
Frågor - Lärprocessen

Som handledare kan du använda dig av frågor för att få eleverna att reflektera över sitt handlande 
och stärka deras lärande. Under de olika faserna kan du ställa olika frågor. Nedan följer exempel 
på frågor du kan ställa till eleverna. 

Erfarenhetsfasen
Som handledare kan du börja arbeta med frågor redan under erfarenhetsfasen så länge du inte 
stör deras erfarenhetsinsamlande.  
• Vad är det som händer här?
• Hur känns det för dig?
• Vad behöver du ta reda på för att…
• Hur menar du, mer specifikt?
• Har du något förslag?
• Vad föredrar du?
• Vilka är dina misstankar kring…?
• Vilka syften har du med…?
• Om du skulle gissa svaret, vad skulle du gissa då?
• Kan du beskriva det på ett annat sätt?
• Vad är det värsta/bästa som kan hända?
• Vad mer kan du berätta om… 

Reflektionsfasen
Nu har deltagarna avslutat den praktiska delen av övningen. Nu ställs frågor som rör den direkta 
erfarenheten
 
• Någon frivillig I gruppen som vill berätta om det ni gjorde? Något mer som ni    
 gjorde?
• Vad hände? Vad var det som skedde?
• Hur kändes det?
• Någon annan som kände likadant/upplevde det på samma sätt?
• Var det någon som kände annorlunda/upplevde det på annat sätt?
• Några överraskningar?
• Hur många kände likadant?
• Vad blev ni varse? Vad observerades?
• Något mer att berätta?
 
Generaliseringsfasen
Erfarenheten är gjord och eleverna har delat med sig. Nu gäller det att försöka skapa reda och 
lärande kring all information:
 
• Hur hänger dessa saker ihop?
• Vad betyder det för dig?
• På vilket sätt var det betydelsefullt/viktigt?
• På vilket sätt var det bra/dåligt?
• Vad var det som slog dig, när du…?
• Hur passar det ihop?
• Hur kunde det ha varit annorlunda/bättre?
• Ser du någon ”röd tråd”?
• Vad säger det om dig själv/gruppen?



• Vad kan du lära dig från det här, om dig själv/ om gruppen?
• Vilka slutsatser kan vi dra från detta?
• Vad har vi lärt oss?
• Så, hur kan vi förstå detta i ett större sammanhang, när det gäller…?
• Påminner detta dig om något?
• Förklarar detta något för dig, vad?
• Så, vad…?
• Vilka tidigare erfarenheter påminner dig om detta?
 

Appliceringsfasen
I den här fasen fokuserar vi på hur eleverna kan använda sig av det som de lärde sig under ak-
tiviteten. Frågorna handlar om hur vi kan applicera den generella kunskap som kom fram i den 
tidigare fasen i vardagliga situationer, i skolan och i yrkeslivet.
 
• Hur kan du applicera detta?
• Vad skulle du vilja göra med det som du lärt dig?
• Vad kan du göra för att fortsätta med det där?
• Vilka alternativ har du?
• Vad kan du göra för att underlätta appliceringen?
• Hur kan du göra det bättre?
• Vilka konsekvenser kan det bli av att du gör/inte gör det där?
• Vilka förändringar kan du göra, så det blir bättre?
 

 
Utvärderingsfas
En sista fas kan läggas till som rör hela erfarenheten, som en lärandeprocess. Frågorna handlar 
om att få lite fler svar kring utvärderingen av aktiviteten och dess lärandeprocess.
 
• Hur kändes den här övningen för dig?
• Vilka saker var positiva/negativa, tycker du?
• Hur kunde övningen ha blivit mer meningsfull?
• Vilka goda nyheter/dåliga nyheter finns med övningen?
• Vilka förändringar skulle du göra?
• Vad skulle du göra annorlunda?
• Vilka vinster/fördelar finns?
• Om du skulle göra övningen igen…?
• Fler förslag?
 

Helt klart så kommer flera frågor att generera liknande svar. Som handledare kan variationer av 
samma fråga ge dig en chans till att nå samma svar via olika beröringsområden och därmed ge 
deltagaren möjlighet att få en bredare reflektion/lärande.


