elever på gymnasiet låter bli att ställa frågor av
rädsla för att verka dum? Två metoder användes i undersökningen; observation och intervju.
Observationer gjordes vid sammanlagt fem tillfällen med fem grupper i
undervisningssituationer. Djupintervjuer genomfördes med de tre lärare i vars klasser
observationerna gjordes. Resultatet visade att elevens fråga i grupp användes i liten
utsträckning på gymnasiet. Det visade också på att där frågan förekom användes den till
största del som kontroll för att kunna utvärdera hur mycket kunskap eleven tagit in.
Undersökningen visar också att lärarna i undersökningen tror att elever låter bli att ställa
frågor på grund av rädsla för att verka okunnig.  
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Förord

Detta examensarbete vill jag tillägna min fru Maud Söderholm Häll. Utan hennes support,
både den diskussionsmässiga och den ekonomiska, skulle detta arbete förmodligen aldrig ha
sett dagens ljus. Jag vill också tacka de personer som ställt upp på min undersökning och som
blivit granskade in på bara skinnet. Tack också till Ingmarie Munkhammar för din grundliga
handledning som har lett fram till arbetets akademiska kvaliteter. Tack även till er i
handledningsgruppen, Ann-sofi, Urban och Sebastian för att vi hjälptes åt att täta den
läckande båt som vi alla satt i. Till slut skulle jag vilja tacka mig själv för att jag slutförde
detta, i mina ögon, viktiga arbete. Min förhoppning är att det ska betyda någonting, göra en
skillnad. Jag hoppas att det ska läsas av och beröra så många människor som möjligt som
arbetar inom skolväsendet. Det jag har funnit i mina studier befäster tyvärr mina tankar om att
skolan sitter fast i en kultur som är oerhört svår att ändra på. Denna uppsats är dock en del av
det enda som vi som enskilda individer kan göra för att ändra på det som bör ändras på. Vilket
är att påverka i det lilla, i vårt dagliga arbete, diskussionerna vid kaffepausen och att komma
ihåg att alla är värda att få känna kärlek.  

Piteå, mars 2005.

Frank Häll
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1. Inledning

Under våren 2004 arbetade jag extra som utbildare åt ett utbildningsföretag i Piteå. Jag hade
ramansvaret för en vårdutbildning som syftade till att ett antal ungdomar i 20-års åldern skulle
arbeta inom vården under sommaren. Dessa ungdomar hade ingen tidigare erfarenhet av
vårdjobb. Under utbildningen pratade vi mycket om vikten av att de skulle ställa frågor, både
under lektioner och under den praktiktid de skulle utföra som en förberedelse inför
sommarjobbet. Under dessa diskussioner gav ungdomarna uttryck för åsikten att man ses som
dum om man frågar. Detta fenomen har jag själv erfarit både på arbetsplatser och inte minst
under egna studier på universitet (den speciella situationen som jag tänker på är att ställa
frågor i gruppsammanhang). Dessa iakttagelser gör att jag ställer mig undrande till om detta
är den rådande kulturen inom stora delar av vårt samhälle. Är det så att vi låter bli att ställa
frågor av rädsla för att göra bort oss och visa oss som dumma? 

Mina erfarenheter av egna barn, bekantas barn, av att arbetat med barn inom skolan som
elevassistent och lärarvikarie och även mina erfarenheter av verksamhets förlagd utbildning
(VFU) plus teoretiska studier, är att den nyfikenheten som ett barn besitter och som kommer
till uttryck genom praktisk undersökning och genom att utverka frågeställningar verkar
försvinna någonstans på vägen. Jag har även mött många människor som har slutat undersöka
världen, som slutat vara nyfikna på hur världen fungerar, speciellt i mina tidigare arbeten som
ungdomskonsulent och som pedagog i vuxenutbildning, med inriktning på personlig
utveckling och grupprocess. Skulle det kunna bero på att vi lever i en kultur som inriktar sig
på kunskapsförmedling och inte på lärande? En kultur där vi inte ser individens fråga som ett
sätt att inhämta kunskap? Säljö (2000) skriver att uttrycket kunskapsförmedling handlar om
att vi överför information och färdigheter från den som kan (läraren eller den vuxne) till den
som inte kan (eleven eller barnet), i en slags passiv kunskapsöverföring. Vilket enligt Säljö
(2000) inte bidrar till att skapa kunskap i en lärande situation. Han menar att kunskap är
knuten till argumentation och handling i sociala sammanhang, att kunskap är resultatet av att
vi försöker att se, förstå och hantera världen. Det skulle innebära att vi själva måste vara
aktiva i vårt lärande, aktiva i vår argumentation vilket innebär att vi bland annat ställer frågor.
Hur ser det då ut i skolan idag? Är elever aktiva och ställer frågor i klassrumssituationer? Ser
lärare elevens frågor som en väg till skapande av kunskap? Eller är det som Säljö (2000)
redovisar för ovan, att skolan arbetar med passiv kunskapsöverföring? 

2. Syfte

Mitt syfte är att utreda om och i så fall hur elevens fråga i grupp används i undervisningen på
gymnasieskolan. Delfråga i min undersökning är följande: Upplever lärare att elever låter bli
att ställa frågor av rädsla för att göra bort sig och visa sig som dumma? 
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3. Bakgrund

3.1. Vad är Kunskap?

För att utröna huruvida ”frågan” är av vikt för inlärning bör man först utreda begreppet
kunskap. I Filosofisk uppslagsbok (1986) citeras filosofen Bertrand Russell som menar att det
finns en kunskap om ting och en kunskap om sanningar. Han säger följande. ”Min uppfattning
om bordet är kunskapen om ett ting, min uppfattning att bordet är av ek är kunskap om en
sanning.” (s.169). Fortsättningsvis i Filosofisk uppslagsbok menas att vissa fakta talar för att
samma objekt uppfattas olika under olika betingelser. Här ges exempel på hur samma vin
smakar sött för den friske och beskt för den sjuke, samma torn ser runt ut på långt håll men
fyrkantigt på nära håll. Kan man vara säker på att någon av våra uppfattningar är tillförlitliga?
Hur vet man med säkerhet vad som är kunskap? Dewey (1999) skiljer på kunskapens innehåll
och kunskapens referens. Det förstnämnda består av det som hänt, det som avslutats och
därför avgjort och säkert. Kunskapens referens däremot ligger i framtiden eller det
kommande. Dewey menar att kunskap erbjuder möjligheten att förstå eller ger en mening åt
det som fortfarande pågår eller det som ska göras. 

”Alla domar före undersökning är fördomar” (Lindström, 1998, s.93) är utgångspunkten för
de sokratiska monologerna där inget påstående är självskrivet. Sokrates undervisningar
handlade om att ifrågasätta sanningar som enligt honom inte byggde på kunskap. Detta enligt
tanken att ”kunskap inte bygger på åberopande av auktoritet eller en önskan att verkligheten
ska vara på ett visst sätt”. (Filosofisk uppslagsbok, 1986, s.169). Dewey (1999) skriver redan
1916 att i korthet är det kunskapens uppgift att ställa erfarenhet till andra erfarenheters fria
förfogande. Han menar att kunskap med andra ord är förmågan att förstå de sammanhang som
bestämmer användbarheten i en given situation. Dewey  beskriver en idealistiskt fulländad
kunskap som att den bör representera ett sådant nätverk av inbördes sammanhang att varje
tidigare erfarenhet bildar en gynnsam utgångspunkt från vilken man kan ta itu med det
problem som reser sig i ny erfarenhet. Liedman (2001) visar på en aspekt hur man tar till sig
kunskap i ett lärande. Han hänvisar till Manuel Castels distinktion om skillnaden mellan learn
by doing och learn by using. ”Man kan tillägna sig en teknik på två olika sätt. Man kan aktivt
använda den eller bara använda den som den är given till oss”. (s.61). Ett exempel han ger är
skillnaden mellan en driven dataspecialist och en vanlig knapptryckare. Dataspecialisten kan
undersöka och utveckla medan knapptryckaren snarare hamnar i en vana. Vilket leder till
Dewey (1999) som skiljer på kunskap och vana. ”Medan en vana utan kunskap ger oss en
enda bestämd metod att luta sig mot, innebär kunskap att ett urval kan göras ur en mycket
vidare krets av vanor”. (s.394). 

3.2. Hur kunskap blir till

 Stensmo (1994) skriver om epistemologi som läran om kunskap vari det finns två
traditionella huvuduppfattningar; rationalism och empirism. Den förstnämnda inriktningen
håller för sant att på det sätt vilket vi uppfattar något är en produkt av förnuftet. Genom
logiskt eller matematiskt tänkande kan vi skapa sann kunskap. Enligt Stensmo menade Platon
att kunskap var medfött, en återerinring av den mänskliga själen som hade skådat idéerna i en
tidigare tillvaro. Denna själens kunskap är kroppen okunnig om, men genom lämplig
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utbildning kan själens kunskap bli medveten. Med matematikens och dialektikens (logiskt och
rationellt samtal) hjälp kommer man fram till absolut insikt. I Filosofisk uppslagsbok (1986)
beskrivs detta som potentiell kunskap och aktuell kunskap. I en liknelse av Platon, kring en
man som äger ett duvslag, visar Platon på hur mannen äger alla duvor men bara har några få i
handen. Tanken är att vi äger många kunskaper som vi inte har aktuella, att vi behöver en
stimulans för att locka fram dessa potentiella kunskaper. Aristoteles är den som lagt grunden
till den andra huvuduppfattningen inom epistemologi; empirism. Stensmo (1994) skriver att
Aristoteles avvisar Platons uppfattning om medfödd kunskap. Aristoteles menar att
kunskapsbildning börjar med sinnesintryck som övergår i språkliga eller matematiska
begrepp. Han menar därmed att människan uppfattar tingen som de är; att sinnena uppfattar
tingens egenskaper som objektiva menar Stensmo. Vidare beskriver han empirismen som en
tro på att kunskapen förvärvas genom observation av en yttre verklighet, följaktligen kommer
kunskap ur erfarenhet. Den brittiske filosofen John Locke var inne på samma linje, skriver
Stensmo. Locke liknade medvetandet vid en tabula rasa, ett oskrivet blad på vilket yttre
objekt avsätter inre tecken. De yttre objekten är erfarenheten som fyller det tomma bladet med
kunskap.  

3.3. Behaviourism

Det finns även två huvudspår i forskning om lärandet; behaviourismen och kognitivismen.
Enligt Säljö (2000) har behaviourismen haft en betydande genomslag på den allmänna synen
på undervisning. Det är en filosofisk och pedagogisk riktning som har sin utgångspunkt i den
empiristiska idétraditionen. Inom denna riktning ses lärande som grundat i de fysiska
erfarenheter en individ gör. Vidare menar Säljö att det inom denna tradition antas att
tänkande, reflektion och mentala förlopp inte existerar. Däremot så är reflektion över egna
konkreta erfarenheter i centrum enligt Stensmo (1994). Kraven på objektivitet inom
behaviourismen gör att psykiska förlopp, som inte går att mäta, är av ringa betydelse. 

Ivan Pavlovs upptäckter kring betingade reflexer är en av stöttestenarna inom
behaviourismen. ”Den klassiska betingningen fungerar dock bara på beteenden av
reflexkaraktär och det är en försvinnande liten del av beteenden och reaktioner som har denna
karaktär och som är kopplade till reflexer.” (Säljö, 2000, s.51). Den Amerikanske psykologen
B.F. Skinner utvecklade Pavlovs teori. Han utvecklade ett arbetssätt med förstärkning/
belöningsprincipen: Om eleven svarar rätt får den en belöning; t.ex. i form av en uppskattande
respons. Svarar eleven fel uteblir belöning. Denna teori utgår från att människan, som nämnts
ovan, är ett tomt blad, ”tabula rasa” (Imsen, 2000, s.31), som sedan fylls med kunskap med
hjälp av inlärning. Freire (1975) beskriver i det som han kallar för bankmetoden hur teorin om
det tomma bladet, enligt honom, gått till i praktiken. Läraren är subjekt och eleven objekt.
Undervisningen blir livlös, förstenad och lider av förmedlarsjukan. Undervisningen blir
således en insättningsakt där eleven är banken och läraren den som sätter in. Istället för att
kommunicera ger läraren ut meddelanden, gör insättningar som eleverna tålmodigt tar emot.
Som en motbild mot denna bild av empirisk idétradition beskriver Stensmo (1994) att
empirism kan ge ett experimentellt arbetssätt där eleverna själva undersöker fenomen och
formulerar slutsatser av sina iakttagelser. Inom behaviourismen är begreppet inlärning
vedertaget och kunskap ses, enligt Säljö (2000), som något tingliknande som ska in i elevens
huvud. Säljö pekar på västvärldens användning av prefixet in och hur vi i vardagslag talar om
inlärning, inhämta kunskap, införliva kunskap. Han menar att det signalerar ett antagande om
att kunskap är något objektliknande som kommer utifrån och in i människor. 
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3.4. Kognitivism

I kontrast till behaviourismens kunskapssyn och tankar om kunskap som objekt, står det andra
huvudspåret kognitivismen. Imsen (2000) skriver att kognitivismen företräder en
konstruktivistisk syn på mänskligt tänkande och lärande. Den konstruktivistiska teorin säger
att ett lärande inte kommer till stånd genom att en passiv människa påverkas av en aktiv yttre
stimuleringskälla, utan genom att människan själv väljer ut, tolkar och anpassar stimuleringen
till sitt eget system. Imsen skriver att Jean Piaget, som är en framträdande gestalt inom denna
teoriinriktning, menar att vi själva konstruerar vår kunskap. Vi blir stimulerade av omvärlden
men väljer och tolkar själva stimuleringen och anpassar den till vårt eget inlärningssystem.
Imsen menar vidare att det genom inlärningsprocessen sker en omformning av informationen,
där vi skiljer ut (abstraherar) själva meningen eller budskapet. På så sätt skapar vi egna idéer,
principer, tillvägagångssätt. Säljö (2000) tolkar Piaget på följande sätt ”Kunskap är således
inte någon inre kopia av yttervärlden som lagras i barnet som ett fotografi, utan den
konstrueras av individen”. (s.65). Den ryske teoretikern Vygotskij, anlägger ett sociokulturellt
perspektiv på den konstruktivistiska teorin. Han menar att ”omvärlden förtolkas/medieras för
barnet genom lek och annan form av samspel med personer i omgivningen”. (Säljö, 2000,
s.66). Vi lär oss tillsammans med omgivningen och via de normer som vår omgivning ställer
upp. I samma ämne menade Dewey (1999) att det är inte bara så att socialt liv är detsamma
som kommunikation, utan all kommunikation (och därmed allt verkligt socialt liv) är
bildande. Att kommunicera med sin omgivning innebär att man får en utvidgad och förändrad
erfarenhet. Man får en del av vad andra har tänkt och känt och påverkas, på ett eller annat sätt,
av detta. Dewey säger vidare att slutsatsen blir alltså att ett socialt liv inte bara kräver
undervisning och lärande för sin fortlevnads skull, utan att själva processen att leva
tillsammans är utvecklande.

3.5. Dialog som läroprocess

Liedman (2001) beskriver hur lärandet i form av lösning av frågor, går till som en social
process.

En grupp av människor som söker resonera sig fram till svaret på en fråga… rymmer en mångfald
av insikter, erfarenheter, minnen, vardagliga småtankar och bisarra infall… I detta
uppmärksamheternas kringirrande ökar chanserna för ett lyckat förslag eller god idé. Dynamiken
kan verka i den enskildes huvud även sedan gruppen skingrats. Individens skaparkraft är beroende
av andra människors erfarenheter, fantasier och slutledningskraft.  (s.240). 

Liedman inriktar sig här på mellanmänsklig dialog. Det är ett ämne som återkommer inom
pedagogisk forskning. Freire (1975) pratar om dialogen som oumbärlig i
kunskapssammanhang. 

Genom dialog upphör elevernas lärare och lärarens elever att existera och ett nytt begrepp dyker
upp; elevlärare och lärarelev. Läraren är inte längre den som undervisar, utan är en som själv
undervisas i dialog med eleverna, som å sin sida undervisar medan de undervisas. De blir
tillsammans ansvariga för en process, i vilken alla växer.(s.80) 

Grundtanken i Freires pedagogik förklaras av Egedius (1999) med att dialogen ska frigöra
medvetandegörande krafter hos deltagare i utbildningar, så att de kan reflektera kritiskt och ur
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olika synvinklar se på sin egen sociala, politiska och historiska situation. Freire (1975) menar
att kommunikation bygger på att elever frågar sig själv vad han ska diskutera med läraren om.
I detta perspektiv är frågan en naturlig del av kommunikation och även en naturlig del i
dialogen. Dewey (1999) säger att tänkandet är att söka efter något, att fråga efter något som
inte är tillhands. I linje med detta skriver Egidius (1999) om dialogen som ett läromönster och
pedagogiskt särspråk. ”Dialogen är en medveten lärosituation i vilken deltagaren är
kunskapssökare i samspel med varandra.” (s.164). Han ser dialogen som en självstyrande
läroprocess. Det bildar ett kunskapssökande som görs tillsammans, i Freire’s (1975) anda,
som elevlärare och lärarelev. 

Gardners teori om de åtta intelligenserna (Lindström 1998) som utökats över tid till nio, syftar
till att vi är bärare av ett flertal olika intelligenser. Gardners teori har gett tankar om att vi har
olika ingångar för att lösa samma problem; dels att vi kommer till samma svar fast på
annorlunda sätt men också att vi inte kommer fram till samma svar. Lindström (1998)
illustrerar detta genom att teoretiskt utforma en historielektion. Ämnet är källkritik och
läraren väljer dokument ur verkligheten som ger utrymme för individuella tolkningar.
”Tolkningsutrymme och öppna frågor skall inte förstås så att det inom historieskrivningen
inte finns något rätt eller fel; poängen är snarare att svaret i stor utsträckning bestäms av vems
eller vilket perspektiv man anlägger.” (s. 225). Där blir Säljö’s (2000) tolkning av Piaget
central. ”Kunskap är således inte någon inre kopia av yttervärlden som lagras i barnet som ett
fotografi, utan den konstrueras av individen.” (s.65). I det perspektivet blir elevens fråga, som
ett pedagogiskt hjälpmedel, viktig. I den individuella frågan kan vi formulera oss på bästa sätt
för att som individ kunna förstå och sätta in de svar vi får som delar i en helhet. 

Elevens fråga motiveras också ur Vygotskijs sociokulturella perspektiv där han menar att
”omvärlden förtolkas/medieras för barnet genom lek och annan form av samspel med
personer i omgivningen”. (Säljö 2000). Även Dewey (1999) var inne på att kommunikation
med sin omgivning innebär att man får en utvidgad och förändrad erfarenhet och Freire
(1997) påpekade att bara dialog skapar verklig kommunikation, att det är i dialog med sin
omgivning som människan konstruerar kunskap. Andersson (2000) Skriver att dialogen är
kunskapsbildande genom att vi i den försöker komma fram till ömsesidig förståelse på relativt
rättfärdiga villkor. Han menar vidare att det som är särskilt kännetecknande för dialogen är att
alla typer av frågor och åsikter kan tas upp till behandling och att alla har rätt att fråga
motparten och alla har rätt att avböja att svara. Skolverket (2000) skriver följande. 

För att lyckas skapa förutsättningar för demokratiska samtal, där barn och unga känner sig
respekterade och tagna på allvar, förutsätts också ett stärkt barn- och ungdomsperspektiv där barns
och ungdomars egna frågor, kunskaper och erfarenheter tas tillvara. (s. 30)

3.6. Forskning

Evaldsson, Lindblad, Sahlström och Bergkvist (2001) skriver om klassrumsforskning och om
IRE-strukturen, som med få undantag anses dominera plenarlektioner (katederundervisning) i
klassrum på alla nivåer och i de flesta länder. IRE står för initiering, respons och evaluering.
Studier av klassrumsinteraktion visar att det vanligtvis är läraren som initierar, eleven som
svarar och läraren som evaluerar eller följer upp elevens respons på initieringen.
Klassrumsforskningen har gett upphov till begreppet två-tredjedelsregeln. Det säger att
läraren pratar två tredjedelar av tiden i klassrummet. Evaldsson (et al.) skriver vidare om
nyzeeländsk och svensk forskning, den senare utförd av Kjell Granström, som bägge visar på
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att elevernas interaktion med varandra är betydligt mer frekvent än elevernas interaktion med
läraren. 

I en studie av Gisselberg (1991) som rör frågan i klassrummet konstaterades att lärare
utvecklar särskilda strategier för att bemöta elevernas frågor. De frågor som kan belysa sådant
som läraren planerat att ta upp får mycket uppmärksamhet. Det gäller även enkla frågor som
läraren kan besvara på en gång och inte tar någon tid. Komplicerade frågor som läraren inte
kan besvara behandlas på två sätt. Antingen diskuteras frågan kort, vilket enligt Gisselberg,
oftast inte leder någonstans eller så får elev och lärare i uppgift att ta reda på svaret till nästa
gång. Han menar att det är rimligt att anta att elevernas frågande på sikt påverkas av dessa
strategier. Frågor får bara uppmärksamhet om läraren ändå planerat att behandla problemet.
Komplicerade frågor ges inget svar eller så får man ta reda på det själv hemma. Gisselberg
håller för troligt att dessa strategier påverkar eleverna och ger ett minskat frågande. Han pekar
även på hur lärarens auktoritet och beslutsamhet inför vad lektionen skall handla om, påverkar
frågandet. Om eleverna får intrycket att läraren vet exakt vilka kunskaper som är viktiga, så
upplever de att det är onödigt att ställa frågor som går utöver lärarens framställning.
Gisselberg menar att på så sätt utvecklar inte en ämnesmässigt och metodiskt skicklig lärare
elevernas nyfikenhet och kreativa frågande. Det kan tvärtom medföra att elever avhåller sig
från att ställa frågor under lektionen.

Wilhelmsson avhandling Lärande dialog (1998) bidrar i sin forskning till förståelse av hur
människor genom gruppsamtal tillsammans kan utveckla ny kunskap. Hon menar att kunskap
ska ses som en konstruktion och lärandet som en förändring av denna, vilket innebär att den
individuella samtalaren är medansvarig till både sitt egna och det kollektiva lärandet.
Wilhelmsson refererar till en studie av Barnes från 1978 som behandlar interaktion och
lärande i gruppsamtal i skolmiljö. Där beskrivs hur elever i en dialog ställer frågor till
varandra och gör antaganden som de testar mot sin egen erfarenhet. ”De uppnår en ny
förståelse när de omorganiserar sina tankar genom att prata sig fram.” (s. 10). Wilhelmssons
avhandling pekar på att lärarens sätt att utöva sin ledarroll har en betydelse för att eleverna
ska lära sig i gruppsamtal. ”En lärare som svarar eleverna och tar deras uppfattning på allvar
förstärker elevernas tillförsikt och vilja till aktiv tolkning, medan en lärare som värderar vad
eleverna säger i rätt och fel-termer får eleverna att underskatta sin egen tankeförmåga.” (s.
10). Wilhelmsson redovisar vidare en avhandling av Ohlsson från 1996 där det menas att
gruppsamtal blir till gemensamma reflektioner som innebär att gruppmedlemmarna aktivt går
in i varandras sätt att tänka. ”De förändrar varandras sätt att förstå när de utvecklar en
medvetenhet om varandras sätt att förstå.” (s.11). Det är alltså skillnaden i
gruppmedlemmarnas sätt att förstå som leder till medvetandegörande. Denna skillnad i
förståelse, leder enligt Wilhelmssons även till att olika individer lära sig olika saker i samma
gruppsamtal. Hon menar att det är en viktig uppgift för vuxenpedagogen att se individen som
konstruktör av sin kunskap och att pedagogens uppgift är att skapa förutsättningar för
reflektion i interaktion. Wilhelmsson menar att förmågan till reflektion skapar förutsättning
för individen att se sig själv och andra i ett sammanhang som inte tas för givet. I sin studie
pekar hon även på vikten av att neutralisera den överordnades/lärarens maktposition eftersom
den underordnade lätt hamnar i en sårbar situation. I detta ämne tar hon upp forskning kring
begreppen subjekt och objekt. I en utredning av Jansson från 1975 menas det att den bästa
pedagogiska dialogen karaktäriseras av en subjekt - subjekt relation. När relationen inte
längre kännetecknas av denna ömsesidighet framträder den andre inte längre som subjekt utan
som objekt. Det ger en objektivering som skapar ett distanserat hållningssätt mot den andre,
som blir ett ting definierat av mig själv, istället för en individ som jag försöker förstå ur dess
eget perspektiv. Gruppsamtal kräver enligt Wilhelmsson att samtalet hela tiden är öppet för
olika röster att göra sig hörda, att var och en måste kunna utgå ifrån sina egna erfarenheter.
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I en Forskningsöversikt gjord på uppdrag av Skolverket om kamratsamverkan i förskola pekar
Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) på barns egen förmåga att utvecklas
genom att de deltar i dialoger med kamrater, lärare eller andra vuxna. De kallar begreppet för
”Barns samlärande”. De menar att det handlar om lärande människor emellan. Lärandet växer
i samspel med kamrater och i interaktion och kommunikation med andra. De refererar till
Säljö som säger att samtalet är ständigt närvarande och utgör en aspekt i all
kunskapsförmedling och att det kompletterar andra former av information och färdigheter.
Vidare menar Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson att en diskussion bygger på att ett
inlägg skall ge upphov till ett annat, och det dialogiska är därmed inbyggt i själva formen.
Dialogen är alltså en grundläggande kvalitet i allt mänskligt samspel, men det är också ett mål
vi måste eftersträva i samspelssituationer med andra människor. Williams (2000) skriver om
”peer tutoring” där ett barn instruerar ett annat barn inom ett område där den förste är expert
och den andre är nybörjare. Hon menar att det lärande barnet då sätts i en mindre passiv roll
än i en situation där en vuxen undervisar ett barn. Barnet känner sig friare att framföra sina
egna åsikter och kunskaper, ställa frågor men också pröva hypoteser som inte är så väl
genomtänkta. Williams skriver vidare att det är viktigt att den vuxne/läraren gör barnen
medvetna om att deras kunskaper, erfarenheter och frågor är viktiga för kamraterna. Läraren
måste visa att lärande inte sker enbart då det är tyst i klassen och läraren talar utan att samtal
och diskussion i klassrummet och på raster är betydelsefulla, eftersom det sker något i
dialogen mellan människor. Hon menar att båda partner i en lärandesituation vinner på
kommunikation; den lärande genom att fråga, utmana och få återkoppling från den
undervisande, och den som undervisar genom att omformulera sin kunskap så att den lärande
förstår. 

3.7. Stöd i styrdokumenten

Den syn på kunskap som vår skola ska ha idag, hittar man i Bildning och kunskap (1994). Där
beskriver man fyra olika kunskapsformer; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Fakta
är grunden för förståelse och förståelse gör det möjligt att se en mening i fakta. Färdighet i sin
tur handlar om att veta hur något ska göras och kunna utföra det. Förtrogenhet är den
förkunskap som vi besitter och som gör att vi kan använda oss av de erfarenheter som vi
tidigare tillskansat oss, i situationer som vi känner igen. Tanken är att dessa fyra begrepp ska
samspela med varandra och bli en helhet i läroprocessen. Individens lärande förklaras i tre
steg. Det första som införlivande av kunskap, som andra steg beskrivs förståelse utifrån
elevens utvecklingsnivå och i det tredje steget är lärande ett samspel mellan individ och miljö.
”Skolan måste erbjuda ett socialt sammanhang där elevernas kunskapande blir meningsfullt.”
(s. 47). I samma anda menas också att individens lärande inte sker genom att ta in utan genom
att agera med omgivningen och då blir den kommunikativa aspekten central. Det är då viktigt
att eleverna måste få samtala mycket, formulera sig och pröva argument. 

I detta samanhang förstås vikten av elevens fråga i grupp som kunskapskapare. Då frågan är
en naturlig del av ett samtal innebär det att frågan finns per automatik där engagerade elever,
stimulerade till att ta till sig kunskap, finns. Vidare i Läroplan för de frivilliga skolformerna
Lpf 94 (1994) skrivs det att skolan skall främja förståelse för andra och ge förmåga till
inlevelse. Om man ser frågan som en naturlig del av gruppsamtal så ger Wilhelmssons (1998)
beskrivning, om hur gruppsamtal innebär att gruppmedlemmarna aktivt går in i varandras sätt
att tänka och förändrar varandras sätt att förstå, elevens fråga i grupp giltighet. Samma
iakttagelse innebär också att elevens fråga i grupp har betydelse för skolans uppdrag att
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främja aktning för varje människas egenvärde, vilket är ett av målen i Lpf 94 (1994).  I
samma dokument skrivs det att det ska tas hänsyn till elevers olika förutsättningar, behov och
kunskapsnivå. Här kan man se att Gardners (Lindström 1998) tankar kring olika intelligenser
och hur det ger olika sätt att lära sig och förstå, ryms i läroplanen. Om vi utgår från Säljö’s
(2000) tidigare nämnda tolkning av Piaget, som säger att ”kunskap är således inte någon inre
kopia av yttervärlden som lagras i barnet som ett fotografi, utan den konstrueras av individen”
(s.65) och hur elevens fråga i detta perspektiv blir viktig. Då blir också elevens fråga i grupp
en viktig del av skolans arbete, i enlighet med styrdokumentens intentioner.

4. Metod

4.1. Kvantitativ och kvalitativ metod

Repstad (1999) skriver att man ofta ställer kvalitativa metoder mot kvantitativa metoder.
Mätning spelar en mycket underordnad roll i kvalitativa metoder och det systematiska bruket
av siffror som hjälpmedel för analysen lyser med sin frånvaro i denna metod. Han skriver
vidare att man i kvantitativa metoder, däremot, använder siffror i flera faser av
forskningsprocessen. Det gör man för att beskriva hur pass vanlig en företeelse är, för att
jämföra olika företeelser mot varandra, för att bestämma statisk representativitet i urvalet och
för att uttrycka statiska samband eller korrelationer mellan egenskaper. Repstad förklarar
vidare skillnaden mellan dessa två metoder med att arbetsmaterialet är tal och siffror vid
användning av kvantitativa metoder. Vid användning av kvalitativa metoder är det i grova
drag texten som är det centrala uttrycket och tillika arbetsmaterial; forskaren skriver ned sina
observationer i form av anteckningar och forskningsintervjuerna skrivs ut för analys.
Kvalitativa metoder passar sig, enligt Repstad om man vill ha insikter om det grundläggande
eller det särpräglade i en viss miljö. Han skriver även att kvalitativa och approximativa mått
beskriver på ett nyanserat sätt det som finns och bryr sig mindre om hur ofta det finns.
Repstad menar vidare att kvalitativa studier ofta är undersökningar av avgränsade och
specifika miljöer, där målet är att ge en helhetsbeskrivning av processer och särdrag i dessa
miljöer. Logiken i kvantitativa undersökningar förklarar Repstad med att det ofta innebär
jämförelse i en eller annan form. Han citerar sociologen Fredrik Engelstad som säger att
kvalitativ metod används för att skilja på äpplen och päron, medan kvantitativa metoder går ut
på att man ska få reda på hur många äpplen och päron det finns. De bägge metoderna går att
kombinera i ett och samma projekt skriver Repstad och menar att det ger ett bredare underlag
och ett säkrare underlag för tolkning. I praktiken används ofta befintliga kvantitativa
undersökningar som bakgrund till en kvalitativ studie.

4.2. Observation som metod

Där inte annat är nämnt använder jag mig av Patel, Davidsson (1994) för att beskriva
observation som metod. 
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Observation är framförallt användbar vid samlande av information inom områden som berör
beteenden och skeenden i naturliga situationer. Med beteenden menas inte bara fysiska
handlingar utan även verbala yttranden, relationer mellan individer, känsloutryck och
liknande. Observation lägger antingen grunden för vidare studier med andra tekniker eller
används som huvudinstrument vid olika undersökningar. Dessutom används observationer
ofta för att komplettera information som har samlats in med andra tekniker. Med
observationsmetoden kan vi studera beteenden och skeenden i ett naturligt sammanhang i
samma stund som de inträffar. Patel och Davidsson beskriver metoden som relativt oberoende
av individers villighet att lämna information, vilket gör att den kräver mindre i form av
aktiviteter och samarbete med de utvalda individerna än de flesta andra tekniker. Repstad
(1999) menar att observation som metod passar bäst när frågeställningen är kopplad till ett
mer avgränsat och tillgängligt geografiskt område. Därför är valet av fält (observationsplats)
ett mycket viktigt val. Det gäller att hitta ett fält som belyser den frågeställning man har.
Repstad skriver vidare att ofta men inte alltid vill man hitta ett typiskt fält som motsvarar
genomsnittet för det man observerar, exempelvis det genomsnittliga socialkontoret. En aspekt
som brukar tas upp som en nackdel är att det kan vara svårt att exakt veta när de beteenden
som observeras är representativa. När fångar vi spontana beteenden? 

Patel och Davidsson skriver att oavsett vilken typ av observation vi använder så finns det ett
antal frågor som vi måste ta ställning till. 

• Vad ska vi observera?

• Hur ska vi registrera observationen?

• Hur ska vi som observatörer förhålla oss? 

De menar att svaren på de två första frågorna kommer att se olika ut beroende på om det
gäller strukturerad eller ostrukturerad observation. I den strukturerade observationen
bestämmer vi i förväg vilka beteenden och skeenden som ska observeras, genom ett i förväg
utarbetat observationsschema. Det förutsätter att problemet är så väl preciserat att det, i stora
delar, är givet vilka situationer som ska ingå i observationen. Den ostrukturerade
observationen utesluter ett färdigställt observationsschema då meningen är att vi ska erhålla så
mycket kunskap som möjligt.  Einarsson och Hammar Chiriac (2002) använder sig av
begreppen ”hög grad av struktur eller låg grad av struktur.”(s.16). De beskriver några
generella riktlinjer för utformning av observationsscheman i en studie med hög grad av
struktur, vilket är den typ av observation som denna undersökning använder sig av. 

• Kategorierna ska vara så väl definierade att observatören korrekt kan identifiera till
vilken kategori ett visst beteende hört hemma.

• Kategorierna ska vara varandra uteslutande. Ett beteende ska endast höra hemma i en
kategori.

• Antalet kategorier ska vara relevanta till forskningsfrågan.

• Observationsschemat ska vara utformat så att de är lätthanterligt för observatören.

Vilken typ av observation vi än väljer måste vi ta ställning till hur observatören ska förhålla
sig i situationen. Man brukar skilja på deltagande och icke deltagande observatörer. I det
förstnämnda förhållningssättet tar deltagande observatör aktivt del i den situation som ska



12

observeras och går in som medlem i den aktuella gruppen. Som icke deltagande tar
observatören däremot ingen aktiv del i gruppens arbete. Man skiljer också på om observatören
är känd eller okänd av dem som observeras. Einarsson och Hammar Chiriac benämner
sistnämnda begrepp som öppen eller dold observation, dvs. om undersökningspersonerna är
medvetna eller icke medvetna om att observationen genomförs.  De skriver vidare att
observatören, vid en öppen observation, måste vara medveten om den påverkan som dennes
närvaro har på gruppen. Närvaron kan leda till en snedvridning av resultatet. Repstad (1999)
kallar detta för forskningseffekten. Den innebär att aktörerna som observeras börjar bete sig
annorlunda än vad de annars skulle ha gjort, om de inte vetat om att de var observerade. Han
menar att öppen forskning kan bli ett spel för galleriet. Likaledes måste man vara medveten
om att risken finns att gruppen påverkar forskaren menar Einarsson och Hammar Chiriac
(2002). Största risken för detta löper observatören när den deltar i gruppens aktivitet skriver
de vidare.

4.3. Intervju som metod

Där inte annat nämns använder jag mig av Kvale (1997) för att beskriva intervju som metod. 

Kvale (1997) skriver att intervjun går utöver det spontana vardagliga utbytet av åsikter och
blir ett sätt för intervjuaren att genom omsorgsfullt ställda frågor och lyhört lyssnande erhålla
grundligt prövade kunskaper. Han förklarar vad den kvalitativa forskningsintervjun går ut på
och det är att den söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel; forskningsintervjun söker
genom frågor nå kunskap om undersökningspersonens värld. Enligt Kvale är nyckelfrågorna
vid planering av en intervjuundersökning; vad, varför och hur. 

Vad; att skaffa sig förkunskaper om det ämne som ska undersökas.

Varför; att klargöra syftet med intervjuerna.

Hur; att förvärva kunskap om olika intervju- och analystekniker och att avgöra vilka som är
lämpliga i sammanhangen. 

Ett beslut på ett stadium får konsekvenser för alternativen på nästa stadium och så vidare.
Därför gäller det att ha tänkt igenom ämnet och syftet för undersökningen. Frågan om hur
många intervjupersoner man behöver löser man enligt Kvale genom att ”intervjua så många
personer som behövs för att ta reda på vad du vill veta”. (s.97). Är antalet för stort går det inte
att göra några ingående tolkningar av intervjuerna och om antalet är för litet är det omöjligt att
göra generaliseringar eller jämförelser mellan grupper. 

Forskaren har ett ansvar att tänka igenom de konsekvenser som arbetet medför, inte bara för
de personer som deltar i undersökningen utan även för den större grupp som den
representerar. Forskningsintervjun skiljer sig i graden av struktur, från välorganiserade
intervjuer som följer en rad standardfrågor, till öppna intervjuer. I den sistnämnda står
specifika teman i fokus, men utan att frågorna är förbestämda eller i en viss ordning.
Intervjuer kan även skilja sig i sin ”öppenhet om syftet”. (s.119). Om undersökningspersonen
får veta syftet med intervjun före eller efter att den är gjord, beror på om forskaren tror att det
kan påverka resultatet. Att ge en ram åt en intervju innebär att man ger den intervjuade en
bakgrund till intervjun, berättar att man spelar in på band, berättar så mycket om sitt syfte som
man vill avslöja. 



13

Kvale för in begreppet intervjuguide. I denna görs en uppdelning mellan forskningsfrågor och
intervjufrågor. Forskningsfrågorna är de övergripande frågorna som man vill att
undersökningen ska ge svar på. Exempelvis: Vilken form av inlärningsmotivation dominerar
på gymnasiet? Intervjufrågorna är de frågor till intervjupersonen, som ska ge svar på
forskningsfrågan. I det här fallet skulle de kunna ställas på följande sätt: Tycker du att
innehållet i de ämnen som du läser är intressant? Tycker du att det är intressant i sig att lära
sig något? 

Själva intervjufrågorna bör vara korta och enkla. Som intervjuare bör man följa upp och
klargöra meningen i olika aspekter av svaren som ges. På så sätt tolkas intervjun i stor
utsträckning under loppet av densamma. Intervjuaren ska också försöka att verifiera sina
tolkningar av intervjusvaren under intervjuns förlopp. För intervjuaren är det viktigt att veta
vad han är intresserad av; att han känner syftet med intervjun, vet vad som är viktigt att vinna
kunskap om. Man bör som intervjuare inte vara rädd för att vara kritisk till det som sägs. Det
är berättigat att ställa frågor för att pröva tillförlitligheten och giltigheten i det som
intervjupersonen berättar. Kvale menar att ledande frågor är skärskilt lämpliga i den
kvalitativa forskningsintervjun, för att pröva tillförlitligheten i intervjupersonens svar och
verifiera intervjuarens tolkningar. 

Den vanligaste metoden för registrering av intervjuer är bandinspelning som senare skrivs ut.
Genom utskriften struktureras intervjusamtalet i en lämplig form för närmare analys. Ange
alltid klart i rapporten hur utskriften har gjorts: Är det flera som har skrivit ut? Har samma
förfaringssätt använts? Man bör beakta om intervjun ska återges ordagrant, eller få en mer
formell skriftspråklig karaktär? Nästa del består av klarläggning av materialet så att det blir
tillgängligt för analys genom att skilja på väsentligt och oväsentligt; till exempel genom att ta
bort överflödigt material som avvikelser och upprepningar. Sedan kommer man till själva
analysarbetet där själva innebörderna i intervjun utvecklas och klarläggs. Kvale beskriver fem
huvudmetoder för meningsanalys: Koncentrering, kategorisering, narrativ strukturering,
tolkning och ad hoc-metoder. Den sistnämnda metoden är den jag har valt att använda mig av
i min analys och därför beskrivs enbart den metoden närmare. Kvale beskriver förfarandet
med att man först läser igenom intervjuerna och skaffar sig ett allmänt intryck. Sedan går
forskaren tillbaka till särskilda avsnitt och gör kanske vissa kvantifieringar genom att räkna
specifika yttranden som anger olika attityder till fenomen, gör djupare tolkningar av dessa
uttalanden, försöker visualisera resultatet i diagram och så vidare. 

Om vi accepterar principen om en legitim mångfald av tolkningar vid intervjuanalys så blir
det viktigt att klart utsagt formulera de belägg och argument som ligger bakom tolkningen så
att den kan prövas av andra läsare. Kvale pratar om två olika slag av subjektiviteter;
snedvriden subjektivitet och perspektivisk subjektivitet. I den förstnämnda tolkar forskaren
selektivt och redovisar bara yttranden som rättfärdigar deras egna slutsatser. En perspektivisk
subjektivitet uppträder när forskaren intar olika perspektiv och ställer olika frågor till samma
text och kommer fram till olika tolkningar av meningen. Kvale menar att det sistnämnda är
intervjuforskningens speciella styrka.  

4.4. Undersökningspersoner 

Observationen utfördes hos tre gymnasielärare och deras klasser. För att inte röja
medverkandes identiteter har jag valt att inte skriva ut vilka klasserna är. Urvalet av lärare
gjordes på frivillighetsbasis. Selektionen av försökspersoner gjordes genom att kontakt togs
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med lärare i lärarrummet på den gymnasieskola där jag praktiserade. Det gäller dock inte
lärare C då jag gjorde min VFU (verksamhets förlagd utbildning) hos denne och utförde
observationerna under den tiden.  Observationerna hos lärare A gjordes i två olika klasser
medan de två observationerna hos lärare C gjordes i samma klass fast vid två olika tillfällen.
Hos lärare B gjordes en observation. Sammanlagt observerades fyra olika klasser.

4.5. Genomförande av observation

Observationsdelen undersökte förhållandet mellan antalet frågor som läraren ställde och
antalet frågor som eleverna ställde under en grupplektion, i syfte att utreda om och i så fall
hur elevens fråga i grupp används i undervisningen på gymnasieskolan. Typ av frågor som
inte räknades var:

• Retoriska frågor. I Prismas lilla uppslagsbok (1986) förklarar man det på följande sätt;
frågande utrop på vilken man ej väntar svar. I uppslagsverket Focus 96 (1995)
beskrivs retoriska frågor på i princip samma sätt; utrop i frågeform, som man inte
väntar svar på, t ex "Vem vördar ej denne store man?".

• När personen frågar och svarar själv. Exempelvis: Vad sa han då? Jo han sa….

Dubbelfrågor där person upprepar samma fråga två eller fler gånger efter varandra,
exempelvis; hur gick det till? hur tror ni att det gick till? Räknas bara som en fråga. 

Valet av observationstyp blev en dold, icke deltagande observation. När det gäller val av känd
observation skulle egentligen en dold observation varit att föredra till syftet, eftersom
observatören kan påverka gruppen genom sin närvaro. Av praktiska orsaker var inte detta
möjligt då vi befann oss i vanliga klassrum och möjligheten att observera utan att synas och
märkas inte fanns. Med hänsyn till minsta möjliga påverkan av grupperna valdes en icke
deltagande observation. Jag tog alltså inte aktivt del i den situation som skulle observeras. I
denna del av undersökningen valdes att inte ha öppenhet om syfte; varken lärare eller elever
hade kunskap om vad som observerades. I undersökningen användes ett strukturerat
observationsschema som bestod av en kolumn där antalet frågor uttalade av läraren och en
kolumn för antalet frågor uttalade av eleverna noterades. Varje uttalad fråga antecknades med
ett streck. Alla frågor räknades förutom de ovan nämnda. Vid varje gruppobservation togs tid
för att mäta hur länge observationen pågick. 

I observationsdelen användes en ”strukturerad observation”, med ett observationsschema på
relevanta beteenden i klassrummet. Det beteende som observerats är frågan i klassrummet. Av
lärare A och B blev jag kort presenterad som lärarkandidat för klassen och de förklarade för
eleverna att jag skulle sitta med under lektionen. Eleverna visste inte att jag aktivt utförde en
observation på ett bestämt beteende. Samma gällde för lärare C. Lärarna visste att en
observation utfördes men de kände inte till vad det var som observerades. 

• Observation nummer 1 med lärare A skedde i en årskurs tre. De var 28 elever.
Observationen pågick i 59 minuter. 

• Observationen nummer 2 med lärare A skedde i en årskurs två. De var 26 elever.
Observationen pågick i 53 min.
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• Observation nummer 3 med lärare B skedde i en årskurs ett. De var 30 elever.
Observationen pågick i 30 minuter. 

• Observation nummer 4 med lärare C skedde i en årskurs två. De var 17 elever.
Observationen pågick i 35 minuter. 

• Observation nummer 5 med lärare C skedde i samma klass som observation nummer
4. De var 17 elever. Observationen pågick i 13 minuter.

Det gjordes även observation av samtalsmönster under de observerade lektionerna. Vem
svarade? Vem frågade? Ledde svaren till att en dialog uppkom i klassrummet? 

4.6. Analys observation

I observationen räknade jag antal frågor från lärare till elev respektive antal frågor från elev
till lärare under en grupplektion. Dessa sammanställdes och en procentuell uträkning gjordes.
Samtalsmönstren antecknades och sammanfattades till resultatdelen. 

4.7. Genomförande av intervju

Intervjuerna av lärarna var en uppföljning på observationerna i deras klassrum. Den följde
syftet att undersöka hur elevens fråga i grupp används i undervisningen. Även delfrågan
”Upplever lärare att elever låter bli att ställa frågor av rädsla för att göra bort sig och visa sig
som dumma”?  Undersöktes i intervjuerna. Vid intervjutillfällena valde jag att informera
deltagarna om undersökningens inriktning på elevens fråga i grupp. Till strukturen var
intervjuerna välorganiserade med att antal standardfrågor men hade en öppen karaktär i det att
följdfrågorna varierade mellan de olika intervjuerna. Jag valde att efter Kvales
metodbeskrivning strukturera frågeställningarna i en intervjuguide där jag gjorde en
uppdelning mellan forskningsfrågor och intervjufrågor (se bilaga 1). Intervjuerna tog mellan
45 minuter och en timme i anspråk och spelades in med kassettbandspelare. De utfördes i
klassrum då det var de enda utrymmen som erbjöd enskildhet. 

4.8. Analys intervju

Intervjuerna återgavs ordagrant i talspråksform. Alla utskrifter gjordes av mig själv. Analysen
av materialet utfördes med ad hoc-metoder (se metodavsnitt). I det första steget lästes
intervjuerna igenom och uppmärksamheten fästes på mönster och teman. Frågorna ställdes
samman, kategoriserades och jämfördes. Av detta formades sju teman som knöt an till
undersökningens syfte och som presenteras i resultat intervju som sju olika rubriker. Under
dessa rubriker konstateras relationer mellan olika uttalanden och tendenser som ligger till
grund för att skapa ett begreppsligt och teoretiskt sammanhang. 
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5. Resultat

5.1. Resultat observation

Resultatet av observation nummer 1 med lärare A: Lärarfrågor = 21 st. Elevfrågor = 2 st. =
8,6 % elevfrågor.

Resultatet av observation nummer 2 med lärare A: Lärarfrågor = 42 st. Elevfrågor = 27 st. =
39,1 % elevfrågor.

Resultatet av observation nummer 3 med lärare B: Lärarfrågor = 53 st. Elevfrågor = 1 st. = 1,8
% elevfrågor.

Resultatet av observation nummer 4 med lärare C: Lärarfrågor = 64 st. Elevfrågor = 8 st. =
11,1 % elevfrågor.

Resultatet av observation nummer 5 med lärare C: Lärarfrågor = 19 st. Elevfrågor = 0 st. = 0
% elevfrågor.

Samtliga observationer visar på stor lärardominans när det gäller att fråga i gruppsituation.
Observation nummer 2 visar en något annorlunda bild, dock fortfarande med dominans av
lärarfrågor. Resultatet av observationen visar dock i helhet på att elevens fråga i grupp
används i mycket liten utsträckning i gruppundervisning på gymnasieskolan. Observationerna
av samtalsmönster visade att det återkommande mönstret var att läraren frågade, eleverna gav
korta svar vilket föranledde läraren att ge ut kunskap i form av berättande av fakta och
anteckningar på tavlan. Detta ledde vidare till en ny lärarfråga, korta elevsvar och att läraren
gav ut mer fakta i berättarform och anteckningar på tavlan. Det pågick mycket få samtal och
diskussioner under de observerade lektionerna. Dialog förekom i väldigt liten utsträckning. 

5.2. Resultat intervju.

5.2.1. Frågan viktig i lärandet.

Åsikter om att den individuella frågan var viktig för elevens eget lärande uttrycktes av
samtliga undersökningspersoner. De menade att elevernas frågor är ett bra redskap för
inlärning och att det är ett sätt för eleven att själv förstå hur saker och ting hänger ihop.
Lärarna upplevde att elevens fråga hjälpte dem att förstå mer exakt vad eleven ville veta. Det
menades också att elevfrågor gjorde att fler i klassen får förståelse. Alla tre lärare såg frågor
som ett sätt att få fram sin egen brist på tydlighet och att det hjälpte dem att bli tydligare i sin
roll mot eleverna, eftersom de upplevde att det var lätt att ta vissa kunskaper för givet om man
hade haft samma ämne i några år.  

Det är ju oerhört viktigt att eleverna frågar för att det är ett sätt för dem att nysta ihop ett
sammanhang. 

Man kan ju få fram sin egen brist på tydlighet.

Elevens frågor är ju ett bra redskap för inlärning för då får man ju veta vad de vill veta.
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En fråga är ju inte bara för en elev, det är en som frågar men det kanske är tio som undrar och då
får de ju ihop det lite grand.

5.2.2. Frågan ur grupperspektiv.

Huvudstråket i intervjuerna visade dock att deltagande lärare inte tänkte på- eller använde
elevens fråga i grupp ur ett individuellt lärandeperspektiv. Det togs liten hänsyn till att
lärandet är en individuell process med olika sätt att förstå. Lärarna såg i helhet till gruppens
respons och visade på att de väntade sig att eleverna skulle ta åt sig den kunskap som läraren
bestämt var viktig. Ifall läraren såg att det bara var enskilda personer som var intresserad av
en elevfråga, att frågan inte appellerade till flera i gruppen, så gjorde man ingen uppföljning.
Undantaget var lärare C vars teoretiska syn var att elevens intresse och nyfikenhet bör tas till
vara fastän den leder in på andra vägar än vad läraren tänkt sig.

Det beror lite grand på vad jag har för mål med min genomgång; har jag målet att det här vill jag
gå igenom och ge alla elever så kanske jag inte alltid…

Om en ställer en fråga så kan man se att många lyssnar för de har samma fundering och då kan
man fördjupa sig.

Det är ju inte så att just den frågan som den eleven ställer passar in i hela gruppen men ibland är
det så att en sådan fråga passar in för hela gruppen, att de är på samma nivå.

Alla frågor tillför någonting. Man kan alltid spinna vidare på en diskussion även om det inte tillhör
ämnet så kan man återkoppla till ämnet.

5.2.3. Frågan som kontroll

Elevens fråga i grupp används av lärarna i undersökningsgruppen till stor del som en kontroll
på var eleverna är i sin kunskap, vad de har förstått och vad de inte har förstått. Detta märktes
bland annat i svaren på frågeställningen om intervjugruppen tyckte att elevernas frågor var
viktiga. Det allmänna intrycket av intervjuerna var att frågan i klassrummet används till
största del av läraren och att den riktas till eleven. En lärare menar att han använder elevens
frågor när han kan knyta an det till någonting, vilket visar att det är lärarens agenda som styr
vilka kunskaper som är viktiga och vilka kunskaper som ska läras in vid det speciella tillfället. 

När de frågar är det lättare att komma vidare och då får man reda på vad de kan eller inte kan.

Om jag kan knyta an till det de frågar, om det går att knyta an det till någonting då använder jag
det till det tillfället.

Det är ju inga frågor som inte säger någonting för det säger någonting om elevens kunskap.

Det är ju oerhört viktigt att de vågar fråga för annars får jag ju ingen feedback för vad de förstår
och inte förstår.

Om den eleven frågar så ser jag vart den eleven är i sin kunskap.
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5.2.4. Social acceptans styr frågan

Samtliga deltagare i undersökningsgruppen menade att eleverna låter bli att fråga för att de är
rädda att verka dumma.  Det handlar om social acceptans och gruppbeteenden. En av lärarna
kände själv igen sig i situationer från bland annat konferenser där det kommer upp ämnen
som man inte kan och som man nog borde kunna och menade att då ställer man inte frågor.
Den sociala tryggheten var en punkt som en av lärarna uppehöll sig mycket vid och menade
att det handlade mycket om att eleverna skulle känna sig trygga för att våga fråga. Det
framkom också synpunkter på att storleken på gruppen hade betydelse. Det menades också att
en del elever skulle fråga mer, om de befann sig i en mindre duktig klass. Samma
undersökningsperson menade samtidigt, i motsats till det föregående uttalandet, att det i
duktiga teoretiska klasser är mer tillåtet att fråga eftersom det då är tillåtet att vara duktig. En
åsikt som gick rakt emot denna, från en annan av undersökningspersonerna, var att
yrkeseleverna som inte var lika betygsfixerade vågade fråga mer, att de inte kände så stor
rädsla för att göra bort sig. En av deltagarna i undersökningen hade erfarenhet av att
praktisera i en skola med stort antal invandrare som elever. Lärarens upplevelse var att dessa
elever frågade väldigt mycket om allt, vilket gjorde att läraren drog slutsatsen att det finns
kulturella skillnader i att våga fråga utan att verka vara dum. 

 En etta på höstterminen är oftare mycket mer tystare än en etta på vårterminen. 

 Ju större grupp desto mindre frågor om inte gruppen känner varandra nog väl. 

De är rädda för vad kompisarna ska tycka. De är rädda för att visa upp att de egentligen inte kan
inför andra.

En del som är tysta här, de är säkert tysta för att i den här gruppen som är ganska duktig så
upplever de att de ligger lite sämre till än de andra, men skulle de vara i en annan grupp som är
mindre bra så skulle de kanske våga vara mer framåt.

5.2.5. Bekräftelse på kunskap.

Under intervjun med lärare A ställdes följdfrågor kring vad som kunde tänka sig vara
anledning till den stora skillnaden i svarsfrekvens under dennes två lektioner som ingick i
undersökningen. Det som framkom var att det berodde på att klassen där de frågade i större
omfattning, redan hade mycket kunskap; en paradox som återkommer i intervjun med lärare
C. Denne menar på samma sätt att det är de som redan kan som ställer frågor och menar att de
gör det för att de vill visa att de kan.  Det framkom också åsikter om att en del elever ställer
frågor enbart för att bli uppmärksammade.

Det är en x.-klass. De har mycket kunskap. Då kan de ställa frågor.

Oftast är det ju de som frågar i klassrummet som faktiskt kan en hel del saker och de kan så pass
mycket att de kan formulera frågan.

De frågar för att de vill visa att dom kan också.

En del elever frågar bara för frågandets skull, bara för att synas.
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 5.2.6. Intresse styr frågorna

Eleverna ställer mycket frågor när de tycker att ämnet är intressant, när det är någonting som
påverkar dem, någonting som rör dem praktiskt. När ämnet är ointressant ställer de lite frågor.
Det sociala inverkar också på antal frågor. Elever ställer mer frågor när de är trygga i
gruppen. Åsikten att det även handlar om elevens förtroende för läraren framlades också.  

När de frågar mycket så kan det vara relaterat till exempelvis, det kan vara typ våld eller alkohol
eller politik eller såna hära saker, då vill de veta mer. Det är någonting som påverkar dem mer,
varje enskild individ.

Där de frågar mycket är det framförallt där det berör eleven.

Problemställningarna känns som om de ligger närmare eleverna. Det känns nästan som om att det
går att ta på, även om det inte går att ta på. Det är deras värld.

Då eleven frågar lite det är när de är fullständigt ointresserade…. då man inte når dem.

Det är väl viktigt för oss lärare att klassen får ett förtroende för en. Då tror jag också att de vågar
fråga mer, att man tar dem på allvar.

5.2.7. Lärarens fokus dominerar. 

Alla i intervjugruppen svarade ja på frågeställningen om de uppmuntrade till frågor? Men den
åsikten blir allt vagare eftersom de via sina svar/reflektioner såg sitt egentliga handlande,
vilket är att de använder sig av elevernas frågor i liten utsträckning i sin gruppundervisning.
Tendensen som kunde urskiljas ur svaren var att två av tre lärare hade svårt att hålla fokus på
elevens fråga under intervjuerna. De kom ideligen in på lärarens fråga till eleven. De hade inte
fokus på elevens fråga som ett sätt för individen att konstruera kunskap utan intervjuerna
visade att elevens fråga mer användes som en kontrollmetod. Detta visade sig inte direkt i
enskilda citat utan i att intervjupersonerna helt enkelt kom in på lärarens fråga till eleven
fastän ämnet var elevens fråga i grupp. De hade svårt att förhålla sig till denna frågeställning.

Uppmuntra till egna frågor? Jaä det kanske man inte gör.
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6. Diskussion

6.1. Tillförlitlighet.

Kvales (1997) tankar, kring huruvida man kan säga att det finns en enda riktig tolkning av
Nya Testamentet eller om det är mångtydliga och öppna för olika tolkningar, sprider ett visst
ljus över spörsmålet tillförlitlighet. Min subjektiva uppfattning, baserad på erfarenhet av
arbete, studier, privatliv var att vi ofta låter bli att fråga eftersom vi är rädda för att verka
dumma. Risken finns därmed att dessa tankebanor har påverkat de arbetsmetoder som
använts, vilka frågor som ställts, hur resultaten har tolkats. I syfte att motverka detta har en
noggrann metodgenomgång utförts vilken har använts som mall för arbetet i undersökningen.
Detta för att säkerställa att privata uppfattningar inte färgar slutresultatet. 

På grund av missförstånd mellan mig och lärare B, angående vilken slags situation som skulle
observeras d v s gruppsituation, så blev det hos denna bara en observation. Eftersom antalet
observationer var relativt lågt innebar detta ett avbräck på drygt 16,5 %. I hur stor grad detta
påverkade resultatet är svårt att definitivt konstatera, men följande fakta visar på att
tillförlitligheten för att redovisade resultat med stor sannolikhet är giltiga. Det som gick att
utläsa av samtal och av intervjun med lärare B, var att den lektion som bevistades inte på
något nämnvärt sätt skilde sig från denna lärares normala standard och därmed också den
lektion som jag observerade. Valet av öppen observation gav en viss risk att min närvaro
kunde leda till en snedvridning av resultatet, en så kallad forskningseffekt (Repstad, 1999).
Av de fem lektionerna som observerades gav fyra av dem likvärdiga resultat. Vid den
observation där resultatet skilde sig från de övriga användes samma metod, det fanns ingen
skillnad i upplägg. Jag gjorde min VFU hos lärare C och utförde observationerna i studien
under den tiden. I de iakttagelser som gjordes i dennes klasser, men som gick utanför
observationsresultaten, konstaterades att samtalsmönstret visade mycket stora likheter med de
fyra förstnämnda observationerna. Min uppfattning är att de lektioner som jag observerade
påverkades i liten del eller ingenting alls av min närvaro. I mina senare samtal med lärarna
och i intervjuerna, framkom det inte några åsikter om att lärares och elevers beteende under
de lektionerna jag bevistade, på något sätt avvek från det normala. Det finns inte heller
anledning att misstänka att det låga antalet observationer gav en missvisande bild av det som
undersökningen var avsedd att utreda. Av detta kan man dra slutsatsen att de resultat som
redovisas i observationsdelen av denna studie kan ses som trovärdiga.

Under intervjuerna upplevdes att två av lärarna till del hamnade i försvarsställning, vilket
ställde stora krav på att intervjuaren kunde eliminera deras försvarsmekanismer. Det lyckades
till största del, men innebar att tolkningen av de utskrivna intervjuerna inte var helt
självskrivna. Valet av ad hoc som analysmetod gav dock efter hand en struktur och
förbindelse mellan olika delar av intervjuerna som ledde till att en samlad innebörd kunde
utläsas. Denna metod underlättar för undersökaren, enligt Kvale (1997) att inta olika
perspektiv och ställa olika frågor till samma text. Med detta förfaringssätt ges goda
förutsättningar för att de resultat som uppnås ger en ärlig återgivning av verkligheten.  
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6.2. Resultatdiskussion

Studien har i sin teroidel kunnat visa på att elevens fråga i grupp har en självklar roll i
individens skapande av kunskap och att den därmed har en positiv effekt på elevens lärande.
Trots att någon direkt forskning om individens fråga, som ett sätt att konstruera kunskap inte
hittades, gick det att i litteraturen hitta både teorier och forskning som löpte ihop och ledde
fram till denna slutsats. Teoridelen berörde lärande ur ett sociokulturellt konstruktivistisk
perspektiv där kunskap konstrueras av individen i samspel med personer i sin omgivning.
Dewey (1999) menar att genom att kommunicera med sin omgivning får man en utvidgad och
förändrad erfarenhet. Detta sker i gruppsamtal och i dialog och i dessa processer förekommer
frågan som en självklar del. Utifrån detta kan man se att elevens fråga i sig är kunskapande.
Att som lärare se elevens fråga enbart som ett hjälpmedel för att se hur mycket eleven har lärt
sig är att missa en mycket viktig nivå, eftersom att fråga är att självständigt tolka kunskap.
Utifrån Gardners (Lindström 1998) teori om olika intelligenser kan man tänka sig att den
fråga som jag ställer för att förstå problemet inte per automatik ger den som sitter bredvid mig
samma förståelse. Det innebär att den personen måste ställa sin egen fråga utifrån den
förförståelse och de ingångar som den själv har för att lösa samma problem. Denna skillnad i
individuell förståelse, leder enligt Wilhelmssons (1998) till att olika individer lära sig olika
saker i samma gruppsamtal. Gisselberg (1991) beskriver hur undervisning som bygger på
elevernas egna frågor bidrar, inte enbart till kunskap utan också utvecklar elevens självkänsla,
självuppfattning, nyfikenhet och förmåga att formulera relevanta frågor i olika situationer. För
att uppnå målet i Lpf 94 (1994) om att låta varje elev finna sin unika särart verkar dialogen
och elevens fråga fylla en viktig funktion. 

I mina studier finner jag ingen strategi eller medvetenhet i användandet av elevens fråga i
undervisningen. Undersökningsgruppens fokus ligger på ämneskunskap och på hur eleven ska
kunna ta åt sig den fakta som finns färdig att hämta och vilket innehåll läraren styr. Det jag
kunde se, via både observation och intervju, var att lärarna i sin undervisning närmade sig
behavourismens sätt att se på kunskap, där man enligt Säljö (2000) ser kunskap som något
tingliknande som ska in i elevens huvud. Specifikt i observationen framgår att lärarna i stor
utsträckning använder sig av frågan som en kontroll för att kunna utvärdera hur mycket
kunskap eleven lärt in, vad de har förstått och vad de inte har förstått. De ser inte själva
frågandet som ett sätt för eleven att konstruera kunskap (Säljö 2000) utan mer som ett tillfälle
att överföra befintlig kunskap från den som har till den som inte har; eleven ska lära sig det
läraren har förutsatt sig att eleven ska lära sig. Detta speglar sig i intervjusvaren där två av
lärarna hade svårt att uppehålla sig vid elevens fråga och kom istället ideligen in på lärarens
fråga till eleven. Resultaten från intervjuerna och observationen visar på att lärarna är
inställda på två saker; att överföra den kunskap de besitter till eleven och att kontrollera att
överföringen fungerat. Observationsresultatet av samtalsmönster visade på ett återkommande
mönstret där läraren frågade och eleven svarade. Läraren spann vidare på elevens svar och
ställde en ny fråga osv. Vilket passar ihop med det som Sahlström och Bergkvist (2001)
skriver om studier av klassrumsinteraktion, där det visar sig att det vanligtvis är läraren som
initierar, eleven som svarar och läraren som evaluerar eller följer upp elevens respons på
initieringen. Läraren använde sin fråga för att kontrollera vad eleverna har lärt in plus att
läraren i uppföljningen gav ut mer kunskap till eleverna och pekade på vad som var rätt och
vad som var fel, vilket enligt Wilhelmsson (1998) får elever att underskatta sin egen
tankeförmåga. 
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Gisselberg (1991) menar att lärarnas obenägenhet att låta eleverna påverka undervisningen
med egna funderingar och kreativa frågor kan bero på att det finns få förebilder och de känner
sig osäkra på vad elevfrågor kan ge för kunskaper. Tilltron till att eleverna ställer de ”rätta
frågorna” är liten. Gisselbergs undersökning visar att i samband med lärargenomgångar har
eleverna liten möjlighet att via egna frågor kunna påverka innehållet. I hans studie uppges
tidsbrist i förhållande till det stoff som läraren upplever måste behandlas vara den tydligaste
orsaken till lärarnas styrning och kontroll av innehållet i undervisningen. Det finns en rädsla
att elevernas frågor och utvikningar tar upp för mycket tid. Ingenting som observerats eller
kommit fram i intervjuer i denna undersökning motsäger Gisselbergs teorier.  Min uppfattning
är att dessa två faktorer i stor grad styr undervisningen. En anledning till detta kan vara att
styrdokumentens innehåll ibland i praktiken tycks stå i motsatsförhållande till varandra. Å ena
sidan skall individens lärande, enligt Lpf 94 (1994), inte ske genom att ta in utan genom att
agera med omgivningen och undervisningen får inte heller ensidigt betona olika
kunskapsformer, samtidigt som det i de olika kursernas kursmål starkt betonas exakt vad
eleven skall lära sig. I denna tvekamp verkar kursmålen bli det som upptar lärarens största
uppmärksamhet. Läroplanernas innehåll ligger för långt från lärarens dagliga verksamhet
medan kursmålen, däremot handlar om här och nu. Stressen över att hinna uppnå kursmålen
skulle då vara en av de stora orsakerna till att lärarna tar kontroll och styr undervisningen,
vilket i sin tur bidrar till att dialogen i klassrummet blir minimal och att elevens frågor i grupp
får väldigt lite utrymme. Gisselberg (1991) uttrycker en oro över att dessa styrmetoder på sikt
påverkar eleverna i en icke önskvärd riktning, att de på ett mer eller mindre omedvetet sätt
avskräcks från att ställa frågor eller från att påverka innehållet i undervisningen. Tar man i
beaktande det Wilhelmsson (1998) säger om det individuella lärandet, att det sker i en
interaktionsprocess som i mycket sker omedvetet, stärks denna oro. 

Intervjudelen visar på att undersökningspersonerna, till del på ett teoretiskt plan, anser att
elevens fråga är viktig även ur ett individuellt perspektiv, samtidigt som det framkom att
lärarna såg mer till gruppens behov än individens behov. Ett av svaren i intervjuerna var att
frågan ska appellera till flera i gruppen annars görs ingen uppföljning, vilket betyder att det
inte tas hänsyn till det individuella lärandeperspektivet där kunskap enligt Piaget (Säljö 2000)
konstrueras av individen. Dessutom försummar man som lärare en viktig del av dialogens
funktion. Att stanna upp vid varje individs fråga och reflektera är att aktivt gå in i varandras
sätt att tänka, enligt Wilhelmsson (1998). Eleverna förändrar varandras sätt att förstå när de
ser och blir medvetna om varandras sätt att förstå. Hon menar att på så sätt är individuellt
lärande och kollektivt lärande ömsesidigt beroende av varandra. Det borde betyda att varje
individs fråga är värd att lyftas fram.

I observationen av samtalsmönster framgick det att det förekom väldigt lite dialog i
klassrummet under grupplektionerna. Förutom lärarens frågor och berättande och elevernas
korta svar, pågick det väldigt få samtal och diskussioner under lektionerna. För att spekulera i
vad avsaknaden av detta bottnar i, skulle man kunna tänka sig att det i mycket handlar om vart
läraren har sitt fokus. Ovan har det framgått att lärarnas i stor utsträckning använder frågan
som kontroll för att kunna utvärdera hur mycket kunskap eleven tagit in vilket gör att de inte
ser själva frågandet som ett sätt för eleven att konstruera kunskap utan som en kontrollmetod.
Om vi fortsätter att spekulera och vänder på perspektivet. Istället för att läraren via frågor
kontrollerar om eleven har läst läxan, vad eleven kommer ihåg, så blir instruktionen till
eleverna att läsa ett specifikt stycke och sedan utrusta sig med frågor kring sådant de vill veta
mer om, inte förstår eller inte håller med om. Plötsligt har elevens fråga utifrån ett
egenintresse tagit plats i klassrummet. På detta sätt får eleven istället i dialog med läraren och
de andra eleverna ställa kunskaper mot varandra, utvidga dem med hjälp av varandras
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reflektioner, delta i varandras kunskapande. Dewey (1999) menade att dialog kräver
deltagande i motsats till betraktande. Enligt honom är skillnaden mellan betraktaren och
deltagare att den förre är likgiltig inför det som händer. Denna teori stämmer också med vad
undersökningspersonerna säger om vilka tillfällen eleverna är aktiva i frågandet, vilket var när
de tycker att ämnet är intressant och berör dem personligt.

Är det så att företeelsen att man inte frågar för att man är rädd för att verka dum gäller
överallt, i Sverige, i Europa? Eller skiljer det sig beroende vilket land man bor i? En av
deltagarna i undersökningen hade erfarenhet av att praktisera i en skola med stort antal
invandrare som elever. Lärarens upplevelse var att dessa elever frågade väldigt mycket om
allt, vilket gjorde att läraren drog slutsatsen att det finns kulturella skillnader i att våga fråga
utan att verka vara dum. Denna slutsats är inte baserad på någon vetenskaplig undersökning,
men den leder till spännande tankar. Speciellt om man kopplar ihop det med att personerna i
denna undersökning menade att antalet elevfrågor ökade i takt med att elevens personliga
intresse ökade. Lärarna i denna undersökning menade att anledningen till att eleverna frågar
lite i grupp till stor del beror på sociala normer, vad som är tillåtet och vem som tillåts vad i
gruppen. Undersökningsgruppen hade även den uppfattningen att många av de elever som
ställde frågor gjorde det för att de ville visa att de kunde och för att synas. Vilket betyder att
frågan i flera fall där den uppkommer, inte gör det för att eleven vill lära sig något nytt utan
av helt andra orsaker. Här skulle man kunna misstänka att den omedvetna läroprocessen, som
Wilhelmsson (1998) skriver om, har gett eleverna kunskapen att det är viktigare att visa den
kunskap man har, än att lära sig något nytt.

7. Fortsatt forskning

Upplevelsen är att denna studie är en ingång till en stor mängd forskning. I denna
undersökning kommer det fram att det finns en stark social vinkel som gör att vi låter bli att
fråga i rädsla för att verka dum. Fortsatt forskning inom detta område är att urskilja om det
verkligen sker en omdaning från ”nyfikenfrågare till rädd-för att verka dum-icke frågare”?
Eller är det så att svenska barn föds med den inställningen? Om det är så att det sker en
omdaning, när och var sker den i så fall. Sker den i skolan eller är den en ständig
påverkansfaktor i vårt samhälle, i hemmen, på arbetsplatser? Därpå vore det intressant att
närstudera exakt vilka faktorer det är som påverkar denna omdaning till icke frågare? Är det
skillnad på hur egalt det är att fråga, beroende på ålder, beroende på var man befinner sig i
utvecklingstrappan? Är det en normal utveckling att tonåringar frågar mindre eller är de extra
känsliga och påverkas mer av skolans struktur?

Upplevelsen som lärare C i undersökningen hade om att elever från andra kulturer var mer
nyfikna och ställde betydligt fler frågor än ”svenska normalelever” leder vidare till fler
intressanta frågeställningar. Finns det kulturella skillnader när det gäller att våga fråga? I vad
ligger i så fall de kulturella skillnaderna? Är man mer intresserad och nyfiken i andra kulturer
än våran?
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8
. Bilaga 1
Forskningsfrågor Intervjufrågor
tycker lärarna att de använder Uppmuntrar du till frågor?
sig av elevens fråga i grupp? Om ja:Vad händer då?Hur uppmuntrar du

till frågor?Varför uppmuntrar du till
frågor? Om nej: Vad gör du istället?
Använder du elevens frågor i
 undervisningen?
Om ja: Varför?  Vad händer när du gör det?
Hur gör du? Om nej: Varför inte?

Upplever lärarna att det är Vad har du för syn på elevens fråga i
viktigt att använda sig av grupp som ett pedagogiskt redskap för elevens
frågor i ett inlärning?  Varför?
pedagogiskt arbete?

Är alla frågor legitima i en Tillför alla elevernas frågor något?
lärosituation? Om ja: På vilket sätt? Vad leder det till?

Om nej: På vilket sätt? Vad leder det till?

Om elever har svårt att fråga Upplever du att eleverna har svårt att i
grupp vad beror det på i så fall? fråga i grupp? Om ja: Vad tror du det 

Beror på?Vad händer då?  Om pinigt
och fjäskigt: Vart har eleverna fått den
inställningen ifrån? Om nej: Vad tror du att
det beror på? Vad händer då?
Är det skillnad på elever?  Vilka frågar mest
resp. minst?
A: Kan du ge exempel på när elever frågat
mycket?  Utveckla
B: Kan du ge exempel på när elever frågat
lite? Vad skiljer A och B?

Hur tror intervjupersonerna Hur tror du andra lärare ser på detta?
att man allmänt inom
skolan ser på elevens fråga i
grupp som ett pedagogiskt
redskap?
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