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Abstract 

This study draws upon the framework for analyzing the discourse of a science classroom 

introduced by Mortimer and Scott (2003). It has been used for many studies before on high 

school youths, but never on adults. Therefore, this study focuses on the interaction between 

teacher and students in an adult education on high school level in physics, and how students 

can change the classroom discourse. Observations took place in two different schools for 

adults, in four different teaching groups. The result was analyzed by pattern of interactions, 

communicative approach, teaching purpose, type of student questions and their effect on the 

classroom discourse. The result was that, although students initiated the most discussions, the 

teacher is in charge of their discussion. The students could mostly influence the physics 

discourse by asking questions that the teacher did not expect and therefore the teacher needed 

to change his way of teaching. These changes would only last for a short while, and then 

would the teacher return to the original way. The students also had a small influence over the 

discourse when they participate during the discussions that the teacher had planned 

beforehand, but the teacher would according to my study have the ultimate power in the 

classroom.         

 

Keywords: language of science and classrooms, adult education, physics discourse. 
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Sammanfattning 

Denna studie utgår ifrån ett ramverk som utvecklats av Mortimer och Scott (2003) för att 

analysera diskursen i naturvetenskapliga klassrum. Detta ramverk har tidigare endast använts 

på gymnasieelever, men aldrig tidigare på vuxna studenter. Studien fokuserar därför på 

interaktionerna mellan lärare och studenter på komvux i fysikkurserna på gymnasienivå. 

Observationer skedde på två olika komvux, i fyra olika undervisningsgrupper. Data 

analyserades utifrån interaktionsmönster, kommunikativ ansats, lärarens syfte, samt 

studenternas frågor och dess påverkan på klassrumsdiskursen. Resultatet visar på att trots att 

studenterna stod för de flesta diskussionsinitieringar, så hade läraren stor kontroll över 

diskursen och undervisningen. Studenterna kunde påverka fysikdiskursen med frågor som 

läraren inte genast visste hur han skulle kunna besvara, och därmed uppmuntra läraren att 

förändra undervisningen. Denna förändring varade bara ett kort tag, tills frågan var besvarad 

och läraren gick tillbaka till sitt ursprungliga undervisningssätt. Studenter kunde även påverka 

diskursen genom att med ett samspel med läraren skapa de diskussioner som läraren tycker 

passar in i undervisningen, men den slutliga makten över diskursen finns hos läraren. 

 

Nyckelord: Fysikdidaktik, vuxenutbildning, samtalet i fysikklassrummet, fysikdiskurs  
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INLEDNING 

Antalet kursdeltagare på komvux har de senaste åren ökat kraftigt. Enligt skolverkets hemsida 

fanns det år 2011 nästan 200 000 studenter runtom på landets komvux. Trots det stora 

studentunderlaget är vuxenpedagogiken i Sverige främst inriktad på högskolestudenter, och 

det finns extremt lite forskning inom just fysikdidaktik. Enligt Ahl (2004) kan de teorier som 

finns om barn och ungdomars lärande, även appliceras på vuxna, men att de ger oss inte en 

fullkomlig förståelse om vuxnas lärande. Vuxna befinner sig i en helt annan livssituation med 

andra krav, begränsningar och möjligheter än barn (ibid.). Dessutom uppkommer en kontrast 

hos studenten, som har kunnighet från livserfarenhet och okunskap om ämnet (Gärdén, 2010). 

Detta, tillsammans med tidspress och spridd utbildningsbakgrund, skapar en komplexitet i 

vuxenutbildningen.  

 

Tidspressen i vuxenutbildningen uppkommer på grund av kortare lektionstid för att lära sig 

samma stoff som i gymnasieskolan. Detta, tillsammans med förändrad klassrumskultur, gör 

att klassrumsdialogen ofta blir begränsad. Många studier har menat att elever får svårare att 

lära sig naturvetenskap, ifall de inte har möjlighet att diskutera under lektioner (bl.a. 

Wellington och Osbourne, 2001; Pedersen, 2007). Newton, Driver och Osbourne (1999) 

observerade 39 lektioner på King’s College i London. De upptäckte att mindre än fem procent 

av tiden gick till diskussioner, samt att mindre än två procent av alla diskussioner mellan 

student och lärare var interaktioner med ett utbyte av olika åsikter. Bristen på diskussioner 

inom naturvetenskaplig undervisning har på senare år fått forskningen inom området att öka. 

Det finns ett ökat intresse för hur språket och annan kommunikation i 

naturvetenskapsklassrum ökar elevernas förståelse. Mer och mer börjar naturvetenskapen 

ändras från att bara vara undersökande experimentell till att även bli en typ av förklarande 

diskussion (Mortimer och Scott, 2003). Det arbetas för att engagera eleverna under 

naturvetenskapslektionerna i samtal, diskussioner och liknande aktiviteter (Scott, Mortimer & 

Aguiar, 2006), men fortfarande är diskussionerna mellan eleverna och läraren sällsynta.  

 

I betygskriterierna för fysik på kommunal vuxenutbildning understryks vikten av att kunna 

samtala och diskutera frågor om fysik. Det framhålls att studenten ska kunna diskutera frågor 

om energi, teknik, miljö och samhälle, och kunna motivera sina åsikter. Den studerande ska 

kunna skilja vetenskaplig fakta från värderingar, samt kunna argumentera och få diskussionen 

att gå framåt. Dessa kvaliteter kan inte en student införskaffa sig genom att endast läsa och 

räkna i boken, eller tyst sitta och lyssna på läraren. Detta vanliga klassrumsarbete är 

otillräckligt för att eleverna ska kunna uppnå full förståelse för fysikstoffet i undervisningen, 

då fysiken innehåller flera begrepp som har en annan innebörd utanför klassrummet, som 

exempelvis energi och kraft (Wellington och Osbourne, 2001). Studenter behöver få träna på 

dessa nya betydelser, något som med fördel kan göras i dialog. Det behöver inte vara 

gruppdiskussioner, även andra klassrumsinteraktioner där studenterna får chans att tala är 

väsentliga.  

 

I många klassrum försöker lärarna ge eleverna möjlighet att tala genom att själva ställa frågor. 

Oftast ställer lärare bara korta faktafrågor för att se vilka som lyssnar, men det är nästan lika 
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lätt att ställa svårare frågor, som kräver reflektion och diskussion (Kawalkar & Vijapurkar, 

2011). Det är mer sällan som elever själva initierar till diskussioner, och då är det ofta samma 

elever som ställer frågor och de frågar mer på grund av att deras kunskap ska prövas, inte för 

att de verkligen är intresserade (Cakmakci, m.fl. 2011).  De frågorna som eleverna ställer är 

oftast varken frekventa eller sofistikerade (Graesser & Person, 1994; Aguiar, Mortimer & 

Scott, 2009).  

 

Genom att ställa frågor kan elever utveckla sin förståelse för naturvetenskapens karaktär, 

utveckla sin problemlösningsförmåga, få både läraren och övriga elever att se ämnet på ett 

nytt sätt och få läraren att se vilken nivå eleverna ligger på (Aguiar, Mortimer & Scott, 2009). 

Hur elevernas frågor påverkar undervisningen, är inte något outforskat område. Scott, 

Mortimer och Aguiar (2006) har undersökt hur elevernas frågor ändrar klassrumsdiskursen i 

gymnasieskolan. De har kommit fram till att elevernas sanna undringsfrågor (wonder 

questions) har potential att stimulera intellektuellt engagemang hos eleverna på ett sätt som 

både kan ändra klassrumsdiskursen och få fram en frågekultur i klassrummet. Däremot finns 

ännu inte någon undersökning om hur väl Mortimer och Scotts (2003) ramverk kan tillämpas 

på vuxna elever. Detta är utgångspunkten i den här studien.   
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TEORETISKT RAMVERK 

 

Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Mortimer och Scott (2003) utgick från det sociokulturella perspektivet på lärande när de med 

hjälp av klassrumsobservationer skapade det ramverk för analys som kommer användas i den 

här studien. Det sociokulturella perspektivet på lärande markerar språkets och talets centrala 

roll i undervisningen. Lärande sker i interaktionen mellan individer och kommunikation 

mellan människor är en förutsättning för lärande (Dysthe, 1996). Lärande kan ses som att lära 

sig, eller tillägna sig, bestämda diskurser, och kan ses i likhet med att lära sig ett nytt språk.  

 

Diskurs används i den här studien som det ramverk som skapas och är bestämmande för vad 

vi kan tala om, hur vi talar, vem som kan tala, vem vi kan tala till, samt vad som tillskrivs 

betydelse, det vill säga som kan anses vara giltigt och ha mening (i linje med författare som 

Foucault, 2003). Diskurser är alltid konstruerade utan egentlig essens, de är föränderliga och 

under oavbruten konstruktion. De uppkommer under ett långsamt tempo, som ett resultat av 

kollektiva sociala processer och förändringar. Detta gör att diskurser lätt uppfattas som fasta 

och självklara, även om de förändras i interaktionen mellan människor. Tänkande är 

individens interaktion med sig själv, men kan även ske mellan människor i en kollektiv 

process, och kan bara utvecklas med kommunikation och samspel mellan människor (Säljö, 

2000). Tänkandet och vår föreställningsvärld påverkas således av och är framvuxet ur 

kulturen genom språket och fysiska objekt (ibid.).  

 

Varje klassrum har en speciell kultur, som är skapad av deltagarna, en klassrumskultur. Det 

kan handla om ritualer, normer, principer och liknande, och kan ofta vara svåra för en 

utomstående att upptäcka. Även för en av deltagarna i kulturen kan det vara svårt att särskilja 

dessa oskrivna regler. 

 

Begreppet makt är i denna studie ett relationsbegrepp. Foucault (2003) beskriver kunskap och 

makt som besläktade, och att man inte kan utöva makt utan att ha kunskap. Eleverna skulle 

inte sitta och lyssna på en lärare, ifall han inte kunde sitt ämne. Läraren har makten att själv 

bestämma vad som ska undervisas under lektionstid, så länge som han följer de yttre 

faktorerna som läroplan och fysikbok. Eleverna har mindre makt i jämförelse, de kan välja att 

gå emot läraren, de kan välja att inte lyssna, båda med risk av sämre betyg. De får den makt i 

klassrummet som läraren väljer att ge dem. 

 

Analytiska indelningsgrupper  

Mortimer och Scott (2003) fokuserar sin undersökning på tre aspekter av undervisningen, 

lärarens syfte (teaching purpose), interaktionsmönster (pattern of interactions), samt den 

kommunikativa ansatsen (communicative approach). Det är dessa som kommer att vara 

bärande i den här studien. 
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Lärarens syfte med undervisningen ändras beroende på vad som ska läras ut, samt till vilka. 

Varje mål hör ihop med en särskild aktivitet, eller en särskild lärosekvens. Mortimer och Scott 

(2003) identifierar sex olika syften: visa upp problemet, undersök elevernas synvinklar, 

introducera och utveckla undervisningsstoffet, guida eleverna att arbeta med fysikaliska idéer 

och upptäcka samband, guida elever till att förstå och använda de fysikaliska sambanden, 

samt se till utvecklingen av det fysikaliska stoffet. 

 

Mortimer och Scott (2003) har föreslagit tre olika interaktionsmönster, alla baserade på de 

små diskussioner mellan lärare och elever som inträffar under en vanlig lektion. Den 

vanligaste är I-R-E, då läraren ställer en fråga (initiation), som besvaras av en elev (respons). 

Läraren utvärderar sedan svaret (evaluation). Ifall läraren undviker att utvärdera elevens svar 

med en gång, utan istället uppmuntrar eleverna att tänka vidare (feedback) förändras mönstret. 

Det blir en sammanlänkning av interaktioner i form av I-R-F-R-F-R... Interaktionen räknas 

som stängd ifall den avslutas med att läraren ger en slutgiltig utvärdering. Ett fjärde mönster 

som Aguiar, Mortimer och Scott (2009) introducerade i en senare artikel är I-R, när eleven 

ställer en fråga (initiation), som besvaras av läraren (respons). Denna kan fortsätta med 

elevens följdfråga och ett följdsvar, och fortsätta på så vis till eleven är nöjd, eller läraren 

väljer att låta frågan falla.  

 Interaktiv Icke-interaktiv 

Dialogisk Interaktiv/dialogiskt  

Lärare och elever har en ömsesidig dialog 

där de undersöker idéer, frågar verkliga 

frågor och diskuterar. 

Icke-interaktiv/dialogisk 

Läraren visar på olika synsätt och 

modeller, och deras skillnader och 

olikheter, men utan delaktighet från 

eleverna. 

Auktoritär Interaktiv/auktoritär 

Lärare leder elever genom frågor med rätta 

och felaktiga svar. 

Icke-interaktiv/auktoritär 

En monologisk 

undervisningssekvens där läraren 

presenterar en specifik idé. 

Tabell 1: Kommunikativa ansatser för att beskriva hur läraren samtalar med eleverna 

 

Aguiar, Mortimer och Scott (2009) kom fram till att den kommunikativa ansatsen likväl som 

lektionsinnehåll och samtalsmönster inte utvecklas som ett individuellt val av läraren utan 

uppkommer utav interaktionen mellan elever och lärare. De uppkommer som ett resultat av 

lärarens försök att göra lektionsstoffet tillgängligt för eleverna, och elevernas egna försök att 

smälta den. Mortimer och Scott (2003) använder även den kommunikativa ansatsen till att 

analysera kommunikation mellan eleverna, men det kommer inte att göras i denna studie.   

 

Aguiar, Mortimer och Scott (2009) introducerar även två andra typer av kategorisering som 

används i den här studien, av elevfrågor och av deras effekt på klassrumsdiskursen. 

Elevfrågor kategoriserades utifrån kriteriet att de var antingen faktafrågor eller 

undringsfrågor (wonderment questions). En faktafråga definierades som de frågor som är 

direkt relaterade till undervisningen, medan en undringsfråga går steget längre och har en 

reflekterande karaktär. För mig var dessa kategorier inte tillräckliga, då de inte täcker frågor 

som ”Kan du upprepa det där?” och ”Menar du att…?” samt ”Kommer det här på provet?” 
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Därför introducerade jag tre nya kategorier, upprepningsfrågor, meningsfrågor samt övriga 

frågor.  

 

Påverkan av dessa frågor kategoriserade på tre olika sätt av Aguiar, Mortimer och Scott 

(2009). Frågan kunde ha en fortsättande effekt på diskursen, då läraren kan visa på samband 

som studenterna annars kan ha missat. En fråga kan också ha en extrapolerande effekt, något 

som tvingar läraren att ändra på sättet som han lär ut. Svaren på frågorna kan vara utanför vad 

som ska läras, och läraren måste göra ett aktivt val över hur han ska gå vidare. En sista 

kategori som Aguiar, Mortimer och Scott (2009) introducerade är en utmaning. Det är när 

studenter försöker att använda ett alternativt synsätt för att tolka ett problem. Lärare har i 

allmänhet svårt att besvara sådana frågor, eftersom de inte kan förstå logiken bakom frågan. 

Denna kategori har i denna studie använts när studenter utmanar lärarens undervisning med en 

parallell diskussion.  För att kunna kategorisera allting som min fältstudie lade jag själv till 

den repetitiva kategorin, då läraren helt enkelt går igenom stoffet en gång till, utan att ändra 

sin förklaring. Eftersom tempot på komvux är högt, händer det ofta att studenter helt missar 

en förklaring, och läraren upprepar sig då ifall tillfälle kommer. Dessa episoder tycker jag inte 

kan räknas som fortsättande, då läraren inte förändrar sin förklaring.   
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Min studie är en utveckling av Aguiar, Mortimer och Scotts (2009), där de undersökte 

klassrumsfrågor utifrån sina tidigare modeller skapade av Mortimer och Scott (2003). Det 

finns inte någon forskning som har undersökt ifall deras ramverk är tillämpningsbart även i 

vuxenutbildning. Från min erfarenhet från VFU har jag märkt att fysikundervisningen på 

komvux är till stor del auktoritärt ledd av läraren under en föreläsning, och diskussioner är få. 

En närmare studie inom fysik kan vara till nytta både för fysiklärare på komvux samt 

gymnasium, då de brottas med samma didaktiska utmaningar inom fysiken. Min studie 

påminner även lärare om vikten att uppmuntra elever att ställa frågor. Det hela leder till 

följande forskningsfråga för den här studien: 

På vilka sätt, om några, kan studenterna påverka fysikundervisningen och därmed 

klassrumsdiskursen genom att ställa och svara på frågor? 
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METOD 

Icke-deltagande observationer 

Johansson och Svedner (2010) beskriver att en givande metod för arbeten gällande 

undervisningsprocessen och individbeteende är observationer. Det är bra för att kunna se 

mönster och beteenden som deltagarna kanske inte tänker på. I min studie används icke 

deltagande observationer, vilket innebär att jag har strävat efter att påverka lärandesituationen 

så litet som möjligt. Observationerna har en hög grad av struktur, då det är i förväg bestämt 

vad som ska iakttas (interaktioner mellan lärare och studenter). Samma observationsmall, med 

tydligt avgränsat fokus, har använts under hela perioden (se bilaga). Syftet med min studie har 

inte varit helt öppen för lärarna som jag har besökt, de fick veta att jag gjorde en 

undersökning om fysikdidaktik med vuxna studerande. Risken var annars att de tillrättalade 

undervisningen efter mitt syfte, och började försöka initiera fler frågor än vad de från början 

tänkt.  

 

Innan varje ny lektion presenterade jag mig för studenterna, och berättade varför jag var där. 

Jag valde plats i klassrummet efter hur situationen såg ut, så att jag skulle kunna betrakta så 

mycket som möjligt, utan att det skulle vara distraherande för studenter eller läraren. Detta 

berodde på klassrummets utformning, samt hur många studenter som var på plats. 

Observationerna gjordes sedan med både en kvantitativ och en mer kvalitativ del. Den 

kvantitativa delen var en enkel observationsmall som fylldes i, se bilaga, om vilken typ av 

frågor som studenterna ställde, samt hur lång tid som läraren ägnade åt frågan efter att den var 

ställd. Till hjälp med detta användes ett tidtagarur. Mer komplexa diskussioner spelades in på 

ljudband, efter överenskommelse med både studenter och lärare.  

 

Som ett komplement till mina observationer utfördes kortare, kvalitativa intervjuer med 

lärarna inför eller efter deras lektioner, för att se hur deras tankar om undervisningen fullföljs. 

Syftet med observationerna var att samla in ett material som i huvudsak svarar till 

frågeställningarna, medan komplementet intervjuer med lärarna mest är till som ett 

hjälpmedel för att se saker som inte upptäckts under observationerna. 

 

Urval 

Det första urvalet som jag gjorde var att bestämma vilka typer av vuxenutbildningar som jag 

skulle besöka. Jag fick slutligen kontakt med två olika komvux som jag nöjde mig med, 

eftersom de stod i bra kontrast mot varandra. De ligger på varsin sida av Stockholm, en är en 

stor kommunal skola medan den andra är ett statligt ägt utbildningsföretag som bl.a. erbjuder 

olika komvuxkurser. I komvuxskolorna var det stora skillnader både i antal studerande per 

undervisningsgrupp och i antalet lektionstimmar per kurs. Jag genomförde studien i två olika 

undervisningsgrupper per komvux, en i fysik1-kursen och tre i fysik2-kursen. Jag valde dessa 

grupper då jag hade bra kontakt med dess lärare och de var intresserade av min studie, och för 

att ingen av lärarna undervisade i andra grupper. Lärarna i min studie är båda äldre, närmare 

pensionsåldern, och med likvärdig erfarenhet av läraryrket. På utbildningsföretaget var 

undervisningsgrupperna mindre, med färre än tio studenter per lektion, jämfört med den 
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kommunala vuxenutbildningen med runt tjugo studenter per lektion. Lektionerna var ungefär 

lika långa, över tre timmar med en till två kafferaster, men den kommunala vuxenutbildningen 

hade fyra gånger så många lektioner per kurs.  

 

Ett problem med observationer som metod är att uppmärksamheten bara blir riktad mot en 

liten del av vad som sker (Johansson och Svedner, 2010). I de mindre grupperna kunde jag 

utan större problem följa händelseförloppet, men jag fick genast problem när jag kom till de 

större klasserna. Min största uppmärksamhet i min studie inriktades mot de mest aktiva 

studenterna, och jag fördjupade mig inte i frågor som rörde språkliga svårigheter eller större 

matematiska luckor hos studenterna. Dessa typer av frågor upptog inte en stor del av 

undervisningen, utan studenterna blev oftare hänvisade till läxhjälp eller liknande. Det var 

även vanligt för andra studenter att hyssja sådana frågor, med motiveringen ”Vi kan ta det där 

på rasten”.  

 

Tillförlitlighet 

Min studie har inte särskilt hög generaliserbarhet, eftersom jag bara har varit på två olika 

komvuxsskolor, båda i Stockholmsområdet. Eftersom de båda skolorna har en så pass bra 

kontrast, anser jag att de kan representera en större grupp. 

 

Reliabiliteten har förhöjts genom att jag som observatör genom studien varit lyhörd, 

uppmärksam på annat än tal, som tonfall, pauser, gester och kroppsställning (Trost, 2010). 

Samma observationsmall har använts på båda komvuxsskolorna och min egen påverka på 

klassrumsmiljön är så liten som möjligt. Metoden är helt redovisad, så att någon som gör 

samma studie som mig, med samma förutsättningar, ska kunna få liknande reslutat. Jag har 

själv transkriberat resultaten nära i tid som de insamlats, och är väl medveten med 

nackdelarna att använda observation som metod. I resultatdelen har jag med några utdrag från 

mina observationer för att läsaren själv ska kunna bedöma ifall mina tolkningar är rimliga. 

 

Vidare vill jag påvisa validiteten i min studie, genom att visa att insamlandet av empirin är 

relevant utifrån studiens syfte och frågeställning (Trost, 2010). Observation är en giltig metod 

för att få ett svar på min frågeställning, även om man skulle kunna använda sig av andra 

metoder, som enkätundersökning över studenternas syn på frågor eller liknande. Dessa 

metoder skulle förhoppningsvis ge ett liknande resultat, men en annorlunda instinkt.  

 

Observationer är väldigt tidskrävande, och man ser bara det yttre som händer. Dessutom är 

ingen människa objektiv, vilket också gäller för observatörer. Alla har erfarenheter och 

åsikter, vilka påverkar vad man ser och lägger märke till, samt hur man sedan tolkar detta. 

Som lärarstuderande är jag ganska van vid klassrumssituationer, särskilt på komvux där jag 

har haft en del praktik. Det är därför en risk att jag inte lagt märke till situationer, som för en 

helt utomstående kan anses som väldigt främmande i ett klassrum. Exempel kan vara att 

studenter får komma och gå när det passar dem, och jag ser det inte som ett dugg konstigt 

längre. Detta gjorde att jag inte tog sådana saker i beaktning när jag genomförde min studie, 

även om att studenter som lämnar klassrummet under lärarens genomgång kan ha en 
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omedveten påverkan på klassrumsdiskursen. Innan jag genomförde observationerna hade jag 

även läst mycket om klassruminteraktion, bl. a. Mortimer och Scott (2003) och jag hade 

därför egna preferenser, som kan till exempel spela roll för hur jag uppfattar vissa saker. 

Slutligen kan min närvaro i klassrummet påverka studenternas och lärarens beteende.  

 

Jag valde att använda mig av ljudinspelning framför att göra en videoinspelning av flera 

anledningar. Främst eftersom en videokamera kan påverka undervisningen. Den blir ett 

störmoment som studenterna och lärarna inte hade hunnit vänja sig vid enbart under ett fåtal 

lektioner. Einarsson (2003) håller med om att en videokamera kan påverka deltagarnas 

naturliga beteenden. Vidare nämner hon också att videokameran inte kan fånga allt som sker i 

ett klassrum, eftersom den endast kan vara riktad åt ett håll i taget. Ljudinspelningen skedde 

på en surfplatta, och jag ansåg därför att den var minimalt störande för situationen. Jag hade 

den väl synlig på bordet, men studenter och lärare kunde inte avgöra när den var igång. 

Endast fältanteckningar hade inte räckt till för att hinna få med hela samtalet vid längre 

diskussioner. Några av studenterna i de större klasserna spelade in lektionen på video, därmed 

ansåg jag att min närvaro var ett större störningsmoment, än vad min ljudinspelning var. 

 

Etiska aspekter 

 

Under mitt arbete har jag tagit hänsyn till etiska aspekter, något som är viktig i all forskning. 

Min studie har utförts i enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 

2002). Jag berättade om studiens syfte för alla deltagare, men frågeställningen var dold för 

lärarna för att de inte omedvetet skulle ändra sin undervisning. Både studenter och lärare gavs 

möjlighet att vägra delta studien, något som inte inträffade. Alla namn i studien är fingerade 

och det material som jag har samlat in har förstörts eller skrivits om. 

 

Databearbetning och analys   

 

När jag hade gjort mina besök på skolorna började jag med att stapla upp antalet studentfrågor 

för att undersöka när studenterna var som mest angelägna om att ställa frågor, samt vilken typ 

av frågor. Därefter valdes en lektion, med många initieringar till diskussioner, som i helhet 

transkriberades. Därutöver transkriberades fyra stycken kvartslånga episoder som jag funnit 

talande under andra lektioner. Anledningen till detta arbetssätt var eftersom majoriteten av 

lektionerna utgjordes av lärarens monolog, och dessa var ur min synvinkel inte intressanta. 

Från mina observationsmallar hade jag en överblick över lektionerna, och därigenom valdes 

episoder som varit längre än fem minuter, med förhoppningen att de bidragit till en förändring 

av diskursen. Detta gjorde att jag slutligen hade tretton stycken längre diskussioner, dessa 

analyserades med hjälp av mitt teoretiska ramverk. Av dem presenteras fem stycken i 

resultatdelen, de som jag fann gjorde olika påverkan på diskursen.  

 

Min analys inleddes med att jag staplade upp antalet frågor som studenterna ställde, och 

försökte att se mönster från deras initieringar, som när studenterna ställde undringsfrågor 

respektive faktafrågor. Jag gick sedan igenom klassrumsepisoderna transkriberat och 
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analyserat utifrån mitt ramverk, för att se vilken effekt interaktionen mellan lärare och student 

hade för den pågående klassrumsdiskursen. Detta gjorde jag i termer av Aguiar, Mortimer och 

Scotts (2009) kategorisering för frågornas effekt på undervisningen.  

 

Teckenförklaringar 

Teckenförklaringar under klassrumsepisoderna: 

… Paus på mer än 5 sekunder. 

[] Författarens anmärkning 

VERSAL Tyngdpunkt, hög röst 
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RESULTAT 

Nedan presenterar jag fem olika episoder, från tre av grupperna, som analyseras utifrån 

Mortimer och Scotts (2003) ramverk. Alla episoder utgår ifrån studentens interaktion med 

läraren, ett fall med studentrespons och tre fall med studentfrågor. Således, redogör denna 

studie för hur klassrumsdiskursen ändras som ett resultat från studentinteraktioner. Alla namn 

på lärare och studenter är pseudonymer.  

 

Beskrivning av komvuxskolorna 

Besöken gjordes på två olika komvuxskolor, som härmed benämns Komvux 1 och Komvux 2. 

Ulf, läraren på Komvux 1, har varit lärare i många år, men är inte behörig. Hans lektioner är 

tre timmar långa, med en tio minuter lång kafferast i mitten. Jag genomförde min studie med 

observationer hos honom i två veckor, på sammanlagt fyra lektioner. Studentgrupperna, grupp 

A och grupp B, var inte fler än tio personer och det var sällan mer än fem stycken som kom på 

varje lektion. Jag upptäckte att i dessa mindre grupperna var studenterna betydligt bättre på att 

initiera frågor, men dessa frågor ledde extremt sällan till en diskussion. Ulf antingen 

besvarade frågan, eller lät den falla. Enstaka gånger kom studenten med en följdfråga, men 

oftast hade studenternas initieringar inte någon påverkan på undervisningen i sin helhet. 

Klassrumskulturen gjorde att studenterna lätt initierade frågor. Första lektionen jag var där 

räknade jag till 53 olika studentinitieringar, men bara tre som hade tagit längre än två minuter 

för läraren att gå vidare ifrån. Som ett resultat av de många studentinitieringarna, ställde Ulf 

själv aldrig några frågor till studenterna. Detta var helt omedvetet, något som jag upptäckte 

när jag talade med honom. Han sade att studentinitieringarna berodde på vilka studenter som 

fanns i lektionssalen, och var inte något som han kunde kontrollera. Ifall han hade en grupp 

som var ovilliga att själva initiera frågor, så brukade han själv försöka att skapa interaktion i 

klassrummet. Detta var inte något som inträffade under mina observationer. 

 

Läraren Björn är utbildad lärare, men inte heller behörig. Hans lektioner är längre än tre 

timmar, men han tar kafferast minst en gång i timmen. Studenterna, alltid över tjugo stycken 

per lektion, avbryter som regel inte undervisningen för att ställa en fråga, så Björn har öppna 

frågestunder och initierar även själv frågor. Dessa frågor kan ibland kännas väldigt 

slumpartade, men han får med de flesta studenterna på något sätt. Ofta låtsas han inte veta ett 

svar för att uppmuntra studenterna till att själva reflektera. Ifall han uppmuntrar dem, så kan 

de bilda en diskussion som han leder. Som en del i klassrumskulturen kan han räcka ut en 

snabb fråga till vilken student som helst, men han har introducerat ordet pass, som kan 

användas av en student som inte vill svara av någon anledning. Björn undervisar två olika 

grupper i kursen i fysik 2 grupper, grupp C och grupp D. De två grupperna som följer samma 

kursschema, vilket gör att Björn håller samma lektion på förmiddagarna som på 

eftermiddagarna. Jag observerade dem i sammanlagt tre veckor, vilket sammanlagt blev nio 

lektioner. 
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Den auktoritära lärarens kommunikativa ansats 

Lektionerna på båda komvuxskolorna var föreläsningar, där läraren är den auktoritära ledaren 

som går igenom fysikstoffet. Med jämna mellanrum räknade båda lärarna tal som exempel. 

Björn lät, när han hade extra tid, studenterna börja med att räkna själva, för att sedan lite 

snabbt gå igenom svårigheter på tavlan. Detta gjorde Ulf aldrig, mitt antagande var att det 

berodde på tidsbrist då de hade betydligt färre lektionstimmar. Ulfs genomgångar avbröts ofta 

av studenternas frågor, något som i princip alltid var välkommet och dessutom förväntat av 

honom. Björn tog istället paus efter och under en genomgång för att försöka få igång en 

diskussion i klassrummet genom att visa sig mottaglig för frågor från studenterna eller genom 

att själv ställa frågor. Ofta inledde han med frågor som egentligen vemsomhelst skulle kunna 

svara på, som t.ex. ”Äter du gröt, eller kanske fil, till frukost?”. När frågan började få lite 

olika respons gick han sedan in på hur man kan se sin spegelbild i skeden, och följdfrågan 

blev då hur man såg ut. Slutligen var man då framme vid målet, konvexa och konkava 

speglar. Detta är ett tydligt exempel på den kommunikativa ansatsen som Mortimer och Scott 

(2003) kallade för Auktoritär/interaktiv, se tabell1, då man som lärare guidar studenter genom 

frågor till ett bestämt mål. Ulf från Komvux 1 hade en naturlig auktoritär/icke-interaktiv 

kommunikativ ansats. Han kom inte med några initieringar till diskussion, och presenterade 

fysikstoffet för studenterna. När studenterna avbröt honom för att ställa frågor svarade han 

dem, ibland med en längre genomgång. Deras naturliga kommunikativa ansats kan komma 

ifrån deras sätt att förbereda sina lektioner. Björn förberedde sig under några få minuter innan 

varje lektion. Han bläddrade igenom kapitlet för att påminna sig om vad som skulle ingå, och 

snabbt bestämde sig för vilka uppgifter han kunde räkna. Han visste vilka frågor han skulle 

kunna ställa för att initiera en diskussion, och ibland hade han även idéer på hur han skulle 

kunna besvara eventuella studentfrågor. Ulf förberedde sig hemma innan lektionen, han hade 

med sig anteckningar där han med egna ord skrivit upp fysikstoffet som skulle gås igenom, 

med de bilder som han skulle rita. Detta gjorde att hans genomgångar var väldigt snabba och 

välplanerade, men hans studenter verkade ibland ha svårt att hänga med. 

 

Klassrumskultur på respektive komvuxskola 

Klassrumskulturerna var helt olika på de båda komvuxskolorna, även om de var relativt lika i 

respektive undervisningsgrupper. Detta kan tolkas som att läraren har en stor del i skapandet 

av kulturen, särskilt när det rör sig om korta kurser där deltagarna tidigare inte känner 

varandra och därmed inte har en tidigare skapad gemenskap. 

 

På Komvux 1 var det inte någon som räckte upp handen vid en fråga. Ifall Ulf talade, kunde 

studenten avbryta honom med ett lugnt, ”Ulf?”, men oftast ställdes frågan rakt ut. Detta 

fungerade i klassrummet, eftersom klassen var, som tidigare omnämnt, ibland så få som fem 

personer. Trots detta kunde det vara en hel del viskande diskussioner. Ulf brydde sig inte alls 

om det, utan fortsatte sin genomgång. Han kunde eventuellt tystna till och se ifall de ville ha 

hans uppmärksamhet för att ställa en fråga, när de själva inte lyckades komma fram till en 

slutsats. Jag kunde inte observera dessa viskande samtal närmare, då de inte var på svenska. 
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Något som verkade vara en vanlig företeelse när jag var på besök var att det kom studenter 

från andra kurser som behövde hjälp. Det kunde vara att tolka en fysikuppgift, komma in i ett 

låst klassrum osv. Varje gång som en student försiktigt kikade in genom dörren avbröt Ulf sin 

monologiska undervisning, och bad studenterna att ta en fem minuter lång paus. Under dessa 

pauser var det få studenter som lämnade klassrummet, just eftersom de inte visste hur lång tid 

avbrottet skulle ta. Ulf kunde komma tidigare och fortsätta med genomgången, men det kunde 

även dra ut på tiden. Väl placerat, gav denna tid en stund för studenterna att smälta 

ämnesstoffet, men oftast inträffade ett vakuum i klassrumsdiskursen där studenter förvånat 

stirrade framåt, och verkade mest av allt förvirrade över vad de borde göra. 

 

Kulturen i Björns klassrum var mer reglerad. Då hans grupper hade fler än dubbelt så många 

deltagare, var det tvunget att hållas mer ordning för att undervisningen skulle kunna ske. Det 

var en oskriven regel att de studenter som ville interagera mycket med läraren, satte sig längre 

fram i klassrummet. Studenter som ville ha möjligheten att ibland kunna viskande diskutera 

vad som Björn gick igenom vid katedern satt långt bak. Dessa diskussioner kunde inte jag 

urskilja mer än ett svagt susande, men de bidrar likväl till klassrumsdiskursen. När Björn 

urskiljde susandet kunde han avbryta sin undervisning och försöka få upp diskussionen till 

klassrumsnivå istället. 

 

Björn ställde personligen många frågor, och kunde skicka iväg dem till vilken student som 

helst i klassrummet. Ifall studenten inte ville svara så kunde han eller hon passa, och Björn 

sökte då vidare. Många gånger började han fråga två eller tre studenter som passade, för att 

sedan interagera med än av studenterna som satt längre fram och han visste skulle kunna 

svara, om än felaktigt. 

 

Ulf stod under hela sin genomgång längst fram vid tavlan, och därifrån dirigerade han 

undervisningen. Björn stod endast still vid tavlan när han behövde skriva upp någonting. När 

han hade fått igång en diskussion gick han gärna omkring i klassrummet, som är utformat som 

en trappa, med tre bord på varje steg med plats för sex studenter. Han sade till mig att det var 

för att skapa en bättre stämning i gruppen och därmed locka fler studenter att tala, men även 

för att det var enklare att lyssna på någon som inte hela tiden stod på samma plats. 

 

I Björns klassrum var det lite mer omständligt att ställa en fråga. Många gånger fick studenter 

både ropa och vifta med armarna för att få Björns uppmärksamhet ifall han var djupt 

involverad i sin genomgång. Andra gånger, när han ställde frågan ”Har ni några frågor?” så 

var det bara att tala. Han brukade ha det som vana att ställa frågan efter en längre genomgång, 

men alla orkar inte vänta så länge med en fråga. 

 

För att se vilken påverkan studenterna hade på klassrumskulturen jämförde jag grupperna på 

respektive komvuxskola med varandra, för att kunna bortse från skillnader som uppkommer 

grupp A med grupp B samt grupp C med grupp D. Anledningen till att jag gjorde denna 

begränsning var för att kunna bortse från bidragen till kulturen som skapades av lärare och 

komvuxskola. Då jag jämförde grupperna mot varandra, som gick på samma skola med 

samma lärare hade jag lättare att se bidragen som studenterna skapade. 
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På Komvux 1 märkte jag inte någon skillnad över huvudtaget. Grupp A hade lite mindre 

småprat än grupp B, något som berodde på en liten grupp vänner som läste i grupp B 

tenderade att ha viskande diskussioner. De hade i slutändan ungefär lika många frågor i varje 

grupp på vardera komvux. I grupp A gick en student som gärna ställde frågor, men det gjorde 

även att det var knäpptyst i gruppen när hon inte var där. På så sätt hade hon en negativ 

påverkan på klassrumsdiskursen, då hon hade en för stor, personlig del i den.  

 

På Komvux 2 märkte jag genast att grupp D var mer pratsam än grupp C, något som kunde 

bero på att de hade eftermiddagslektioner i motsats till grupp C. Det var även fler unga män i 

den gruppen, som gärna skojade och pratade mer än övriga studenter i studien. De höll sig i 

bakgrunden längst bak i klassrummet, och Björn ignorerade dem vanligtvis. När han försökte 

initiera en fråga blev det alltid knäpptyst, och han brukade skämta om det. Dessa lite mer 

pratsamma studenter var ofta de som passade frågor, eller ifall sade något helt galet med flit. 

Detta gjorde att Björn också skämtade mer med grupp D, vilket kan visa på en annorlunda 

diskurs i klassrummet.  

 

Studentfrågor 

 

Som tidigare nämns använde jag mig av kategorierna faktafrågor, undringsfrågor, 

upprepningsfrågor, meningsfrågor samt övriga frågor i min studie. Det är endast de två första 

kategorierna som Aguiar, Mortimer och Scott (2009) använde sig av, de tre andra 

introducerades av mig under mina observationer.  

Tabell 2 visar spridningen över antalet frågor på vardera komvux, under en genomsnittlig 

tretimmarslektion.  

 Faktafråga Undringsfråga Upprepningsfråga Meningsfråga Övrigt 

Komvux 1 17,5 3 1,5 3 4 

Komvux 2 11 1 1 0 1 

Tabell 2: Antalet frågor under en genomsnittlig tretimmarslektion på vardera komvuxskola.  

I Komvux 1 var det flest frågor, både fakta och undringsfrågor, i lektionen i Akustik grupp B, 

och i relativitetsteori för grupp A. För Komvux 2 var det för båda grupperna flest faktafrågor 

under repetitionslektionen, men grupp C frågade fler undringsfrågor under lektionen om 

elektromagnetisk strålning, och grupp D frågade fler under lektionen om optik. Eftersom 

resultatet är helt spritt kan jag inte dra några slutsatser från det.  

 

Lärarinitieringars påverkan på fysikundervisningen 

Som lärarinitiering räknar jag de frågor som lärare ställer, med hopp om att få svar från någon 

student i klassen. Dessa skedde ofta av Björn i Komvux 2, men aldrig av Ulf i Komvux 1, 

varför jag endast har analyserat en episod här.  
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Klassrumsepisod 1 – Två polarisationsfilter  

Björn ska gå igenom polarisation och polariserat ljus. De har gått igenom att polaroidfilter bara släpper förbi ljus 

i samma plan, och filtrerar bort de ljusvågor som går vinkelrätt. Björn plockar fram två stycken 

polarisationsfilter för att visa på vad de gått igenom. Han sätter en av dem på overheaden längst fram i 

klassrummet, och låter studenterna se det polariserade ljuset, som är något svagare. Han initierar en diskussion 

när han frågar vad som skulle inträffa när han lägger på nästa polarisationsfilter.  

Björn: Men jag har en till sån här [polarisationsfilter]. Är det nån skillnad? Nu har jag lagt på 

en till på [polarisationsfilter på OH:n]. Blir det inte dubbelt så mörkt? 

Alex: Nej. 

Marie: Om du tar bort den igen så kan vi jämföra. [Björn gör det] Jo, det blir mörkare. 

Björn: Blir det mörkare? 

Marie: Det blir mörkare. 

Alex: Nej, det blir det inte. 

Marie Blir det inte? 

John Men nu filtrerar du ju inte bort nått ljuset, eller? Det borde ju bli svart nu om du 

ändrar… om du bara fångar ljuset i ett plan… 

Björn Mera, mera! Kom igen! 

John men om det bara kommer så här när du har en, och den andra är vriden så att den bara 

släpper igenom den andra, så borde det bli kolsvart. 

Björn Mycket intressant idé alltså. Jag tänkte om jag vrider den här alltså… [Björn vrider, 

och visar att det blir helt svart] 

John Så blir det svart. DU VISSTE!  

Denna episod inleds av Björns initierande fråga, ger två polaroidfilter på varandra lägre 

ljusintensitet? Denna initiering får snabbt en respons av Alex, samt en initiering om 

upprepning från Marie, som inte varit lika uppmärksam. Hon hävdar att det blir en mörkare 

med två stycken polaroidfilter, i motsats till Alex som står kvar vid sin tidigare respons. Idén 

är ju att det inte ska bli mörkare när Björn lägger på det andra filtret, eftersom de ska släppa 

igenom samma ljus.  

 

Björn bryr sig inte om att han får olika respons ifrån Alex och Marie när John börjar med sitt 

svar, ett typiskt resonerande tal. Man märker på Johan att detta inte är något som han har läst 

sig till före lektionen, utan genom att resonera högt drar han en slutsats. Han skulle antagligen 

inte ha fullföljt sitt resonemang högt ifall Björn inte hade visat intresse. Johns respons var 

exakt det som Björn sökte, en student som kunde dra en parallell mellan teori och praktik.   

 

Här använder sig Björn till en början av en mer dialogisk/interaktiv kommunikativ ansatsen, 

se tabell 1. Det är okej att Marie och Alex inte har samma åsikt om filtren, även om deras 

diskussion inte leder till något. Björn låter studenterna ha makten över klassrumsdiskursen, 

tills John börjar tala. Då uppmuntrar Björn Johan att fortsätta, eftersom Johan är på rätt väg. 
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Där visar Björn vad han egentligen är ute efter, och hans ansats ändras till att bli 

auktoritär/interaktiv. 

 

Klassrumsepisod 2: Gitterkonstanten  

Lärare kan vända på en studentinitiering genom att kasta tillbaka den. Björn använde ibland detta sätt när någon 

av de mer pratsamma studenterna ställde en fråga som de tidigare gått igenom. Detta exempel kommer ifrån 

grupp D i lektionen om ljus, där John förvirrar sig över gitterkonstanten.  

John Är det [sträckan] mellan andra och första max där? eller är det mellan första max och 

centralmaxet? 

Björn Ja, vad är gitterkonstanten? 

John JAG FRÅGAR JU DIG! 

Björn  Men nu frågar jag dig. 

John Okej, jag ska chansa. Låt mig gissa? Är det… mellanrummet mellan de här två… punkterna? 

Som vi kom fram till här förut? [1:a och 2:a maxima] 

Björn  Nej. Det är avståndet mellan två närliggande spalter.  

John initierar här till en fråga, men Björn svarar genom att kasta tillbaka initieringen till John 

och gör därmed om studentinitieringen till en lärarinitiering. Detta skapar en situation som 

Mortimer och Scotts (2003) ramverk över interaktionsmönster inte täcker. Deras 

interaktionsmönster innehöll endast situationer med antingen lärar- eller elevinitieringar, inte 

när en lärare omvandlar en elevinitiering till en lärarinitiering. Jag kompletterar därför 

ramverket med just denna situation: Ie-Il-Re-El, där Ie står för initieringen från en elev, och Il 

är lärarens omvandling. Studenten tvingas då svara på en fråga som han själv ställt, eller 

försöka kasta tillbaka initieringen igen. Björn använder dock detta interaktionsmönster tills 

studenten svarar. Han kan då utvärdera studentens svar, och i denna situation ge det rätta 

svaret.    

 

Studentinitieringar 

Klassrumsepisod 3 – Fotonens massa 

Denna episod utspelar sig under en lektion om elektromagnetisk strålning på Komvux 2, i grupp C. Eftersom 

elektromagnetisk strålning, liksom ljuset, bildas av fotoner börjar Björn med en kort genomgång om dessa. De 

har tidigare nämnt fotoner i lektionen om ljus, som något med både partikel- och vågegenskaper och utan massa. 

Björn berättar att det är en definition att fotonen inte har någon massa.   

Peter När du säger det där att fotonen inte har någon massa, om du räknar på det där [E=mc
2
] så 

kommer du ju komma fram till en massa.  

Björn Ja, men det är inte fotonen, det är energin som fotonen har som har en massa… Man måste 

skilja på det. Fotonen är ju egentligen bara en klump av energi och den energin har massa. Men 

själva fotonen kan inte ha någon massa. 

Peter [Skrattar] Va? 

Björn Själva fotonen har vilomassan noll.  
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Peter Vaddå, vad väger energin? 

Björn Energin väger ju m=E/c
2
 det här är ju Einsteins formel. Alla människor har sett den, men ingen 

vet vad den betyder.  

Peter       Jag har aldrig tänkt på det. Men det blir bara en massa då? 

Björn Ja, energins. 

Hanna  Men asså, en fråga bara, den där energin. För jag tänker att när universum bildades ju då fanns 

det bara ren energi, eller hur? 

Björn Ja. 

Hanna Men om saker minskar i rörelse och bildar materia, 

Björn [avbryter] Ja, man forskar om sånadär saker. Men det är ju ingen som vet. 

Ali  Vilomassa? Vad betyder det? 

Björn Det betyder asså den energin man har när man befinner sig i vila  

Ali Men den kan inte vara i vila, då… 

Björn  Nä, fotonen kan inte va i vila, men rent teoretiskt kan den vara i vila. Jag kan ju låtsas att den 

står still.  

Ali Är det därför som det blir 0, eller? 

Peter Så om någonting rör sig snabbare, så får den högre massa? 

Björn Ja, det gick vi igenom i relativitetsteorin, kommer du ihåg det från fysik1? 

Peter Jag missade den lektionen. 

Den här episoden valde jag att analysera närmare eftersom den innehåller väldigt många 

exempel på en student - lärardiskussion som kontinuerligt initieras av olika studenter. Björn 

ger intrycket att vilja gå vidare med lektionen, men detta förhindras av studenterna. Episoden 

initieras ursprungligen av Peter, som har svårt att förstå de relativistiska delarna i fysiken, 

förundras över att det finns masslösa partiklar. Björns svar gör honom inte mindre förvirrad. 

Det är lite som om Björn svarar på en helt annan kognitiv nivå än vad Peter befinner sig. 

Interaktionsmönstret är då som Mortimer och Scotts (2003) fjärde exempel; I-R. Studenten 

ställer en fråga (initiation), som svaras av läraren (respons). Dessa pågår ett tag, då varje 

respons som läraren ger skapar en följdfråga hos någon student. Björn försöker till en början 

försöka hitta ett svar som passar Peter, utan större framgång. Deras diskussion får en ny 

vändning när Hanna och Ali blandar sig i. Hanna försöker tolka begreppet Big Bang utifrån 

sambanden mellan energi och materia, men Björn ger henne inte tillfälle att reflektera. Han 

säger helt enkelt att det inte finns något svar på hennes fråga och stänger på så sätt hennes del 

av diskussionen när han inte ens låter henne tala till punkt. Ali passar på att fråga några 

enklare frågor om begreppsförståelse. Igen svarar Björn med en kognitiv nivå som inte är 

relaterat till frågan som Ali ställde. Han talar om att vi kan tänka oss en foton i vila, något 

som förbryllar Ali, och antagligen inte bara honom. Alis sista fråga får inte något svar av 

Björn, som återigen vänder sin uppmärksamhet åt Peter. Detta gör att interaktionen mellan Ali 

och Björn aldrig får ett riktigt avslut, Alis fråga förblir hängande i luften. Peters sista försök 

med att tolka fotonen mer relativistiskt avslutar episoden, med att Peter själv stänger 
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Fig.1. Dopplereffekten 

sammanlänkningen genom att ge upp. Björn kan då äntligen skicka iväg studenterna på en 

försenad kafferast. 

 

I den här episoden uppstår en spänning, mellan Björns auktoritet och skiftning till det 

dialogiska arbetssättet som han tvingas använda. Det känns som om frågorna hamnar i 

skymundan av hans syfte, att se till att studenterna förstår fysikstoffet och därmed inte har 

några frågor. Hans syfte försvåras även av att han undervisar i den här episoden på en nivå 

som inte hans studenter ligger på. Han svarar flera gånger med att det inte finns några svar, 

lite som att de inte borde bry sig. Detta ger svårigheter för de studenter verkar se Björn som 

den allvetande fysikern och fysiken som något förbestämt. Även om Peter inte skulle ha 

problem att acceptera svagheter i fysiken i mindre kontroversiella situationer, så blir det här 

lite för mycket.  

 

Det är kontinuerligt studenterna som initierar den fortsatta diskussionen, och Björn som 

försöker finna en fullkomlig respons på deras frågor. Här ses Björn som den allvetande 

fysikern, av alla utom honom själv. Hans auktoritet är inte till hans fördel, då studenterna inte 

själva försöker hitta svar, utan bara nya frågor. Ämnet självdör slutligen när Peter ger upp. 

Han ser det som att han har luckor i sin egen kunskap som gör att han inte kan förstå hur 

fotonen kan vara masslös.  

 

Under rasten frågade jag Björn om vad han ansåg om episoden med Peter. Han menade att 

den var ett resultat av de nya kursplanerna där relativitetsteorin numera finns i den första 

kursen. Detta gör det svårare både för de studenter som läst fysik A på gymnasiet och de som 

aldrig riktigt förstod det under fysik1.  

 

Klassrumsepisod 4 - Dopplereffekten 

Under lektionen om akustik för grupp B håller Ulf på att räkna en uppgift om buller 

på tavlan. Han har tidigare snabbt gått igenom dopplereffekten, och ritat av en bild 

från boken, se fig.1. Efter att ha diskuterat viskande med sin bänkkamrat i en halv 

minut avbryter Vivi Ulfs räknande. 

Vivi Vad var det för bild som du ritade därborta? 

Ulf Det var dopplereffekten... för en mottagare som rör sig mot en 

sändare.  

Vivi Och vad var det? 

Ulf  Det är när man rör sig mot en ljudkälla, eller att en ljudkälla rör sig mot en, blir frekvensen av 

ljudet större. Det är för att ljudvågorna blir tätare och man möter därför ljudvågor oftare 

jämfört med om man skulle stå still.  

Vivi Kan du ta det där igen? 

Ulf  Dopplereffekten... Eftersom mottagaren förflyttar sig mot sändaren så kommer man att möta 

vågtopparna oftare... och det gör att man uppfattar frekvensen som högre. Tänk er en ambulans 

med siren, ni kan tydligt höra hur tonläget sjunker när den åker förbi. Det är ett exempel på 

dopplereffekten. 
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Jasmin Så, i den där bilden, är mottagaren M och sändaren S? Och det är mottagaren som rör sig?  

Ulf Ja, det finns bättre bilder i boken, de behöver inte rita sneda saker på en whiteboard. Där finns 

fler bilder... där sändaren rör sig.  

Robin Boken har ett stycke om dopplereffekt för ljus… vad är det för skillnad mot det här?
  

Ulf ...Det handlar om astronomi. Vi kommer inte att hinna gå igenom det i den här kursen, men det 

rör sig om galaxer som rör sig bort från oss och därför blir frekvensen lägre och våglängden 

större hos ljuset som vi kan uppmäta. Det kallas för rödförskjutning. 

Vivi Men vi behöver inte kunna det? 

Ulf ...Nej. 

Den här episoden initieras av en student som upptäcker att hon håller på att rita av en bild som 

hon inte förstår. När hennes bänkkamrat inte kan hjälpa henne initierar hon en fråga. Ulfs 

korta respons får snabbt en följdfråga, då hon inte minns hans tidigare, korta genomgång om 

dopplereffekten. Vivi verkar ha svårt att förstå Ulfs förklaring, så hon ber honom att upprepa 

sig. Ulf svarar genom att försöka förklara på ett annat sätt, antagligen i förhoppning att hon 

ska kunna förstå lättare. Vivi får inte avsluta diskussionen, för Jasmine kommer med en ny 

fråga, för att försöka koppla begreppet till bilden på tavlan. Ulf förstår att hans bild kanske 

mer förvirrar än förenklar och hänvisar till boken ifall de har problem. Robin, som brukar 

tillbringa lektionerna med att läsa i boken och räkna tyst för sig själv, tittar då upp. Han ställer 

en fråga som ligger utanför ramarna, inte bara för lektionen utan för hela kursen, och Ulf 

svarar på den så gott som han kan. Detta förvirrar Vivi lite och hon får då avrunda hela 

episoden. 

 

Den här episoden valdes ut bland många liknande från Komvux 1, främst eftersom flera 

studenter blev intresserade och ställde frågor. Robin tillbringade nästan all sin tid när jag var 

där med att själv räkna och läsa i boken, och ställde inte några andra frågor. Ulf har en väldigt 

auktoritär/icke-interaktiv kommunikativ ansats, som inte ens förändras när någon ställer 

frågor. Han tillåter det utan problem, studenter kan fråga nästan vad som helst, även om det är 

uteslutande Ulf som står för svaren. Han har inte någon speciell frågestund under sin 

monologiska undervisning, men studenterna har inte några svårigheter att stoppa honom. När 

han svarar använder han samma ansats, han presenterar svaren monologiskt för studenterna.  

 

Som interaktionsmönster är den här episoden sex olika I-R-sekvenser, alltid initierad av 

studenten. Det blir inte några egentliga diskussioner, utan bara kortare svar från läraren. Ulf 

ger studenterna en chans att ställa följdfrågor, vilket endast Vivi gör. Ulf går vidare med 

lektionen när frågorna slutar, som om inget hade hänt. I denna episod är det bara rena 

faktafrågor, förutom Vivis administrativa fråga i slutet. Jag placerade även Robins fråga som 

en faktafråga och inte som en undringsfråga, då den endast är en upprepning av något som 

står i boken.  

 

Ulf skapar inte samma slags spänning som ibland uppkommer hos Björn, då han försöker 

blanda ett dialogiskt arbetssätt med ett auktoritärt beteende. Hans omedvetna sätt att inte ställa 

några frågor uppmuntrar studenter att komma med frågor, men avskräcker studenter från att 
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svara på frågorna som uppkommer i klassrummet.  

 

När det kommer komplicerade undringsfrågor som inte riktigt ingår i fysikstoffet som Ulf ska 

lära ut har han ibland svårt att svara. I grupp A var det en student, Lisa, som kunde ställa 

bortåt tjugo frågor under en lektion, många undringsfrågor. Eftersom hennes frågor bara i 

undantagsfall blev till en diskussion har jag inte velat ta med dem som en egen episod, utan 

jag nämner dem här istället. När jag frågade Ulf om hennes många frågor, sade han att det 

fick lektionerna att gå snabbare och han fick chanser att gå igenom saker som han annars inte 

skulle tänkt på. Ett exempel är ifrån lektionen om relativitetsteorin.  

Kom Einstein fram till det här genom fysiken, matematiken eller filosofin?  

Ulf svarade med en monologisk föreläsning på några minuter. Jag skrev inte upp den i sin 

helhet, men efter att diskuterat med sig själv i flera minuter kom Ulf fram till att Einstein mest 

använde sig av fantasi. Istället för att låta studenterna reflektera själva, reflekterade Ulf högt, 

med risken att tappa sina studenter, men ha kvar kontrollen i klassrummet.  

 

Klassrumsepisod 5 – Emittans 

Björn ska gå igenom emittans med grupp C. 

Björn Svarta bilar, dom blir ju väldigt varma under sommardagar, om man känner med handen. Och 

vita bilar, dom blir inte lika varma. 

Ali Det är precis som när man har en tröja som är svart på sig. 

Björn Ja, precis. Det blir varmare än den vita tröjan. Eller hur? Och man får nästan lite feber om man 

har svarta. 

Mari Den skyddar väl mer mot ultraviolett strålning också? Den svarta. 

Björn Njaaaaee… Det var inte dit jag ville komma, 

Ali Så blir det väl inte, 

Mari Nehe. 

Björn Utan jag vill komma till det här att,  

Ali (Avbryter, lite högre) Gör inte de vita det också? 

Björn .. att varje.. 

Mari Men de svarta absorberar ju, reflekterar ju ljuset, asså. 

Ali De reflekterar.. 

Björn De absorberar ljuset, det vill säga värmen, energin 

Ali De släpper också mycket.. 

Björn Men å andra sidan så strålar de ju ut lika mycket som den absorberar. Och det är utstrålningen 

som man känner när man lägger handen på en svart bil. Det blir ju hett, eller hur? Vid den vita 

bilen så är det inte samma sak. Den vita bilen reflekterar ljuset istället för att absorbera den.  
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Här uppkommer en ny sorts spänning, då studenterna själva skapar en diskussion som Björn 

inte vill gå vidare med. Alis första infall välkomnas av Björn, för den passar in i vad han vill 

säga, och extrapolerar det. När Mari då försöker göra samma sak, extrapolera 

undervisningsstoffet med något som Björn inte är säker på, blir det problem. Eftersom Björn 

tvekar i sitt svar kan en diskussion uppstå mellan Ali och Mari. Deras diskussion om huruvida 

det är någon skillnad mellan hur mycket ultraviolett ljus som olika klädfärger släpper igenom 

dränker Björns försök till tal. Han i sin tur försöker att ignorera deras infall, tills han ser det 

som nödvändigt att rätta till användande av deras begrepp. Han använder sedan detta till att 

återgå till sin ursprungliga idé. 

 

Studenternas beteende får lärarens syfte att förändras. Han börjar med att ha en ursprunglig 

grundtanke att han vill presentera och introducera det fysikaliska stoffet som hör till 

lektionen. Alis infall med sin egen erfarenhet av ämnet uppskattas av Björn, som kan koppla 

det till vad han sade och utveckla varma bilar till varma kläder. Mari försöker koppla det till 

något helt annat, ultraviolett strålning, och det får Björn att stanna till. Han försöker att 

undvika frågan, men Ali och Mari försöker diskutera den. Han tvingas att låta studenterna 

undersöka sina egna synvinklar, i sina försök att få dem att tystna.  

 

Här är en av de få gångerna som Björn använder sig av det icke-interaktiva, auktoritära 

kommunikativa ansatsen. Han presenterar fysikaliska fakta, och studenterna är välkomna att 

komma med infall, så länge som det hör till vad han säger. Eftersom studenterna är vana vid 

att Björn för en dialogisk undervisning där deras infall uppskattas, så fortsätter Maris och Alis 

diskussion.  Anledningen till att Björn inte stoppar dem i tid är antagligen eftersom han inte 

vet svaret, och kunskapsmässigt faller det utanför kursens ramar. Som en parantes kan det då 

tilläggas att Mari har rätt, svarta kläder skyddar bättre mot ultraviolett strålning jämfört med 

vita, även om skillnaden inte är särskilt stor. 
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Sammanfattande analys 

Nedan presenteras en kort sammanfattning över klassrumsepisoderna och hur de har 

klassificerats med hjälp av ramverket som används för studien. KE är en förkortning för 

klassrumsepisod. 

Klassrumsepisod Studenternas 

påverkan på 

klassrumsdiskursen 

Deltagare Interaktionsmönster Lärarsyfte Kommunikativ 

ansats 

KE 1 - Två 

Polaroidfilter 

Fortsättning Tre elever + 

Björn 

En version av I-R-E, 

med tre elever med 

olika åsikter. Björn 

ger evaluering genom 

uppmuntran. 

Guida 

studenter till att 

använda 

fysikaliska 

samband 

Dialogisk/Interaktiv 

som blir 

Auktoritär/Interaktiv 

till slutet 

KE 2 – 

Gitterkonstanten 

Repetition En elev + 

Björn 

Interaktioner som 

kastas mellan lärare 

och elev, innan 

eleven gissar och 

Björn utvärderar 

gissningen för att 

avsluta sekvensen. 

Guida 

studenten till 

att minnas 

undervisnings- 

stoffet 

Auktoritär/Interaktiv 

ansats från läraren, 

en mer icke-

interaktiv önskan 

från studenten, som 

bara vill ha ett svar. 

 KE 3 – 

Fotonens massa 

Utmaning, 

extrapolation 

Tre elever + 

Björn 

Initieringar av elever, 

respons från läraren. 

Guidning av 

studenterna till 

att förstå 

undervisnings- 

stoffet 

Auktoritär/Icke-

interaktiv ansats 

från läraren, som 

svarar på frågor. 

KE 4 – 

Dopplereffekten 

Repetition, 

extrapolation 

Tre elever + 

Ulf 

Initieringar av elever, 

respons från läraren 

Guidning av 

studenterna till 

att förstå 

undervisnings- 

stoffet 

Auktoritär/Icke-

interaktiv ansats 

från läraren, som 

svarar på frågor 

KE 5 – Emittans Utmaning Två elever + 

Björn 

Eleverna initierar till 

en diskussion som 

Björn inte vill gå 

vidare med. 

Utveckla det 

fysikaliska 

stoffet. 

Auktoritär/Icke-

interaktiv ansats 

från Björn, som 

möts av en 

interaktiv ansats 

från hans studenter. 

Tabell 3: En jämförelse mellan klassrumsepisoderna 
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DISKUSSION 

I den här studien har jag undersökt hur vuxna studenter kan påverka fysikdiskursen i 

undervisningen genom att ställa och svara på frågor. De episoder som valts ut visar på vilken 

effekt som studentens uttalande kan ha, särskilt när de får stöd från kurskamrater. 

Klassrumsepisoderna som analyserats här visar på att studenterna har sparsamt med inflytande 

på klassrumsundervisningen. Det är i grupp som studenter har makt i klassrummet. Läraren 

kan inte utföra sin undervisning ifall studenterna vägrar att delta, eller som vi såg i KE 5, när 

studenterna hellre vill diskutera något annat. Studenterna är dock beredda på att läraren har 

makten, för de är där av fri vilja och vill lära sig. På så sätt skapas ett samspel mellan lärare 

och studenter där de tillsammans skapar en diskurs som alla deltagare är bekväma med. 

En auktoritär lärare styr klassrumsdiskursen inledningsvis. Genom att initiera en fråga tar inte 

studenten över klassrumsdiskursen, utan ett samspel mellan studenter och lärare skapas. 

Väljer en lärare att inte gå vidare med en studentinitiering skapas ett vakuum i 

klassrumsdiskursen, och studenterna måste välja mellan att försöka återinföra initieringen 

eller lyssna på läraren. Liknande krävs det att en student väljer att ge respons när läraren 

försöker att initiera en interaktion, för annars skapas samma slags vakuum. Läraren tvingas då 

välja ifall han ska låta initieringen falla, och försöka på ett annat sätt att nå ut till studenterna. 

 

Det är min tolkning att klassrumsdiskursen influeras av klassrumskulturen och 

maktfördelningen när den skapas av deltagarna. Klassrumsundervisningen i sin tur influeras 

till stor grad av diskursen, och på så sätt även av kulturen och maktfördelningen i 

klassrummet. Eftersom maktfördelningen i klassrummen har visat sig vara ojämn i min studie, 

så kan studenterna påverka diskursen mer genom att påverka kulturen. I grupp D var 

stämningen mycket mer avslappnad, och studenterna mer pratglada vilket gjorde att Björn 

blev betydligt mer skämtsam. Allt detta ledde till en mer familjär diskurs i klassrummet där 

fler kunde vara med i diskussioner, men även att Björn ibland tvingades skynda med 

genomgångar.  

 

Mitt resultat överensstämmer inte helt med tidigare studier. Min studie visar på att studenterna 

är betydligt mer vakna på att ställa frågor, men de ställer hellre faktafrågor än undringsfrågor. 

I Aguiar, Mortimer och Scotts (2009) studie var eleverna mer vakna på att ställa 

undringsfrågor, men de ställde ungefär hälften så många frågor per lektion. Då har jag räknat 

med att komvuxlektioner är betydligt längre än en vanlig gymnasielektion. Detta kan bero på 

skillnader mellan elever som är ungdomar i jämförelse med vuxna studenter, men jag kan 

även tolka frågorna annorlunda. 

 

Vidare upptäckte Aguiar, Mortimer och Scott (2009) att eleverna ställde flest frågor om 

ämnen som de hade ett intresse om, eller områden som var utsatta för uppmärksamhet i 

media. I min studie finns inte något sådant samband. Flest frågor överlag uppkom när de 

studerande kände sig säkrare på ämnet, som under en repetition. Då var det flest faktafrågor, 

som krävde korta svar. Jag kunde inte hitta något mönster för när studenterna frågade flest 

undringsfrågor. Fyra olika grupper hade fyra helt olika lektioner där det ställdes flest 
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undringsfrågor, och ämnen var helt skiljda. Därför drar jag som slutsats att studentintresse är 

något som endast har uppträtt på individnivå, mer än i gruppnivå under mina observationer. 

Det var dock bara i grupp A och under lektionen i relativitetsteori, materia och vågor som alla 

undringsfrågor var från samma person, nio stycken.      

 

Med hjälp av att ställa frågor kan studenterna hjälpa lärarna att se precis vart svårigheterna 

ligger i hans undervisning. När takten är så pass snabb som på komvux kan dock svårigheten 

ligga i att studenterna får så pass mycket stoff att lära sig på kort tid att de har svårt att själva 

upptäcka var de har luckor och missuppfattningar. Detta gör att det är förståligt att flest 

faktafrågor uppkommer när det är repetition direkt innan ett prov, och det är endast då som 

nästan hela gruppen är intresserade och kommer med frågor. Annars överstämmer mitt 

resultat med Cakmakci, m.fl. (2011), att det nästan konstant är samma studenter som kommer 

med frågor, men de kan fråga lika mycket av intresse som av nervositet för ett prov. 

 

Björns sätt att med hjälp av egna initieringar få studenterna att medverka i fysikdiskursen gick 

för det mesta bra. För att en lärarinitiering ska ge något i klassrummet krävs det att någon 

student kommer med respons inom en rimlig tid. Likt Mortimer och Scott (2003) märkte jag 

att en lärare snabbt vill ha svar, ofta snabbare än vad hans studenter hinner reflektera över 

svaret. Björns lösning var att inleda en diskussion med lätta frågor, som vilken student som 

helst skulle kunna svara på. Ifall han inte fick en respons frågade han olika studenter tills han 

fick ett svar som han kunde spinna vidare på. De enda gångerna som Ulf försökte att initiera 

till interaktion med eleverna var frågor som ”Håller ni med?” eller ”Hänger ni med?” Dessa 

fick endast i undantagsfall någon som helst respons av de studerande, som oftast var fullt 

upptagna med att anteckna från tavlan. Klassrumskulturen hos Ulf gjorde dock att studenterna 

självmant kunde ställa frågor och komma med kommentarer, så hans initieringar hade en helt 

försumbar påverkan.   

 

Studenternas bidrag till klassrumsdiskursen är oftast bara i form av extrapolation och 

repetition, detta ser jag som ett resultat av en auktoritär klassrumsdiskurs. Med det menas att 

studenterna bara kan ändra det yttre i klassrumsdiskursen, läraren kommer att återgå till sin 

tidigare planering så fort möjlighet ges. Även när studenterna utmanade lärarens diskurs, så 

kunde läraren, efter några omvägar, återgå till att undervisa på exakt samma sätt som tidigare. 

Detta kunde ibland störa studenterna, även om de oftast var beredda på det. I klassrumsepisod 

3 gjorde det att Peter vid två skiljda tillfällen frågade samma fråga, eftersom han var missnöjd 

med svaret. Denna utmaning är svår för Björn att svara på utan att ändra sin undervisning, och 

man märker under episoden att han kämpar, precis som Peter. Att han dessutom försöker att 

tala om fysik på ett sätt som Peter helt enkelt inte förstår, försvårar saken.  

 

Aguiar, Mortimer och Scott (2009) upptäckte att den kommunikativa ansatsen, liksom 

undervisningsstoffet under en episod i klassrummet var skapad genom interaktionen mellan 

lärare och elever. Min studie visar på något annat. Lärarna på komvux har ett väldigt pressat 

tidsschema att hålla sig till, och fysikstoffet i varje lektion är bestämt långt i förväg. Att ta 

omvägar kring något som studenters plötsliga infall, kan vara tidskrävande och därav 

förödande. I Klassrumsepisod 5 är Björn ovillig att låta studenterna få ett rent svar i frågan om 
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klädesfärg och ultraviolett ljus, kanske för att inte visa upp sin egen okunnighet i frågan.   

 

Den kommunikativa ansatsen är inte något som lätt förändrades hos lärarna. Björn själv sade 

att han undervisade mest med hjälp av sin magkänsla. Det tolkar jag som eftersom han inte 

direkt planerar sin undervisning, hellre försöker improvisera och tolka situationer utifrån sin 

kunskap och erfarenhet. Jag tror inte att det beror på att han är obehörig, då han endast har 

någon enstaka kurs kvar för att bli behörig. Båda lärarna hade en helt klar bild på hur 

lektionen skulle gå till innan de kom dit, något som försvårade studenternas påverkan över 

fysikdiskursen. Lärarnas auktoritet var något som alla i klassrummet var beredda på, och 

något som få gånger ifrågasattes. Björn initierade samma frågor till både för- och 

eftermiddagsgrupperna, och fick till slut ungefär samma svar från studenterna. Trots detta 

anser jag att studenter genom att svara på frågor kan påverka fysikundervisningen, för de tar 

ju ändå diskussionen dit Björn vill att den ska komma. Hade de inte medverkat till 

diskussionen hade Björn tvingats ändra sitt undervisningssätt och blivit ännu mer monoligisk, 

och på så sätt hade klassrumsdiskursen ändrats. Nu skapar Björn bestämmer fysikdiskursen 

genom sina frågor, och studenternas makt ligger i att de kan förtydliga eller tillintetgöra den. 

Genom att ställa egna frågor kan de utmana fysikdiskursen, men läraren har fortfarande 

makten över den. Jag har inte sett några exempel på när studenter själva lyckas ändra 

fysikdiskursen i klassrummet, utan bara i samarbete med läraren, oftast endast under korta 

stunder. 

 

Jag märkte att betygskriterierna tolkades ganska olika mellan de olika skolorna, något som 

kan vara farligt. Komvux 1 hade inte ens några laborationer, medan de var obligatoriska på 

Komvux 2. Samtala med andra studenter under laborationer var det enda sättet för studenterna 

på Komvux 2 att tala utan att konstant känna sig bedömda av läraren. De har en chans att 

själva skapa en egen klassrumsdiskurs, där läraren inte längre är i centrum, en möjlighet som 

saknades helt på Komvux 1. Jag har dock inte sett några följder av detta i klassrumsdiskursen 

under lektionerna i Komvux 2. Det kunde ibland ta längre tid för Björn att starta upp en 

lektion då studenterna kom med administrativa frågor om laborationsrapporten och Björn var 

tvungen att upprepa sig när någon kom in försent. Detta anser jag vara mindre 

komplikationer, då de administrativa frågorna har en mindre påverkan på klassrumsdiskursen 

i helhet och nästan endast uppkommer närheten av en deadline. Läraren kan även tysta dessa 

frågor genom att börja med sin genomgång, utan att studenterna försöker återgå till att 

diskutera inlämningsdatum och liknande. 

 

Min studie visar på att studenterna på komvux har relativt liten makt över klassrumsdiskursen 

jämfört med gymnasieelever som studerar på samma nivå, i enlighet med Aguiar, Mortimer 

och Scott (2009). Deras undersökningar har påvisat en jämnare maktfördelning i klassrummen 

än vad jag har sett. Eftersom studenter på komvux studerar frivilligt, och eftersom de har 

större livserfarenhet än sina yngre motsvarigheter, så har de en högre toleransförmåga mot 

lärarnas auktoritet. Det skapas en balans mellan en auktoritär lärare och hans studenter, jag 

fick känslan av att de ville att han skall leda dem. Detta är ganska synd, då studenter med 

både mognad och livserfarenhet skulle kunna skapa en väldigt intressant klassrumsdiskurs, 

ifall de fick möjligheten att göra något mer än finpolera lärarens.  
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För att avslutningsvis samfatta mitt resultat och svara på min fråga, så har studenterna en 

liten, men inte obefintlig, påverkan på klassrumsdiskursen. I Komvux 2 såg jag hur studenter 

från båda undervisningsgrupperna genom att ge respons på lärarens initieringar på så sätt 

kunde föra undervisningen framåt. De skapade diskursen i ett samspel med läraren, även om 

läraren i förväg hade en idé hur diskursen skulle utvecklas. Det var betydligt svårare för 

studenter att i samspel med läraren utveckla en ny diskurs baserat på en utmanande initiering, 

eftersom läraren i längden inte ville delta. Han ville återgå till diskursen som han hade varit 

med ifrån början, och studenterna gick med på det. Studenterna kan genom att initiera mindre 

utmanande frågor få läraren att under korta perioder ändra sitt undervisningsätt, genom att gå 

djupare in i fysikstoffet, undervisa enklare eller långsammare. På samma sätt är dessa 

förändringar inte konstanta, utan läraren går tillbaka till sitt gamla sätt, så fort tillfälle ges. Det 

skulle kunna tänkas att många studenter som ställer frågor på en lägre nivå än där läraren 

undervisar skulle kunna få ett större bidrag till klassrumsdiskursen, men det är inte något som 

jag har märkt av. 

 

Framtida studier 

Eftersom jag endast besökt lärare som har ett väldigt auktoritärt ledarskap i klassrummet, vore 

det intressant att jämföra med en skola som har en mer dialogisk lärare. Det vore även 

intressant att försöka komplettera Mortimer och Scotts (2003) ramverk så att det ger mer 

liknande reslutat för vuxna studenter. En anledning till att jag får så skiljt resultat kan ju vara 

på grund av att ramverket behöver uppdateras, betydligt mer än vad jag har gjort för att 

fungera på vuxna och på komvux. Ramverket behöver inriktas mer på lärarens auktoritära 

arbetssätt, och på hans sätt att få med studenterna i undervisningen utan att skapa en 

diskussion.  

 

Att se skillnaden i fysikdiskursen jämfört med en svensk gymnasieskola kan även vara 

intressant, då medelåldern på komvux på senare år har sjunkit drastiskt och förändrat 

grupperna till att inte vara helt olika en vanlig gymnasieklass. Att besöka en gymnasieklass 

skulle kunna visa på vilka skillnader det blir i resultat när elever som får större makt över den 

rådande klassrumsdiskursen. En studie som visar på kopplingar mellan livserfarenhet och 

bidrag till klassrumsdiskussioner skulle även kunna vara en intressant uppföljning.   
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SLUTSATS  

I den här studien har jag använt mig av Mortimer och Scotts (2003) ramverk för att analysera 

klassrumsdiskursen under en vanlig fysiklektion på komvux. Genom att ställa och svara på 

frågor kan studenter visa för läraren vart de ligger, både nivåmässigt och kunskapsmässigt. 

Genom att reflektera över frågor kan studenter upptäcka samband och se nya synvinklar. 

Tidspressen på komvux gör dock att klassrumsdiskussioner måste hållas korta. Lärarna har en 

auktoritet skapad av deras ställning, som försvårar för att studenter ska få reflektera fritt under 

lektionstid. Lärarna är erfarna, och de handlar mer från sin egen erfarenhet än studenternas 

reaktioner.  

 

Som makt i klassrummet kan studenterna svara och ställa frågor. De kan initiera en diskussion 

med läraren, och de kan ge respons för att för lärarens idéer vidare. På båda dessa sätt kan 

studenterna påverka klassrumsdiskursen, men svagt. Genom att svara på frågor som läraren 

ställer för studenterna diskursen vidare, men läraren har större influens än dem. Genom att 

ställa frågor gör studenterna uppror mot klassrumsdiskursen som läraren kontrollerar, och tills 

läraren har kunnat svara på deras frågor har studenterna mer makt än läraren över diskursen. 

De kan tvinga honom att förändra sitt undervisningssätt, eftersom det tydligen inte är 

tillräckligt för deras behov. Det är dock läraren som bestämmer när frågan är besvarad, och då 

återgår han till genomgången, lite som inget har hänt. 

 

Som auktoriteter i klassrummet har lärarna den slutgiltiga makten när det gäller 

undervisningen och diskursen som används. Diskursen skapas som ett samarbete med 

studenterna, och de kan närsomhelst göra uppror mot diskursen genom att ställa frågor, men 

det är upp till läraren att initiera en ändring av den.  
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BILAGA: OBSERVATIONSMALL 

Namn: Tid:  Plats, lektion: Närvarande 

elever: 

Övrigt: 

Faktafråga 

stor/liten 

”Wonder-

question” 

Be att 

upprepa… 

Har jag 

förstått…? 

Ej fysikrelaterat 

 

 

 

    

Fråga från elev Resultat, tidsåtgång 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


