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 Introduktion 
Dette vidensnotat er udarbejdet i forbindelse med forsknings- og udviklingsarbejde i forskningsmiljøet 
”Uddannelsesmobilitet og læringsfællesskaber” på Professions-højskolen Absalon. Forskningsarbejdet 
har omhandlet forskellige perspektiver af dialogisk undervisning og demokratiske fælleskaber (Jensen, 
2016; Jensen & Hansen, 2018, 2020; Nielsen, Neergaard, & Jensen, 2019; Rasmussen, Hansen, 
Christoffersen, & Jensen, 2019). Bidragene skal ses som bud på, hvordan skolen fra et 
klasserumsperspektiv kan skabe stærke læringsfællesskaber, mindske social eksklusion i 
uddannelsessystemet, forebygge polarisering samt øge trivsel og læring for alle elever.  

I dette arbejde er det blevet klart, at vi ikke nødvendigvis taler om det samme, når vi taler om dialog, 
dialogisk undervisning og demokratiske fællesskaber. Derfor kan det dialogiske også iagttages fra 
forskellige perspektiver. Endvidere er der blevet hævdet af blandt andre Per Fibæk Laursen, at 
undervisning i nutidig forstand – i hvert fald i Danmark – grundlæggende er dialogisk (Laursen, 2017, 
2020), hvorfor det så måske slet ikke giver mening at anvende begrebet ”dialogisk undervisning”. Fibæk 
Lausen fremhæver endvidere, at den empiriske uddannelsesforskning over en bred kam understøtter 
elevinddragelse på en måde, som kan kaldes dialogisk. Lærere taler med elever og ikke kun til elever, så 
der foregår noget, der kan beskrives som ’dialogisk’ i klasserummet. Hvis denne hverdags-forståelse af 
dialogbegrebet er udgangspunktet, vil undervisning, så længe der er en eller anden form for interaktion 
og ordveksling mellem lærere og elever, principielt kunne godtages som dialogisk.  

Men dialogbegrebet kan i undervisningssammenhæng forstås som langt mere end dette. Og hvis man 
gerne vil anvende begrebet ’dialogisk undervisning’ til at skelne mellem forskellige elementer i en 
undervisnings- og deltagelsespraksis, er der behov for at differentiere imellem forskellige typer af dialog 
– og dialog på forskellige niveauer. Den brede forståelse af dialogisk undervisning (’vi underviser 
dialogisk, fordi vi taler med og lytter til eleverne’) kommer til kort, hvis man er interesseret i at undersøge 
undervisningspraksis i forhold til, hvordan eleverne lærer, hvilke vidensformer, der arbejdes med i 
undervisning, og hvordan eleverne betragtes og positioneres i undervisningen. 

En anden udfordring med begrebet ”dialogisk undervisning” er, at alle tilsyneladende kan tilslutte sig 
det. Dialog bliver af de fleste opfattet som et positivt ladet ord, der ikke kun i undervisningssammenhæng, 
men bredt set bruges til at beskrive kvalitet i kommunikations- og beslutningsprocesser. Det kan derfor 
være vanskeligt at være imod dialog. Men det nærmest automatisk at associere dialogbegrebet med noget 
positivt og ”intuitivt uimodståeligt”, kan imidlertid gøre ordet vildledende (Sfard, 2020). For hvornår er 
noget egentlig dialogisk? Hverdagsforståelser af dialogisk undervisning kan føre til, at vi godtager stort 
set al undervisning som dialogisk. Hvis vi skal forske i og udvikle dialogiske undervisningspraksisser, 
må vi derfor starte med at få greb om, hvad det er, begrebet kan betegne. 

Vi peger i dette vidensnotat på to særlige dimensioner ved ’dialog’ i forhold til undervisning. Det drejer 
sig på den ene side om undervisningsformer, hvor elevernes lærende udvikling er i centrum. På den anden 
side drejer det sig om elevernes generelle deltagelsesformer og dermed de former for (demokratiske) 
fællesskaber, de indgår i, samt måden hvorpå de indgår i dem. Disse to dimensioner hænger nøje sammen, 
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men de trækker på forskellige traditioner og lægger vægten på noget forskelligt. I begge dimensioner 
indgår både ’uddannelse’ og ’dannelse’, men den første har ’læring’ som sit udgangspunkt, mens den 
anden har ’fællesskab’ som sit. 

 Formål og målgruppe 

Formålet med vidensnotatet er at undersøge litteraturen om dialogisk undervisning og identificere 
grundlæggende og betydningsfulde værker, mønstre og udviklinger i feltet. Vidensnotatet skal betragtes 
som et work in progress og som et første skridt til en egentlig kortlægning af feltet. Der vil således være 
mange elementer, dimensioner og positioner, der ikke er taget med i denne udgave. Vi anser det dog for 
betydningsfuldt, at kortlægningsarbejdet påbegyndes, selv med de mangler og udeladelse dette medfører. 
Således søger vidensnotatet at bidrage til at skabe et begyndende samlet overblik over det komplekse 
svar på det enkle spørgsmål:  

Hvad er dialogisk undervisning? 

Dette med henblik på at etablere en teoretisk ramme, et fokus og en kontekst for videre udvikling af 
dialogisk undervisning – både i forskning og i praksis. Vidensnotatet henvender sig både til forskere med 
interesse i feltet, til undervisere af fagprofessionelle i skolen, undervisere generelt og til studerende inden 
for det didaktiske og pædagogiske felt. 

 Metode 

Arbejdet er foretaget med inspiration i narrative litteraturreviews (Grant & Booth, 2009; Onwuegbuzie 
& Frels, 2016), som er en omfattende, kritisk og faglig analyse af den aktuelle viden om et emne. At 
reviewet er narrativt betyder for det første, at strukturen for gennemgangen er prosaisk og kun i begrænset 
omfang tilbyder oversigter i tabelform. Endvidere ligger der i det, at vi konstruerer et overblik ud fra 
udvalgte publikationer. Der er således ikke tale om en systematisk søgning af alle relevante publikationer, 
men snarere et forsøg på at undersøge og samle alt det omfattende materiale vi i forvejen havde enten 
godt eller perifært kendskab til. Det har således ikke været formålet at samle alle bidrag, men at 
sammenfatte det, vi har fundet, er det væsentligste. 

Notatet har karakter af et generelt litteraturreview, der gennemgår de mest væsentlige og betydningsfulde 
vidensbidrag om feltet, og et historisk review, som søger at opspore den dialogiske undervisnings 
historiske oprindelse og udvikling. 

Processen er organiseret i 3 faser (Onwuegbuzie & Frels, 2016): 

n En udforskningsfase, hvor der gennemgås litteratur. Fasen er en iterativ proces, hvor der skiftevis 
søges efter, til- og fravælges og organiseres og lagres litteratur. Vi har taget udgangspunkt i det, vi 
allerede kendte til. Efterfølgende har vi udvidet søgningen efter de termer, der gik igen i det allerede 
kendte stof, for at opnå dybere forståelser. I dette arbejder har den nyligt publicerede The Routlegde 
Handbook on Research of Dialogic Education (Mercer, Wegerif, & Major, 2020) spillet en central 
rolle. Den har fungeret både som uddybende læsning og som kilde til nye indsigter, men også til at 
verificere kilder fundet andre steder. 
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Undervejs har vi valg materiale fra ud fra en vurdering af kvalitet og relevans. Vi har inkluderet 
materiale, der reflekterer ’dialog’ ind som et hovedanliggende i pædagogisk rettede aktiviteter, og 
som forholder sig til de traditioner, der allerede er veletablerede. Vi har således ikke medtaget 
litteratur om, hvordan man arbejder med demokratisk udvikling ud fra dialogiske processer uden for 
skolen (eksempelvis Bohm, 1996). For at begrænse omfanget af notatet er litteratur, hvor mundtlighed 
og mundlighedsundervisning er det centrale og traditioner inden for projektorganiserede og 
problemorienterede undervisningsformer heller ikke medtaget. Dette selvom alle tre nævnte områder 
kan være særdeles relevante i forhold til ’dialogisk undervisning’. Noget litteratur er altså udelukket 
ud fra kriterier som kvalitet, relevans eller for at begrænse af omfanget, mens andet er udeladt på 
grund af forfatternes manglende kendskab til det. 
 
n En fortolkningsfase, hvor litteraturen analyseres, syntetiseres og kategoriseres. I dette arbejde har 

vi måttet træffe nogle valg i forhold til, hvilken struktur vi ville organisere stoffet i. Vores 
kategoriseringer kan kritiseres for at forenkle positionerne eller for ikke at få det hele med. Der 
kunne have været foretaget andre meningsfulde kategoriseringer. Men samtidig har 
kategoriseringer som redskab netop til formål at reducere feltets kompleksitet, så vi får mulighed 
for at tale om, forstå og diskutere begrebernes betydninger. 

 
n En kommunikationsfase, hvor indsigterne formidles skriftligt og efterfølgende formidles digitalt på 

diverse platforme og mundtligt til relevante konferencer og seminarer. Dette notat er således en del 
heraf. Vi lægger vores resultat frem som en invitation til, at andre kan anvende det, men først og 
fremmest for at invitere til diskussion og dialog om de fund, vi har gjort. 

I litteraturen anvendes både begrebet dialogisk uddannelse (education), dialogisk pædagogik (pedagogy) 
og dialogisk undervisning (teaching). Alle tre perspektiver berøres i dette notat, men for ikke at forvirre 
læseren, bruges gennemgående begrebet dialogisk undervisning, da fokus ligger på dialogen i 
klasserummet mellem lærer og elever eller tilhørende undervisningsformer, og fordi vores hovedfokus 
er på organiseringen af undervisning snarere end effekten af denne. 

 Dialogisk undervisning som selvstændigt forskningsfelt 

Der har længe været en opmærksomhed på det sociale samspils betydninger for børn udvikling og læring. 
De sidste årtiers uddannelsesforskning har i stigende grad fokuseret på dialogens betydning for elevernes 
kognitive udvikling. En omfattende samling af denne forskning udkom i 2020 i Handbook of Research 
om Dialogic Education (Mercer, Wegerif, & Major, 2020). Og selvom forskning tidligere har peget på 
vigtigheden af kvalitet i dialogen i skolen, så markerer denne udgivelse dialogisk undervisning som 
selvstændigt forskningsfelt. I dette notat behandler vi i tråd hermed dialogisk undervisning som sit eget 
felt og ikke blot som et kendetegn ved god undervisning (Laursen, 2017, 2020).  

Selvom forskningsfeltet er selvstændigt, er det ikke hverken et enigt eller ensartet felt. Feltet tilbyder 
ikke én entydig definition af begrebet ”dialog” og derfor ej heller af dialogisk undervisning. Svaret på, 
hvad dialogisk undervisning dækker, afhænger derfor af, hvem du spørger, og hvornår du spørger. 
Tilsvarende findes der ikke kun én begrundelse for, hvorfor dialogisk undervisning er ønskværdig, men 
en lang række af begrundelser, der spænder meget vidt og trækker på forskellige videnskabelige 
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traditioner og erkendelsesinteresser. Vidensnotatets kapacitet rækker ikke til at opstille en udtømmende 
liste af hverken definitioner eller begrundelser, men udvalgte nedslag vil tilsammen udgøre, hvad vi 
mener er et tilstrækkeligt fundament for at forstå og udvikle dialogisk undervisning 

 Den danske kontekst 

Dialogisk undervisning har været et kendt ideal i både dansk og international pædagogik i årtier, og den 
danske uddannelseskultur er dialogisk i sin selvforståelse (Laursen, 2017; Schaffalitzky, n.d.). Imidlertid, 
er der noget, der tyder på, at dialog ikke er særligt fremtrædende i skolen i hvert fald ikke på en 
systematisk og teoretisk funderet måde. Aktuelle undersøgelser beretter om, hvordan skoledagene især i 
udskolingen er præget af monologisk og lærerdomineret undervisning, og at denne medfører, hvad 
eleverne selv oplever som ”tunge” og ”lange” skoledage, hvor de enten sidder meget ned og løser 
skriftlige opgaver, eller hvor de lytter til, hvad de omtaler som ”lærersnak” (Danmarks 
Evalueringsinstitut, 2020).  

Traditionel monologisk og lærerdomineret undervisning er kritiseret for at begrænse børn og unges 
muligheder for at deltage i klasserummets fællesskab. Kritikken går blandt andet på, at interaktionens 
monologiske struktur skaber forskelssættende praksisser, hvor kun nogle elever får særligt privilegeret 
adgang til deltagelse (Murning, 2013), hvor eleverne er passive, keder sig og oplever tab af mening 
(Christoffersen, 2014), og hvor de tyer til strategiske og præstationsorienterede tilgange til 
undervisningen (Katznelson & Louw, 2018). Der foregår en positionering af eleverne som nogle, der 
modtager undervisning – og enkelte elever kan så positioneres som de ”aktive” og andre de ”passive”, 
”dovne” eller som ”uromagere” (Hetmar, 2017).  

Når lærere skal støtte børn og unge i at blive aktive deltagere i fællesskaber i klasserummet trækkes 
dialogisk undervisning derimod ofte frem som idealet. Dialogisk undervisning sættes i forbindelse med 
en inkluderende analyserende skolepraksis, der åbner for muligheder for elevernes deltagelse (Quvang, 
Hedegaard-Sørensen, & Molbæk, 2017), og der henvises til, at det en måde at opbygge demokratiske 
fællesskaber på og derigennem forebygge fx polarisering og eksklusion i skolen og i samfundet 
(Rasmussen et al., 2019). 

Der er således tilsyneladende en forskel mellem praksisser, der af skoleforskere (og lærere) betragtes 
som idealet, og så den aktuelle praksis. Dette notat skal derfor også ses som et bidrag til at sætte fokus 
på denne forskel og som en hjælp til at reflektere over, hvordan man i skolesammenhænge i højere grad 
kan arbejde med inddrage dialogiske elementer i undervisningen. 
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 Begrundelser for dialogisk undervisning 
Inden vi ser på, hvordan dialogisk undervisning kan forstås fra forskellige perspektiver, vender vi 
opmærksomheden mod, hvordan det kan begrundes, at dialogisk undervisning anses for idealet for børn 
og unges udvikling og læring. 

Med udgangspunkt i Robin Alexander kategorisering (2017) henviser vi her til syv vidtfavnende 
begrundelser for at anvende dialogisk undervisning. Begrundelserne spænder fra det 
neurovidenskabelige og psykologiske, over det kommunikative og pædagogiske til det sociale, politiske 
og kulturelle. Vi videregiver disse begrundelser, fordi de kan være med til at skabe et overblik over og 
forståelse for nogle af de forskelle, der findes inden for feltet dialogisk undervisning og for at synliggøre, 
at forskellige positioner har forskellige videnskabsteoretiskef grundlag og skriver sig ind i vidt forskellige 
faglige domæner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. 7 begrundelser for dialogisk undervisning (efter Alexander, 2017) 

 En neurovidenskabelig begrundelse 

Sprog er centralt for dannelsen af det neurale netværk, som begynder før fødslen og fortsætter livet ud. 
Evolutionen har udstyret mennesket med en hjerne, der foretrækker talelyde frem for andre lyde. Allerede 
mens barnet endnu ligger i moderens mave, er det mere opmærksomt på den menneskelige stemme frem 
for andre lyde. De erfaringer barnet får med sproglyde gennem dialog med andre sprogbrugere er med 
til at specialisere neurale netværk i hjernen til at processere sproglige indtryk, lige fra de mindste lydlige 
enheder (fonemer) til meningsfulde sekvenser af ord (Fusaro & Nelson, 2009). På den måde hænger 
lytning sammen med tale, ligesom det gør det i dialogen. 
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Rita Carter peger i sin bog, Mapping the mind (1998) på, at social og sproglig interaktion fører til højt 
hjerneengagement. Det kan forklares ved, at vi, når vi interagerer, udsættes for mange forskellige typer 
af stimuli, der aktiverer forskellige området i hjernen. Det gælder både de områder af hjernen, der står 
for sprogforståelsen (det impressive sprog), og de områder, der står for sproganvendelsen (det 
ekspressive sprog). 

De neurale netværk for sprogproduktion er placeret samme sted i hjernen som spejlneuronerne. Det 
betyder, at spejlneuronerne aktiveres ved blot at tale eller lytte til en andens fortælling om en handling. 
Spejlneuroner betyder, at når en følelse kommer til udtryk i ansigtet og bliver set af en anden, vil 
vedkommende være i stand til at fornemme den samme følelse i sig selv. Denne forbindelse gør det 
muligt både kropsligt, følelsesmæssigt og kognitivt at indgå i et samspil med hinanden. Uden 
spejlneuroner vil der ikke være kontakt og empati (Hart, 2007). 

 En psykologisk begrundelse 

Sproget hører til blandt de vigtigste medierende led, der muliggør menneskers højere psykologiske 
funktioner. Således er sprog og psykologisk udvikling uadskillelige. Dette vidner sprogpsykologien om. 
Sprogpsykologien sammentænker disse to discipliner og hævder, at sprog nødvendigvis forudsætter 
psykologiske forhold, og at højere psykologiske processer og relationelle forbindelser forudsætter 
sproglige ressourcer. Det, at sprog forudsætter psykologiske forhold, kommer blandt andet til udtryk ved, 
at sprog altid er nogens. Der er en person på banen, og denne person befinder sig i en situation, som er 
med til at give sproget betydning. Det andet og omvendte forhold, at psykologi forudsætter sprog, handler 
om at vores konkrete sprogbrug, afslører hvordan vi tænker om os selv, andre mennesker og fænomener 
i verden (Nielsen, 2012). Vi har ikke direkte adgang til hinandens tanker, men tankerne kan manifesteres 
sprogligt og give andre oplysninger om, hvad vi tænker. På den måde fungerer sproget som vores indtryks 
udtryk. 

 En kommunikativ begrundelse 

Sproget er et af menneskets primære redskaber til at interagere og forstå andre med. Når dialogen, forstået 
som den gensidige responsiv samtale, er vigtig, skyldes det, at vi ikke helt forstår hinanden. Vi deler ikke 
de samme indtryk i vores bevidstheder, og vi danner ej heller de samme billeder i vores indre (Nielsen, 
2012). Det betyder, at vi helt grundlæggende ikke kan tage for givet, at vi forstår det vores samtalepartner 
siger. Det kan virke som en banal pointe. Alligevel kender alle til situationer, hvor man er blevet taget til 
indtægt for noget, man har sagt, men ikke ment. Eller at man egentlig har noget på sinde, men undlader 
at sige det i fare for at bliver misforstået. I dialogen forholder man sig både ydmygt og nysgerigt og er 
villig til at tage den andens perspektiv. I dette ligger en anerkendelse af, at kommunikation er langt mere 
kompleks end en simpel overførsel fra A til B via et givent medie og et opgør med forestillingen om, at 
vi kan kommunikere noget entydigt. Særligt i en tid, hvor børn i stadig stigende grad bruger visuelle 
virkemidler i deres kommunikation med andre, som åbner for stadig større fortolkning af budskaber, er 
denne pointe vigtig. 
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 En pædagogisk begrundelse 

Dialogen spiller en vigtig rolle i forhold til at styrke elevernes tro på sig selv, deres kompetencer og 
evner. Når vi bevidst bruger dialogen til at anerkende og udforske barnets vurderinger af forskellige 
situationer, bliver det bedre til at mærke, hvad det selv har lyst til, er bange for, bliver gal over eller 
glædes ved. Med andre ord støtter dialogen barnets selvfølelse.  

I dialogen står læreren ved elevernes side, når de udforsker verden, og læreren sørger for at skabe 
mulighed for at eleverne får mestringsoplevelser og af at lykkes. Når eleverne gennem dialogen bliver 
klogere på, hvad det lykkes med, og det, der slet ikke synes at fungere, og når barnet møder omgivelsernes 
feedback og værdsættelse, får barnet større indsigt i egne ressourcer. Dermed bliver eleverne bedre til at 
analysere og vurdere, hvilke udfordringer de skal tage op, og hvilke de skal lade ligger. Analysen gør 
dem bedre til at finde balance mellem, hvad de tror, de magter, og hvad de rent faktisk magter. De 
opbygger ikke bare en tillid til egen formåen, men en afstemt tillid. Både selvfølelse og selvanalyse 
fremmer barnets evner til at tilpasse sig omgivelserne og få omgivelserne til at passe til sig (Lynge, 2007). 

 En social begrundelse 

Det at tale sammen kan opbygge relationer og tillid mellem mennesker. I en dialogisk tilgang til 
undervisningen understøttes relationsdannelsen, som af Per Schultz Jørgensen beskrives som de sociale 
bånd, der etableres, når man ”går over broen” til et andet menneske (Jørgensen, 2016). Når man går over 
broen, forsøger man at gå ind på hinandens temaer gennem opfølgninger, der kommenterer, spørger og 
holder temaet fast igennem flere ytringsudvekslinger. Der kan derigennem skabes oplevelser af 
gensidighed, hvor der bliver lyttet og bidraget til hinandens virkeligheder. Man udbygger dem og 
supplerer dem.  

I undervisningen sker, det, når læreren stiller uddybende spørgsmål og når læreren følger op og følger 
med eleven et stykke vej. Denne opfølgningsetik, som Jørgensen kalder det, bekræfter en forbundenhed, 
som bygger relationen op. 

Dialogen indbefatter også et kommunikativt samspil, som rækker ud over samtale. Dette kommunikative 
samspil har også betydning for relationen. Den non-verbale kommunikation kan fx være kropssprog, 
ansigtsudtryk, berøring og øjenkontakt, som kan fungere som enten fejlstemmere, der svækker 
relationen, eller som afstemmere, der etablerer, opbygger og forstærker relationen (Klinge, 2017). Og 
dette sker også, når læreren ikke-kommunikerer. Forskning af bl.a. Ågård viser, at stort set alt, hvad 
læreren gør (og ikke gør), tolkes relationelt af eleverne (2014), ligesom det viser sig som et 
gennemgående tema hos eleverne, at de vedvarende afsøger, om læreren har dem på sinde (Klinge, 2017). 
Det er af stor betydning for dem, om de ‘betyder noget’ for læreren. 

Også mellem eleverne opbygges eller nedbrydes relationer gennem deres sociale samspil. Igennem 
dialogisk undervisning arbejdes der målrettet mod, at eleverne lærer at møde hinanden med interesse, 
anerkendelse og tillid. Når eleverne hele tiden bliver sat i situationer, hvor de skal forholde sig til deres 
kammerater, bliver de udfordret til at se verden fra hinandens perspektiver og til at forholde sige til 
forskellighederne dem imellem.  



  

Professionshøjskolen Absalon / - et review af litteratur om dialogisk uddannelse, pædagogik og undervisning / VIDENSNOTAT 12 / 65 

 En politisk begrundelse 

I et repræsentativt demokrati som det danske, der baserer sig på princippet om, at der vælges 
repræsentanter, som varetager en større gruppe menneskers interesse, er dialogen et grundsten. 
Demokratiet har brug for både borgere og politikere, der evner at argumentere, ræsonnere, diskutere, 
lytte og sætte spørge ind til. På den måde handler det at være borger i et demokrati ikke kun om at afgive 
sin stemme, men også om at kunne bruge sin stemme. Denne demokratiske dannelsesopgave har skolen 
i børne- og ungdomsårene et stort ansvar for. I skolen bør det talte sprog derfor være et mål i sig selv 
såvel som et middel til læring (Alexander, 2020). Dette imperativ sættes på spidsen i følgende citat: 

 ”Language powers thought, evokes learning, conveys culture, coheres community and – for 
better or worse – mediates political action” (Alexander, 2020, p. 675).  

I citatet beskriver Alexander sproget, som det, der kan bringe politisk handling i stand. Med andre ord, 
så er den politiske handlen afhængigt af, at mennesker mestrer sproget i en vis udstrækning. 

 En kulturel begrundelse 

Sproget påvirkes af kulturen og påvirker selv kulturen. En dobbelthed, som Dewey udtrykker i Demokrati 
og dannelse: 

 ”Mennesker lever i fællesskab i kraft af de ting, de har til fælles, og kommunikation er den 
måde, hvorpå de får fælles ting” (Dewey, 2005, p. 26). 

På den ene side fødes vi ind i sproget og arver alt, hvad der følger med af kultur, historie, måder at tale, 
skrive og ræsonnere på (Løw, 2018). Og på den anden side, så vægter vi, når vi taler sammen om små 
og store begivenheder, noget mere end noget andet, hvilket reproduceres kultur med en forskel. Vi 
udvælger perspektiver at tale om, der optager os. Disse fortællinger overleveres og udvikles i dialogen 
mellem mennesker og over tid, hvorved de er med til at opbygge og vedligeholde kollektive identiteter. 
Med ordene og sproget skaber vi en livsverden for os selv og hinanden. 

Jerome Bruner hævder, at vores selv skabes af fortællinger, og at disse relaterer til kulturelle normer: 

”Det er først og fremmest gennem vores fortællinger, vi konstruerer en version af os selv i 
verden, og det er gennem sine fortællinger, en kultur giver sine medlemmer modeller for 
identitet og handling” (Bruner, 1999, p. 43). 

Således kan dialogisk undervisning altså begrundes fra mange forskellige perspektiver – og der kunne 
givetvis komme flere til. Begrundelserne svarer på, hvorfor dialog er vigtigt, men efterlader spørgsmålet 
om, hvad dialogbegrebet i sig selv dækker over. 
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 Betydninger 
Når man analyserer forskningslitteraturen om dialogisk undervisning tegner der sig et billede af, at de 
forskellige bidrag henviser til forskellige dimensioner for deres forståelse. Vi har identificeret fire 
forskellige dimensioner eller ’registrer’, som forekommer relativt distinkte. ’Relativt’ fordi 
dimensionerne kan være mere eller mindre sammenvævede i de enkelte bidrag. Vi finder henvisninger 
til begrebet i en ”hverdagsbetydning” (eller ordbogsbetydning), en erkendelsesmæssige eller 
epistemologiske betydning, en værensmæssige eller ontologiske betydning og endelige en 
samfundshistorisk eller politisk betydning. 

Denne skelnen er en udvidelse af den opdeling, der findes i introduktionen i The Routledge Handbook of 
Research on Dialogic Education (Wegerif, Mercer & Major 2020), hvor kun de tre første med. 
Redaktørerne skelner ikke mellem de traditioner, der anskuer det dialogiske som noget, der vedrører en 
ontologisk og en politisk dimension. Når vi har valgt at skelne mellem det ontologiske og det politiske 
skyldes det, at der er tale om forskellige forhold til ’virkeligheden’ og dens værensstatus. Selvom den 
politiske dimension kan siges at beskæftige sig med, hvordan verden bør indrettes (det forfatterne kalder 
”the social reality”), og at denne indretning kan være forskellig fra den nuværende – så handler det ikke 
om, hvad det værende er, men om dens indretning. 

Forskellige politiske bevægelse vil nok ændre den sociale virkelighed og dermed sociale værensformer. 
Men forskellige sociale og politiske bevægelsers opfattelse af, hvad der konstituerer virkeligheden (om 
væren er noget idemæssigt, materielt, social konstrueret, en kognitiv konstruktion osv) er ikke 
nødvendigvis en del af en bevægelses grundlæggende antagelser. At anse det dialogiske som en væsentlig 
del af politiske og dermed historiske transformationer er ikke logisk set forbundet med dialogiske 
opfattelser af forståelsen af væren som ontologisk begreb. At se dialogen i et historisk transformativt 
perspektiv er netop grundlæggende for opfattelsen af, at historien – og dermed samfundsmæssige former 
– kan tilskrives menneskers handling, som det kan eksemplificeres med de 11 teser om Feuerbach Karl 
Marx publicerede i 1845, og hvoraf den sidste lyder: ”Filosofferne har kun fortolket verden forskelligt, 
men hvad det kommer an på, er at forandre den.” (Marx & Engels, 1973) Det giver derfor mening for os 
at se, at udskille den politiske dimension som en selvstændig dimension. 

I arbejdet med de fire betydningsdimensioner – som er på et meget overordnet niveau – har vi yderligere 
forsøgt at applicerer dem på en skolevirkelighed i forhold til den måde, hvorpå eleven og elevernes rolle 
kan indtænkes. De underordnede niveauer relaterer sig til betydningen for elever eller skolesammenhæng 
og skal ses som et forsøg på en taksonomi, hvor man går fra den simple inddragelse til en udvidet 
inddragelse af eleven som selvstændig aktør – det bliver derved en taksonomi over elevens og elevernes 
agens. Man kan også sige, at taksonomien går på graden af elevcentrering i forhold til lærer- eller stof-
centrering. Denne taksonomiske opdeling må i høj grad siges at være i proces – men det er vores håb, at 
den kan give mening for og kan bidrage til yderligere forskning i den måde, hvorpå man arbejder med 
dialog i undervisningen. 
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1. Hverdagsbetydning som en proces, hvor ytringer udveksles som en samtale (som man godt kan 
have med sig selv), og hvor en fælles forståelse opnås eller ikke opnås. 
1.1. elevens holdninger 
1.2. elevens demokratiske dannelse 
1.3. elevernes samskabelse af viden 

2. En epistemologisk betydning, hvor forståelse og mening med verden etableres gennem sproglige 
konstruktioner som står i relation til andre sproglige konstruktioner, og hvor ‘sandhedsværdien’ 
afgøres i sproglige argumentation ved at trække på konventionelt vedtagne præmisser og regler. 
2.1. elevens viden og kunnen 
2.2. elevens eksplorative færdigheder 
2.3. elevens omverdensperspektiv  

3. En ontologisk betydning, som er fokuseret på, hvordan mennesker eksisterer i en verden, 
konstruerer deres identitet og relaterer sig til denne verden. 
3.1. elevens identitet og selvforhold 
3.2. elevens forhold til omverdens væren 
3.3. elevens forhold til kosmologi 

4. En politisk-civilisatorisk betydning, som har fokus på eleven som handlende aktør og medborger i 
mindre og større fællesskaber 
4.1. eleven som demokratisk aktør  
4.2. eleven som ligeværdig deltager 
4.3. elevens frigørelse 

Opdelingen er analytisk i den forstand, at litteraturen om dialog berører og skriver sig ind i 
sammenhænge, der kan etikkeres, som vi foreslår her. Eksempelvis vil man hos Paolo Freire og hos nogle 
af de, der trækker på hans tænkning, ofte finde argumentation, hvor elevens frigørelse og eleven som 
politisk aktør er centrale (Fernándes-Cárdenas & Reyes-Angona, 2020). Dette element kan også være 
tilstede, men mindre centralt eller måske helt fraværende, når elevernes erkendelse eller identitet er i 
centrum. 

 Hverdagsbetydning 

Dialog som hverdagsbetydning kan være en paraply for mange forskellige opfattelser af, hvad dialog er 
og bidrager med i mange forskellige sammenhænge. I forbindelse med det dialogiske i undervisning 
indgår den første forståelse i mange forskellige pædagogiske tilgange. 

 

At sige noget eller at lære noget? 

I det ene yderpunkt finder man interessen for, at elever får mulighed for at sige noget og forholde sig til 
noget, hvor det er deres holdninger, der er i centrum (1.1). I den anden ende af skalaen finder man 
forestillinger om, at det dialogiske er afgørende for, hvordan børnene lærer noget overhovedet (1.3). Her 
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er opfattelsen, at børn eller mennesker i det hele taget lærer noget - tilegner sig ny viden, nye færdigheder 
og værdier - ved at det nye indgår i den enkeltes kognitive mønstre og skemaer og tillægges mening og 
betydning. 

Der er en spændvidde i den hverdagslige betydning af dialog i forhold til undervisning, der går fra på det 
første niveau at være en interesse for ,at børn skal komme frem med deres holdninger til dette og hint, til 
på det tredeje niveau at handle om, at det dialogiske er et læringsteoretisk fundament for elevernes 
lærende udvikling. Denne skelnen kan også overføres til en forskel mellem, at elever lærer at give udtryk 
for sig selv og i videre betydning deltage som selvstændigt individ i et fællesskab på den ene side og på 
den anden udvikler sin viden og sine færdigheder. 

At det pædagogisk set betragtes som vigtigt, at eleverne kommer frem med deres holdninger og 
opfattelser kan have forskellige begrundelser og formål. På den ene side kan det dreje sig om, at eleverne 
skal have mulighed for at komme frem med deres meninger. Dermed bliver de ‘set’ som selvstændige 
individer, hvilket både er en anerkendelse af deres selvstændighed og med til at styrke deres selvværd og 
selvtillid. Men det kan også være en del af en opøvelse i demokratiske processer, hvor der pædagogisk 
lægges op til, at man skal kunne debattere de forskellige holdninger, så de opfattes i en sammenhæng 
med et fællesskab. En demokratisk dannelsesproces vil lægge vægt på, at eleverne kan have og diskutere 
forskellige opfattelser af noget. Det vil sige, at der ligger et element af, at eleverne skal øve sig i at 
acceptere, at der eksisterer forskellige holdninger, at disse holdninger kan diskuteres, og at elevens 
holdning ikke nødvendigvis er ‘rigtig’ eller den eneste ‘rigtige’. 

Når elevernes deltagelse i dialogiske læreprocesser går på at acceptere og forholde sig til forskellige 
legitime vidensperspektiver og forståelsesformer, så berøres et epistemologisk niveau, hvis 
perspektiverne i sig selv accepteres som dele af viden om et emne. Ved at elever stifter bekendtskab med 
og aktivt præsenteres for, at viden om emner ikke er en fast størrelse, bliver undervisningens 
opmærksomhed rettet mod et niveau, hvor viden i sig selv står til diskussion. Dette vil trække forståelsen 
af det dialogiske fra det umiddelbare hverdagslige forståelsesnivau til det epistemologiske. 

Men inden vi præsenterer det epistemologiske niveau, er der yderligere to aspekter, der skal nævnes. Det 
ene handler om, hvorvidt dialog opfattes som rettet mod konsensus (det handler om at blive enige i hvert 
fald når det gælder viden, men måske også i nogen udstrækning når det gælder holdninger og værdier, 
selvom råderummet som oftest vil være større i spørgsmål om elevernes holdninger.) Det andet drejer 
sig om, om dialog i undervisningen anses som et mål i sig selv, eller om det er et middel til noget andet: 
viden, erkendelse, identitetsdannelse, medborgerbevidsthed, demokratisk dannelse osv. 

Er opfattelsen af det dialogiske i undervisningen, at eleverne kan eller skal komme frem til en fælles eller 
ens holdning (konsensusorienteret). Eller skal der lægges vægt på, at holdninger er udtryk for personlige 
forskelligheder med vægten lagt på forskellige perspektiver (konfliktuel). 

Modsætningen mellem dialogen som rettet mod henholdsvis konsensus og konflikt er grundlæggende i 
forskellige forståelser af dialog, der bunder i en dybere opfattelse af dialogens status og verdens 
beskaffenhed. Dette niveau går således på tværs af de forskellige dimensioner, vi her har trukket frem. 
Vi behandler den her, da forskellige forståelse af dialogens formål er centrale for undervisningen og for 
den ’hverdagsforståelse’, der her ofte er om dialog. 
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En række forståelser af dialog lægger op til, at dialogens formål er at ende i enighed. Dialogen mellem 
individer i en gruppe er med til at bekræfte, at man er et fællesskab. Dialogen er således medlemmernes 
gensidige anerkendelse af hinandens tilhørsforhold til fællesskaber uanset om det er en klasse, en skole 
eller en nation. 

En anden konsensusorienteret opfattelse af dialog finder man i undervisningen, når eleverne laver fælles 
undersøgelser. Her gælder det, at de nok kan have forskellige opfattelser i udgangspunktet, men målet 
med den fælles undersøgelse er typisk, at de skal konstruere en fælles forståelse og gennem 
meningsforhandling nå frem til en fælles indsigt. 

Endelig kan man hævde, at vi i sidste ende alle har de samme interesser som mennesker i denne verden. 
Dialogen er et middel til at få samstemmigheden frem - demokratisk proces. Og i denne fælles 
bestræbelse ligger også forestilling om, at vi ved at lægge alle vores evner sammen kan udæske verden 
dens hemmeligheder. At dialogen på denne vis inkarnerer en fornuft, der spejler de utopiske 
forestillinger, der lå i oplysningstidens forestilling om, at man kunne gennemlyse verden og dermed 
forstå den i alle sine nuancer. Forestillingen er, at det deliberative, hvor alle deltager og lytter til hinanden 
med tiden lader fornuften komme til sin ret (Habermas, 1981). 

I modsætning til den konsensusorienterede tilgang kan man modsat hævde, at dialogen inkarnerer og 
næres af forskelligheden. Dialog er netop, at noget brydes mod hinanden. Dels handler det om den 
enkeltes individualitet over for ‘de andre’. Man kan godt anerkende hinanden, samtidig med at man 
producerer sig som forskellig fra de andre. Den enkeltes synspunkt eller standpunkt sætter den enkeltes 
forskel fra de øvrige i fællesskabet; der er tale om fællesskabet består af individer med hver deres særegne 
træk; deres individualitet. Hvor konsensus har fællesskabet, som sit primære perspektiv, har den 
konfliktuelle tilgang den enkelte som sit primære perspektiv. (Det inkarnerer derved en grundlæggende 
modsætning i alle moderne forhold: frihed overfor lighed - individ overfor fællesskab) 

På et vidensniveau kan det hævdes, at viden drives fremad gennem forskellige synspunkter og 
perspektiver på det samme. Det er konkurrerende opfattelser, der er drivkraften i vidensudviklingen, 
ligesom det er konkurrerende interesser, der driver udvikling og velstand frem. I undervisningen kan 
dette vise sig som et ideal om diskussionen, hvor forskellige opfattelser brydes. Ikke med henblik på at 
opnå enighed, men netop for at styrke elevernes evne til at argumentere for et synspunkt eller en 
vidensbaseret opfattelse (vidensperspektiv) (Baker, Andriessen, & Baruch, 2020). Her overskrides 
hverdagsforståelsen, og der åbnes potentielt for en epistemologisk og måske også ontologisk betydning 
af det dialogiske i og med, at selv videnskonstruktionen og værensforståelsen gøres synlig. 

I forhold til den politiske diskurs er der ligeledes en opfattelse af dialogen eller diskussionen, der vægter 
uenigheden. Hal Koch siger således, at det er striden mellem synspunkter, der er demokratiets kerne 
(Koch, 1991), og inden for den politiske tænkning vil man finde mange repræsentanter, som vil modsætte 
sig en overordnet målsætning om at opnå konsensus (Rasmussen et al., 2019). Demokrati vil her handle 
om at kæmpe for ens egne synspunkter ‘imod’ andre(s) synspunkter. Denne kappestrid må til tider 
afgøres ved, at der på en eller anden måde vælges en retning, men dette får ikke modsætningerne og 
forskellighederne i opfattelse til at forsvinde. De forskellige opfattelser fortsætter med at eksisterer, fordi 
de ikke kan opløses i en syntese i hegeliansk forstand, fordi verden nu engang ikke er et sted, hvor der 
hersker én fornuft, kraft eller lignende, der kan overvinde forskellighederne. Tværtimod er det 
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forskellighederne – og dermed uenigheder – der er drivkraften i verden og giver den sin mangfoldighed. 
Modsætninger ligger i verdens eller menneskenes konstitution som en “agonistisk pluralisme” og lader 
sig ikke ophæve (Biesta, 2013).  

Det andet generelt aspekt i forholdet til det dialogiske i undervisningen går på, om dialog er et mål i sig 
selv, eller om det snarere er et middel til at opnå noget andet som viden, erkendelse, identitetsdannelse, 
medborgerskab, demokratisk og politisk dannelse osv. I en hverdagsbetydning af dialogisk undervisning 
kan det dialogiske anvendes som færdighed i mundtlig fremstilling, hvor det handler om elevens 
udvikling af dialogiske færdigheder. Her indgår det dialogiske i sin egen ret – det er så at sige målsat i 
forhold til undervisningen. Dialogen kan som nævnt også anvendes som et middel til et andet formål som 
læring eller (demokratisk) dannelse? 

Når dialog anvendes som et middel til elevernes lærende udvikling vil det dog ofte være nødvendigt at 
lære eleverne, hvordan man gør, når man har en dialog om et emne. Dialogisk undervisning opstår ikke 
bare af sig selv ved, at en lærer beder eleverne om at tale sammen eller diskutere noget. At være 
dialogiske orienteret kræver en række færdigheder, og det kræver et særligt mindset som lærer. 

Sammen med blandt andre Olga Dysthe peger Alexander også på, at dialogisk undervisning lige så meget 
handler om en indstilling til undervisningen, som det handler om særlige dialogiske metoder. Den 
dialogisk indstillede lærer har en åben og nysgerrig tilgang til verden og måder at forstå den. Læreren er 
nysgerrig på, hvordan fænomener kan forstås på forskellige måder ud fra forskellige perspektiver - og er 
nysgerrig på, hvordan eleverne forstår verden. En dialogisk undervisning vil være interesseret i at 
inddrage elevernes livsverden, da den også er afgørende for, hvordan eleverne tilegner sig for får ejerskab 
til de indsigter, der kommer frem til sammen med andre (Alexander, 2019; Dysthe, 2020).  

 Epistemologisk betydning 

Dialogisk undervisning inden for den epistemologiske dimension vil gå ud fra et særligt forhold mellem 
sprog og erkendelse; dialog og viden. En epistemologi, der går ud fra, at verden foreligger og kan 
beskrives i et videnskabeligt sprog, der så kan videreformidles til og læres af eleverne, vil ikke have 
fokus på det dialogiske, da erkendelsen i dette tilfælde ikke vil være afhængig af dialog. Det netop 
omtalte mindset er et udtryk for en grundlæggende opfattelse af, at verden ikke lader sig beskrive i et en-
til-en-forhold, men at viden er en dynamisk størrelse med sin egen historie og afhængig af kontekstuelle 
og situationelle forhold. 

 

At vide noget eller at være åben for noget 

En epistemologisk orienteret dialogisk undervisning er der en spænding i forhold til, hvad der opfattes 
som viden, og hvordan elevens rolle ses i selve konstruktionen af viden. I den ene ende (2.1) kan 
elevinddragelse have til formål, at de skal oparbejde viden gennem gensidig interaktion for at tilegne sig 
en viden, der mere eller mindre ligger fast i udgangspunktet. En undersøgende tilgang er måske primært 
en strategisk måde at få eleverne aktiveret på, men naturligvis også en anerkendelse af, at elevernes 
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lærende udvikling er afhængig af, at de opfatter et emne, den tilhørende viden og de 
undervisningsaktiviter, der indgår, som relevante i et eller andet omfang. 

Modsat gælder det, når eleverne får et perspektiv på stoffet, som for det første anerkender, at stoffets 
betydning (viden) ikke ligger fast, men netop kræver, at de undersøger det evt. med inddragelse af egen 
livsverden og i gensidig dialog (2.2), og for det andet når til en opfattelse af, at de gennem deres arbejde 
med stoffet og udvikling af relevante kategorier åbner verden som en arena for viden samtidig med, at 
de åbner sig for verden (2.3), som Wolfgang Klafki peger på (Klafki, 1983). Spændingsfeltet kan som vi 
også så i forhold til hverdagsbetydningen ses i forhold til elevernes agens og inddragelse og som en 
modstilling mellem Anna Sfards to metaforer for læring: tilegnelse og deltagelse (Sfard, 1998). 

Den eller de epistemologier, der fokuserer på dialog og dialogisk undervisning går typisk ud fra, at 
sproget og verden står i et dynamisk forhold til hinanden. At verden ikke bare foreligger, men at den 
måde, vi forholder os til verden på, har en betydning for vores viden, erkendelse og i sidste instans for 
mening. Det vil altså være en læringsteoretisk begrundelse for det dialogiske, der er det centrale, når vi 
taler om dialogisk undervisning inden for den epistemologiske dimension. 

Sprogets og dialogens rolle kan forstås forskelligt inden for denne dimension. Hos Bakhtin er sproget i 
sig selv dialogisk, da kulturer og kontekster ’taler’ igennem sprogbrugerens sprog, der derved i sig selv 
står i et dialogisk forhold til kultur og evt. også videnskabelige traditioner. Meningsdannelse – og dermed 
viden, indsigt og erkendelse – vil derfor i udgangspunktet være dialogisk. 

Inden for sociokulturelt orienterede læringsteorier bliver verden til for barnet i relationer – dels til 
omverden og dels til andre sprogbrugere. Her opbygges forståelsen af verden gennem relationelle 
sproglige processer, og dialogen spiller en oplagt rolle i forhold til ikke at begrænse den lærendes 
udvikling gennem sproglig indskrænkning. Det vil derfor dreje sig om at anerkende sprogbrugeren 
(barnet) og dennes perspektiv. 

Et første niveau af dette i skolemæssig sammenhæng er at arbejde med elevens viden og kunnen gennem 
inddragelse af elevens erfaringsverden. Videre kan der arbejdes med elevens undersøgende tilgang til 
verden i dialog med med-elever, vidensressourcer og eksperimenter. Herved udvikles elevens 
undersøgelse af verden gennem en kontekst af forskellige perspektiver (stemmer), og eleven vil 
efterhånden udvide og udvikle sine metakognitive kompetencer, hvilket kan ses som et tredje niveau 
inden for en epistemologisk orienteret dialogisk undervisningsform. 

 

 Ontologisk betydning 

Den ontologiske dimension vil ofte være vanskelig at adskille fra en epistemologisk, hvilket delvist 
hænger sammen med vanskeligheden af at beskæftige sig med, hvad noget er (ontologisk) uden at 
inddrage, hvordan man erkender dette værende (epistemologisk). Begge dimensioner er i øvrigt 
orienterede mod, hvordan noget bliver til i den måde, vi som mennesker går til det på. Altså at relationen 
mellem erkendelse af verden og mennesker er dynamisk. Wegerif m.fl. (2020) beskriver, hvad den 
ontologiske forståelse af dialog betyder i forhold til undervisning således: 
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 ”Applied to education, this ontological interpretation of dialogue suggests that it is not just a tool 
to be used to jointly construct knowledge and understanding but that engagement in dialogue offers 
a way to change ourselves and to change our reality” (Wegerif, Mercer & Major 2020). 

Verden er ikke, men bliver til i dynamiske processer, kan man vel oversætte dette til. Det enkelte subjekt 
bliver til i den måde, det indgår i diskursive sammenhænge. Den enkelte er ikke en fast størrelse, men er 
noget, der kan udvikle sig. Ole Løw peger eksempelvis på, hvordan den enkelte skal have ret til sin egen 
fortælling, sin egen narrativ, hvilket man kan blokere for gennem en monologisk bestemmelse af den 
enkelte ved at sætte mærkater på. (Løw 2018) En etikette er en måde at presse den enkelte ned i en 
forudbestemt narrativ gennem imperativet: ’Du er din etikette’. 

At være i verden eller at være tiltalt af den 

Wegerif m.fl. hævder som tidligere omtalt her, at den ontologiske dimension kan ses i forhold til selvet, 
verden og den sociale virkelighed. Vores underinddeling adskiller sig fra deres ved ikke at lade den 
sociale virkelighed være en del af den ontologiske dimension, som vi placerer i en særlig politiske (eller 
historisk) dimension. Til gengæld vil vi her inkludere den enkeltes forhold til det kosmologiske. Visse 
teoriretninger begrunder det dialogisk kosmologisk – og den enkeltes (eller en gruppes) forhold til det, 
der overskrider den menneskelige sfære, kan i sig selv forstås som en dialogisk proces. Dette bliver 
tydeligt i Martin Bubers (1958) skelnen mellem ’Jeg-Du’ og ’Jeg-Det’, der er begrundet kosmologisk. 
Forholdet til det kosmologiske ser vi også i andre som eksempelvis hos Gert Biesta (2018) og Rosa og 
Endres (2017), der taler om en særlig resonans, som må forstås som en dialog mellem mennesker og 
noget, der er større. 

Den foreslåede taksonomi går således fra, at eleverne på et første niveau forholder sig til egen væren og 
identitet i en mere eller mindre umiddelbar relation til omverden, over en dialogisk omverdensrelation 
til det at forstå egen eksistens og verden i relation til en meningssammenhæng, der overskrider den 
enkeltes erfaringshorisont, hvorfor den ofte beskrives i mere direkte metaforiske eller poetiske sprog, 
hvor den enkelte bliver tiltalt af verden; hvor verden selv har et oversansligt sprog. I denne udlægning 
nærmer man sig en metafysik, spirituel eller måske romantisk fortolkningsramme, som naturligvis også 
er et ontologisk set relevant (om)verdensperspektiv. 

 Politisk betydning 

I et dannelsesperspektiv kan man tale om at gøre eleverne til selvstændige, kritisk reflekterende deltagere 
i samfundslivet. Det fremgår af Folkeskolens formålsparagraf som et formål, og det er en tænkning, der 
også spiller en stor og afgørende rolle inden for forskningen i dialogisk undervisning. Eleverne skal 
således ikke kun lære om verden, men skal også lære at være aktive i skabelsen af fremtiden. 
Forestillingen er, at det er mennesker, der gennem handlinger skaber historien, og eleverne skal derfor 
også som en del af deres lærende udvikling være deltagende i de fællesskaber, de er en del af i 
skolesammenhæng. 

At have indflydelse på klassefællesskabet og på en skoles måde at fungere på er en del af en 
demokratilæring, hvor eleverne deltager i demokratiske processer i stedet for kun at lære om dem (Biesta, 
2013). 
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At have indflydelse eller at være fri 

Et første niveau af den politiske dimension er således at blive demokratisk aktør. Men denne tænkning 
vil ofte, som vi ser hos eksempelvis Hal Koch og Jürgen Habermas (jf næste kapitel om teoretisk 
grundlag) være noget, der er indlejret i en større bestemmelse om ligeværdighed, som er noget mere og 
andet end blot at have lige rettigheder for deltagelse. Ligeværdig deltagelse i demokratiske processer 
indeholder en magtkritik, hvor der peges på manglende ligeværdighed, da sproget bruges stratetisk ift. at 
gennemtrumfe særlige interesser. Ved at tage det dialogiske alvorligt sættes der fokus på den måde, den 
enkelte indgår i forudbestemte strukturer, der derfor kan tages op til diskussion og dermed mulige 
forandringer. 

Hos Paulo Freire (1973) gøres denne uoverensstemmelse mellem elevernes og mere generelt ’de 
undertryktes’ perspektiver og magtens perspektiv til selve grundlaget for en pædagogisk bestemmelse af 
’dialogisk undervisning’, hvor eleverne skal genvinde deres egen stemme og kæmpe sig fri af den måde, 
magtens sprog fungerer på. Der bliver her tale om en revolutionær forståelse af dialogen som et middel 
til at opnå en klassebevidsthed, der vil destabilisere den etablerede magt og potentielt set ophæve 
undertrykkelsen. 

Wolfgang Klafki taler i et af de mest indflydelsesrige værker i moderne dansk pædagogisk historie om, 
at dannelse handler om, at eleverne udvikler evner til selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet  
(Klafki, 2001). Heri ligger en fordring om, at elever skal inddrages i beslutningsprocesser i forhold, der 
har betydning for dem. Den kritiske tænkning og deltagelse i udvikling af fællesskabsformer er en del af 
den kategoriale dannelse, Klafki taler om. Der er her tale om, at eleverne gennem dialog også lære et 
demokratisk sindelag, men som taksonomien foreslår, så er det måske ikke nok. I en mere radikal udgave 
handler det om den enkeltes frigørelse – hvilket også er en frigørelse fra fællesskabet og det pres, 
fællesskabet lægger på den enkelte. 

Forestillingen om total frigørelse kan dog inden for en dialogisk tænkning forekommer problematisk, da 
den enkelte forstås relationelt i forhold til andre og i forhold til de omgivelser, der er ramme og kontekst 
for relationerne. Den enkelte vil altid være medbestemt af de andre – og af de betydende andre (Wegerif, 
2020) – og af det diskursive væv, der til stadighed produceres og reproduceres i menneskers omgang 
med hinanden. Frigørelse bliver i denne sammenhæng til, at man som individ sætter sig selv i relation til 
de andre. Der er således ikke tale om, at man kan være fri i den betydning, vi kender som ’det autonome 
subjekt’ i Kants forstand, hvor myndighed betyder at være fri af ’en andens ledelse’ (Kant, 1987). Denne 
forestilling om autonomi lader sig ikke opretholde inden for den tækning, der netop ser den enkelte som 
et resultat af de dialogiske processer, den enkelte indgår i. 

 Opsamling 

De betydningsdimensioner, vi her har skitseret, må i høj grad kaldes tentative. Som nævnt tidligere er 
opdelingen analytisk i den forstand, at dimensionerne og niveauerne er trukket ud af mange forskellige 
teoretiske fremstillinger. De forskellige positioner vil således ikke nødvendigvis kunne placeres i en 
”kasse”. 
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Overordnet skelner vi mellem, om dialog forstås som ”at tale sammen” eller om det forstås i en snævrere 
læringsteoretisk ramme – enten ud fra erkendelse og viden (epistemologisk) eller ud fra verdens 
beskaffenhed og dynamik (ontologisk). En særlig dimension er den politiske, der forstår den sociale 
orden som genstand for kritik og forandring. Her handler det om at gøre mennesker til politiske aktører, 
der kan handle for at forandre verden. Denne orientering mod forandring ligger naturligvis også i de tre 
øvrige dimensioner i mere eller mindre udtalt grad. Men det forekommer meningsfuldt at tale om en 
selvstændig politisk dimension i forhold til visse bestemmeler af og begrundelser for dialogisk 
undervisning. 

Feltet dialogisk undervisning er bredt og trækker på mange forskellige traditioner og positioner med hver 
deres teoretiske grundlag. Disse har forskellige videnskabsteoretiske udgangspunkter, ligesom der er 
forskellige værdimæssige orienteringer og ontologiske funderinger. Det lader sig ikke gøre at fortælle én 
sammenhængende historie om dialogisk undervisning, fordi der netop ikke er noget, der forener alle de 
former, fænomenet kommer i. 
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 Teoretiske grundlag 
Vi vil i det følgende redegøre for nogle de teoretiske traditioner, hvori dialogisk undervisning forankres 
i den litteratur, vi har gennemgået. Således vil vi tegne konturer af forskellige positioner inden for feltet. 
De teoretiske grundlag for dialogisk undervisning kan spores flere tusind år tilbage i tid og litteraturen 
referer typiske tilbage til oldtidens filosoffer. 

 Begyndelsen: Dialogen hos Sokrates og Platon 

Traditionen for at knytte udvekslinger af talte ord sammen med udvikling, viden og forståelse går i den 
vestlige tradition tilbage til oldtidens græske filosoffer med Platon og Sokrates som de mest 
dominerende. En ældre østlig tradition dækkes ikke i denne fremstilling.  

Den græske filosof Sokrates krediteres ofte for at være grundlæggeren af dialogisk undervisning. 
Sokrates blev især kendt for sin særlige samtalekunst. Selvom han ikke selv nedskrev sine tanker har han 
haft stor indflydelse på den vestlig filosofi. Det skyldes især Platon. Han blev tidligt inspireret af Sokrates 
og formidlede hans ideer i sine værker. Platon skrev ikke filosofiske afhandlinger, men dialoger, som 
primært bestod af dramatiserede samtaler.  

På særligt to punkter har Sokrates tænkning om forståelse sat sig spor i dialogens historie. For det første 
mente Sokrates ikke, at han kunne lære nogen noget. Sokrates’ udgangspunkt var maieutikken 
(jordmoderkunst), hvor tanken er at hjælpe den anden med at "føde" de tanker vedkommende allerede 
bærer på, eller er ”svanger” med – deraf også navnet jordemodermetoden. I dialogen Menon siger 
Sokrates således, at han ikke kan lære nogen noget. Det, han kan, er et bidrage til at samtalepartneren 
”generindrer” en viden, de har i sig, hvilket han demonstrere ved, at den ”uvidende” slave kan 
”generindre” sin indsigt i matematisk bevisførelse (Platon, 2019). 

Erkendelsen kommer efter Sokrates opfattelse således indefra og hjælpes frem af samtalepartnerens 
spørgsmål. Således skulle dialogen være båret af spørgsmål snarere end af svar. Den sokratiske metode 
består i, at læreren vejleder elevens erkendelse videre gennem systematiske spørgsmål. Selvom andre 
dialogiske tænkere nok ikke ville være enige i, at viden ligger latent i den enkelte, men nok snarere forstå 
det som noget, der opstår i samspil med en omverden, så er idéen om at få eleven til selv at tænke 
beslægtet med dialogisk undervisning, som vi kender den i dag. 

Den grundlæggende model for erkendelse, der ligger i maieutikken er, at menneskene ”har del i ideerne”, 
så dialogen skal bidrage til, at man får et klarere indtryk af de ideer, som gennemsyrer hele kosmos. Så 
dialogens formål er for Sokrates ikke ”selvstændig erkendelse”, men netop indsigt i de evige ideer. 
Dermed kan der også stilles spørgsmålstegn ved, om den sokratiske dialog er særlige dialogisk. I deres 
Introduction to The Routledge Handbook of Research on Dialogic Education betragter Wegerif m.fl. 
(2020) da også mere Sokrates’ metode som en form for overgreb og intellektuel udmanøvrering, end som 
en form for dialog. 
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En interessant sidepointe i forhold til udviklingen i græsk tænkning er, at sofisterne, som Platon brugte 
en del energi på at bekæmpe, havde et langt mere demokratisk syn på uddannelse, end Platon havde, ved 
det, at de tilbød undervisning til dem, der var parat til at betale for det. Ifølge Thomas Aastrup Rømer 
var det således sofisterne, der indstiftede ”retorikken og undervisningslæren dvs. didaktikken” (Rømer, 
2019). 

Selvom didaktikken i denne udlægning nok var mindre ”åben” end den søgen efter visdom, Platon 
advokerede, så var den samtidig en åbning mod viden som en profaneret størrelse og dermed også som 
noget, man kunne strides om – eller man kunne dialogisere om blandt mennesker, der ikke havde det 
absolutte som en domsinstans. Dette viser blandt andre Isokrates opgør med at bruge sproget strategisk 
(som ren retorik), som noget, der er løsrevet fra sin genstand (hvilket man kunne beskylde visse sofister 
og Sokrates for). For Isokrates var det afgørende, at man gennem tænkning og tale ”kan gestalte det 
fælles samliv i bystaten på en fri og fornuftig måde” (Jensen, 2017, p. 40). 

Derudover var Sokrates kendt for at hævde, at han ikke besad nogen egentlig viden om de vigtige ting. 
Men det, at han vidste, at han ingenting vidste, gjorde ham alligevel bedre egnet end dem, der tror at vide 
og have indsigt, da deres viden blot er fordomme. I dette ligger en epistemologisk opmærksomhed på, 
hvad vi tror, vi ved; hvad vi tror, vi kan vide og en ydmyghed overfor, hvad viden overhovedet er for 
noget. Det er denne grundlæggende nysgerrighed, undren og åbenhed sammen med en villighed til at 
fastholde tænkning og refleksion, der også karakteriserer den dialogiske undervisning. Og man kan 
måske sige, at det er Platons dialektiske erkendelsesproces snarere end hans opfattelse af maieutik, der 
gør det relevant at pege på hans tænkning som en inspirationskilde i forhold til dialogisk undervisning. 

Den videre historie 

I forlængelse af de forestillinger, man finder hos sofisterne og ikke mindst Isokrates, videreføres ideen 
om et særligt forhold mellem talen og tanken i retorikken – ikke mindst med Cicero og Quantilian. 
Samtalekunsten og fremstillingskunsten blev her fremhævet, fordi de udgjorde en vigtig del af 
menneskets dannelsesproces. 

Også i middelalderen var der fokus på forholdet mellem talen, argumentet og viden. Selvom troen i 
Kristendommen var overordnet den menneskelige erkendelse, så var netop det forhold, at mennesker var 
skabt i Guds billede, også garant for, at mennesket var udstyret med en fornuft. I middelalderen finder 
man derfor også en stærk tiltro til et åbent ræsonnement, der kan udsættes for argumentativ prøvelse. 
Dette kulminerer i de europæiske universiteter med skolastikken, der netop dyrkede det at disputere ud 
fra en fremsat tese. En tese kan udsættes for argumenter imod tesen, og disputationen kan bestå af 
forskellige gennemløb af argumenter og modargumenter i en form for dialog, hvor man sammen afprøver 
en teses og forskellige argumenters holdbarhed (Jensen, 2017). At denne form for stiliseret argumentation 
og dialog risikerer at løbe ud i ’tom retorik’, hvor det bliver mere form end indhold, er et argument 
Holberg viser i sin Erasmus Montanus, hvor mor Karen kan gøres til en sten. Men pointen i vores 
sammenhæng er, at argumentation i en åben form har været en del af en undervisningspraksis i de 
europæiske universiteters historie. 
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Herfra gør vi et spring til op til starten af 1800-tallet, hvor dialogbegrebet i dansk pædagogik begynder 
at tage form. Inspirationerne for den pædagogiske tradition for dialog i skolen i Danmark kan herfra 
skitseres i tre hovedlinjer. 

n Livsfilosofisk linje – Livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk dannelse  
n Sociokulturel linje – Videnskonstruktion, læring og omverdensforhold 
n Sprogfilosofisk linje - Flerstemmighed og kommunikativ handlen 

 

Per Fibæk Laursen tegner til en lignende historisk udvikling, men sondrer mellem en grundtvigiansk linje 
og en russisk-inspireret linje (Laursen, 2017). Den grundtvigianske finder vi mere generelt kan knyttes 
til livsfilosofisk orienteret dialogisk tradition, mens den russiske indgår som en del i den sprogfilosofiske. 
I det følgende uddyber vi de tre linjer ved at henvise til nogle af de mest centrale skikkelser og deres 
grundbegreber. Der er tale og udvalg snarere end udtømmende oversigter. 

 Livsfilosofisk linje 

Den livsfilosofiske linje knytter dialogbegrebet til den almene livs- og folkeoplysning, hvori der ligger 
en demokratibestræbelse. Fra dette perspektiv bliver undervisning en demokratisk dannende pædagogik, 
hvor læreren er forpligtet på at møde den unge, hvor denne er. Denne tænkning er dybt grundfæstet i den 
danske pædagogiske tradition, og den er meget tydelig i de i danske skolers formålsparagraffer – både i 
grundskolen: 

”Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et 
samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, 
ligeværd og demokrati” (Børne- og ungeministeriet, 2019). 

Og på ungdomsuddannelserne: 

”Uddannelserne og institutionskulturen som helhed skal forberede eleverne til 
medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. 
Undervisningen og hele institutionens dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og 
demokrati…” (Undervisningsministeriet, 2019). 

Også i de frie kostskolers lovgrundlag er hovedsigtet om folkelige oplysning, livsoplysningen og den 
demokratiske dannelse skrevet frem som en ufravigelig treenighed (Undervisningsministeriet, 2017). 

 

Grundtvig: Livs- og folkeoplysning 

Grundtvigs budskaber om, at befolkning både skulle opvækkes, oplives og oplyses, anses for 
grundlæggende for denne linje. Oplysning skulle ske som en levende vekselvirkning. Dette indebar et 
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opgør med den autoritære envejskommunikation til fordel for samtalen. Den levende vekselvirkning 
består af tre aspekter (Bugge, 1965): 

 

1. Frihed, der handler om elevernes frie ret til at tale og udtrykke sig. Læreren skulle være deres tjener 
og ikke herre. 

2. Liv, som refererer til Grundtvigs opfattelse af at det mundtlige ord er levende og det skrevne dødt. 
3. Naturlighed, der dækker over, at dialogen skulle tilpasse det, der var naturligt for børnenes og de 

unges alder. 
 

Når Grundtvig giver udtryk for, at oplysningen af folket må ske gennem det levende ord, så knytter han 
i høj grad dialogen an til et mundtlighedsbegreb. Mantraet er: ”Bogen I, og munden op!”. Boglig 
kundskab måtte gives liv ved at italesætte det,og ved at aktivere både hjerne og legeme, som det også 
fremgår at dette citat:  

”Døde ere nemlig alle Bogstaver, om de end skreves med Englefingre og Stjernepenne, og 
død er al muelig Bogkundskab, som ikke sammensmelter med et tilsvarende Liv hos Læseren, 
og aandsfortærende, dræbende er ikke blot Mathematiken og Gramatiken men alt betydeligt 
Hovedbrud for Mennesket i Barnealderen, før Hjernen med det øvrige Legeme er ret 
udviklet” (Grundtvig, 1838, p. 12). 

Grundidéen var og er, at skabe undervisning, der både stimulerer den intellektuelle og den legemlige del 
af mennesket. Fra oprettelsen af den første højskole i Rødding i 1844 var gymnastik, højskolesange, 
foredrag og fællesskab blandt de centrale omdrejningspunkter i højskolelivet (Danmarkshistorien.dk, 
2011). 

 

Oplysningen hos Grundtvig var også først og fremmest en livsoplysning. Denne skole for livet skulle 
medvirke til en kulturel dannelse ikke kun hos de lærde, men hos den almindelige befolkning. I begrebet 
folkeoplysning ligger der, at det jævne folk skal oplyse hinanden snarere end, at det lærde folk skal oplyse 
de mindre lærde. 

   

For Grundtvig er det fællesskabet, der er det centrale. Mundtligheden i samtale og i fællessangen knytter 
folk sammen og er med til at konstituere folket med en særegen folkeidentitet. Befolkningen skulle blive 
bevidst om sig selv og opmærksomme på det fællesskab, som det både historisk, nationalt og folkeligt 
var en del af. Derigennem skulle den folkeånd og nationale identitet, som han mente folket i hans samtid 
havde mistet, genskabes (Lindhardt, 2013).  
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Hal Koch: Demokrati som livsform og samtale 

Godt 100 år senere end Grundtvig støder vi på Hal Koch. Hos Koch videreføres et fokus på folket og på 
samtalen som demokratiets kerne frem for staten (Lindhardt, 2013). Grundtvigs arbejde for livs- og 
folkeoplysningen gennem samtale anså Koch for at være forbilledlig i den henseende. Han så 
højskolerne, andelsbevægelsen, foreningslivet og skolen som udtryk for en demokratisk dannelse af 
folket.  

Af mange huskes Koch som medgrundlægger af og forstander på Krogerup Højskole, men mest kendt er 
han nok for at være en af de førende eksponenter for demokratitænkning i Danmark. Hal Kochs indsats 
var drevet af et ønske om at bidrage til den folkelige opdragelse til demokratiet, som han mente var en 
af efterkrigstidens centrale udfordringer. Hans mest betydningsfulde værk er bogen Hvad er demokrati 
(Koch, 1991), som blev udgivet første gang i 1945. Den var en reaktion på 2. verdenskrig og på det 
faktum, at Hitler gennem et demokratisk valg i 1933 kunne få magten og forvandle et demokrati til et 
diktatur (Lindhardt, 2013). Koch mente, at uden den menneskelige opdragelse, vækkelse og oplysning 
kunne demokratiet blive farligt og uden folkelig opbakning og deltagelse, ville det forsvinde, da det ikke 
blot er noget, man kan vedtage at have. Det kræver en aktiv indsats af folket (Koch, 1991).  

For Koch står demokratiet i modsætning til den ”junglelov”, hvor man vil slås sig til rette, og den 
stærkeste trumfer sin vilje igennem over for den svageste (Schou, 2018). Han mente nemlig ikke at 
demokratiet var en metode, der kunne sikres ved gennemførelse af afstemninger, idet disse kan udvikle 
sig til såkaldte flertalsdiktaturer. I Kochs optik er det en nødvendighed i et demokrati at inddrage og tage 
hensyn til mindretallets synspunkter. Koch advarer direkte mod, at man reducerer demokratiske 
processer til afstemninger og foreslår, at man snarere bør forstå demokrati som livsform eller som 
sindelag: 

”Frem for alt er det ikke en lære, der kan doceres, og som man i en håndevending kan tilegne 
sig eller gå over til. Det er en tankegang, en livsform, som man først tilegner sig derved, at 
man lever den igennem i allersnævreste private liv, i forhold til familien og naboer, derefter 
i forholdet udadtil i større kredse, i forholdet til landsmænd, og endelig i forholdet til andre 
nationer… Det drejer sig om et sindelag, der skal bibringes hvert slægtsled. Derfor er det 
folkelige oplysnings- og opdragelsesarbejde nerven i demokratiet” (Koch, 1991, p. 12). 

Denne livsform skulle ifølge Koch være præget af dialog, gensidig forståelse og respekt, også når 
interesser er i konflikt med hinanden. For Koch (1945) er det centrale, at samtalen etablerer det fælles, 
hvorudfra man kan være uenige. Det er faktisk uenigheden eller forskelligheden, der sikres gennem 
samtalen. Samtidig er samtalen en proces, hvor man bliver klogere både på den andens perspektiv og på 
det fælles tredje, der er omdrejningspunktet for samtalen – ’sagen’ kan man sige. 

Denne demokratiske livsform skulle ifølge Koch afspejle sig i undervisningens samtale i skolen. 
Begrebet ’undervisningens samtale lancerede han oprindeligt i årsskriftet for Krogerup Højskole i 1951. 
Undervisningens samtale skulle ikke bibringe eleverne en kristen, national, politisk eller social tro, men 
hindre dem i at flygte fra virkeligheden. For Koch indebar dette, stærkt inspireret af Grundvig, at vi ikke 
kan løbe fra, at menneskelivet er skabt af Gud. Og det liv, han har givet os, er både underlagt det vilkår, 
at vi skal dø, og det, at vi er forpligtet på at forholde os til vores næste (Henriksen, 2005). 
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K.E. Løgstrup: Tilværelsesoplysning og den etiske fordring 

Sideløbende med Koch arbejder Løgstrup også på at videreføre det grundtvigianske oplysningsideal 
gennem samtale. Selvom Løgstrups ærinde primært er orienteret mod det filosofiske og teologiske, så 
forholdt han sig også meget eksplicit til skolens virke. 
 
Løgstrup holdt kort før sin død i 1981 på den daværende Danmarks Lærerhøjskole en berømt forelæsning 
om skolens formål. I forelæsningen tematiserer Løgstrup blandt andet forholdet mellem dannelse og 
uddannelse.  

”[...] Det er klart, at den kendsgerning, at vort samfund med industrialiseringen er blevet et 
arbejdssamfund, lægger det nært at lade formålet med at holde skole bestå i at give eleverne 
den viden og de færdigheder, der skal til for at de, når de forlader skolen, bliver i stand til at 
gennemgå den uddannelse, der er nødvendig for at udfylde en plads, og det vil sige en 
arbejdsplads, i samfundet. Skolen anses for at være til for at give eleven de nødvendige 
forudsætninger for videre uddannelse. Det er også en af skolens opgaver, men ikke 
hovedopgaven. Vist bidrager skolen til den enkeltes uddannelse, direkte og indirekte, men 
formålet med at holde skole er det ikke” (Løgstrup, 1987). 

Selvom han altså anerkendte vigtigheden af at give eleverne de nødvendte forudsætninger for videre 
uddannelse og for at kunne finde fodfæste på arbejdsmarkedet, så mente han ikke, at den opgave, var den 
vigtigste. Og han stod fast på, at samfundet ikke måtte lade sig forlede til at reducere skolens formål til 
at være uddannelse. 
 
I stedet foreslår Løgstrup, at skolens primære formål er tilværelsesoplysningen. Denne almene dannelse 
indebærer både oplysningen om det almindelige liv, vi har med hinanden, men også oplysningen om den 
større sammenhæng, vi indgår i: 

”[...] til skole hører oplysning om den tilværelse vi har med og mod hinanden, oplysning om 
samfundets indretning og historiens gang, om naturen vi er indfældet i med vort åndedræt 
og stofskifte, om universet vi er indfældet i med vore sanser. For at have en enkelt glose om 
det, vil jeg kalde det tilværelsesoplysning” (Løgstrup, 1987). 

Med begrebet undervisningens dobbelte tillid mente han, at undervisningen skulle være båret af elevens 
tillid til læreren, til hans kompetence og oprigtighed på den ene side, og lærerens tillid til eleven, hans 
åbenhed og lærevillighed på den anden (Bugge, 2014).  

 

Fænomener, som Løgstrup mener, bærer det menneskelige liv fx tillid, barmhjertighed, talens åbenhed, 
benævner han suveræne eller spontane livsytringer. At de er spontane eller suveræne vil sige, at de melder 
sig af sig selv, sætter sig igennem uden det enkelte menneskes vilje bag om ryggen på det, og at de 
fordærves i samme øjeblik, de gøres motiverede eller betingede.  
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I den åbne tale giver man sin samtalepartner noget af sig selv, og dette opfatter Løgstrup som en etisk 
fordring, som læreren må tage til sig ved at ”tage barnets tone op” (Henriksen, 2005, p. 20). Begrebet om 
den etiske fordring fremsættes i bogen af samme navn i 1956 og indfanges i meget anvendte citat: 

“Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv 
i sin hånd. I det små kan det være forbigående stemninger, man påvirkes af, og i det store 
kan det være op til den enkelte, om den anden lykkes med sit liv eller ej. På den måde er vi 
hinandens verdener og hinandens skæbner” (Løgstrup, 1956, s. 25). 

Den etiske fordring bygger på en grundlæggende opfattelse af, at vi er indbyrdes afhængige af hinanden. 
Vi påvirker hinanden og har indflydelse på hinandens liv på godt og på ondt. Dette kaldes med et andet 
ord også interdependensetik (Brøndsted, 2013). 
 
Til denne etik knytter sig også Løgstrup begreb om menneskets urørlighedszone. Særligt lå det Løgstrup 
på sinde, at vi voksne ikke overtræder børnenes urørlighedszoner. At vi ikke trænger os ind i noget, vi 
respektfuldt burde holde os på afstand af. Det, at vi bør respektere børnenes urørlighedszoner, er hos 
Løgstrup et udtryk for en generel respekt for barnet, for dets væsen og dets holdninger 
 
Som også Fibæk Laursen gør opmærksom på, så kan man også tilføje Holger Henriksen (2005) til denne 
linje. Men hans position er måske mere flertydig end de tre forgængere, der er nævnt her. Henriksen 
skriver sig tydeligvis ind i en tradition fra Grundtvig over Koch til Løgstrup. Men han inddrager også 
både Klafkis dannelsesforståelse (2001) og Habermas’ begreb om kommunikativ handlen og deliberativt 
demokrati (Jürgen Habermas, 1981). For Henriksen bliver det afgørende dog elevernes inddragelse til 
demokratisk deltagelse som aktører med meninger og holdninger. Deltagelsen rækker ikke til den måde, 
hvorpå eleverne lærer. Her bør der herske en ret stringent rollefordeling mellem lærer og elev, hvor det 
er lærerens meddelelsestrang og delagtiggørelsesbehov, der giver undervisningsindholdet, og elevernes 
selvvirksomhed sikrer, at de følger lærerens bestræbelser (Henriksen, 2005). En uddybende gennemgang 
af Henriksen findes i afsnit 6.1. 

 Sociokulturel linje 

Den sociokulturelle tradition har sit udspring i en psykologi, der er optaget af, hvordan dannelsen af 
selvet bliver gjort mulig gennem interaktion med andre og med omverden. I dette ligger for det første en 
interesse for det relationelle, og for hvordan vi er til gennem vores relationer til andre, og for det andet 
en interesse for det pragmatiske, der har sit fokus på, hvordan vores oplevelser af verden hænger sammen 
med vores brug af den. 

En sociokulturel tænkning betoner et dialektisk, interaktionistisk eller situativt element i forståelsen af et 
fænomen. Derfor er den mindste enhed en relation mellem to eller flere forhold – eksempelvis som en 
relation mellem en aktør, dennes omgivelser og en samtalepartner. Eller som Lene Tanggaard siger: ”Der 
findes ikke noget rent socialt eller noget rent kognitivt domæne i verden. Disse størrelser er relationelt 
forbundne i praksis” (Tanggaard, 2018, p. 214)  

Sociokulturelle læringsteorier belyser forskellige sider af, hvad det vil sige at lære, hvis man ser læring 
knyttet til det sociale liv. Ordet ”social” refererer i disse teorier til to forskellige betydninger (Dysthe, 
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2003): 

n Social som kultur og fællesskab: Vi hører alle til en eller flere kulturer og fællesskaber (lande, 
lokalsamfund, foreninger, historier, sprog, interesse-fællesskaber osv.) 

n Social som relation og interaktion: Vi er knyttet til hinanden (familie, omsorgspersoner, 
venner/fjender, faglige relationer osv.), og vi interagerer og vekselvirker med hinanden (snakker, 
leger, arbejder sammen, spiller osv.) 

Igen skal disse ses, som vævet ind i hinanden. Vores måder at tænke og handle på er påvirket af, hvilke 
kulturelle forankringer vi har, hvilke fællesskaber og relationer, vi indgår i, og hvordan vi interagerer 
med andre mennesker og med verden. Når vi vil forstå læringssituationer fra et sociokulturelt perspektiv, 
vil det derfor ikke give mening at analysere læring som et isoleret fænomen. Vi må se på hele konteksten 
for at forstå, hvad der fremmer og hæmmer læring. 

Sociokulturel teori er ikke én teori, men en paraplybetegnelse for et sammensat felt af teorier, som vægter 
forskellige aspekter af læring i sociale kontekster. Langt de fleste bygger dog i et eller andet omfang på 
og refererer tilbage til Lev S. Vygotskys værker (1978), selvom mange også regner Mikhail M. Bakhtin, 
John Dewey og George Herbert Mead som ”forfædrene” til sociokulturel teori (Hasse, 2013). 

Centrale aspekter ved sociokulturel læringsteori 

Selvom forskellige teorier inden for den sociokulturelle felt vægter forskellige perspektiver og ikke altid 
er indbyrdes enige, er det muligt at fremsætte centrale aspekter ved feltet, som de alle vil tilslutte sig. 
Dysthe (2003, s. 49) fremsætter seks centrale aspekter ved sociokulturel læringsteori: 

n Læring er situeret: Læring foregår altid i en kontekst. Læringsprocessen bliver ikke kun påvirket 
af konteksten. Konteksten er også vævet ind i læringsprocessen. Der tages således afstand fra den 
antagelse, at konteksten skulle ligge uden om eleven og påvirker eleven. En konsekvens af dette 
er, at der lægges vægt på autentiske aktiviteter, der knytter an til elevernes erfaringsverdener eller 
til autentiske situationer, de vil møde fremtidigt. 

n Læring er social: Interaktioner med andre i læringsmiljøet er essentiel ikke kun fordi den stimulerer 
den individuelle konstruktion af viden, men endnu vigtigere, fordi den giver eleven mulighed for 
at begå sig i de forskellige fællesskaber eleven indgår i. Gennem den sociale interaktion opøves 
kompetence i at bruge begreber og tænkemåder, som er karakteristiske for fællesskaberne. 

n Læring er distribueret: Distribueret betyder, at den er delt i sociale fællesskaber og sammenhænge. 
Læring er således ikke noget, der kun ligger gemt i individet, men også i de relationer, strukturer, 
kulturelle koder og normer, der findes i vores dagligdag. 

n Læring er medieret: Mennesker bruger redskaber til at lære med. Vi står ikke i direkte kontakt med 
omverdenen, vi håndterer den ved hjælp af forskellige slags medierende redskaber. Redskaberne 
medierer eller formilder læring. Redskaber betyder her alle de intellektuelle og praktiske 
ressourcer, vi har adgang til, og som vi bruger for at forstå og handle i verden. Det kan være både 
psykologiske redskaber (fx sprog, regler, regnesystemer og begreber) og fysiske redskaber (bøger, 
film, notesbøger og skriveredskaber). 
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n Læring som deltagelse i praksisfællesskaber: Læring foregår overalt og altid, og den foregår 
primært ved at deltage i praksisfællesskaber. Jean Lave og Etienne Wenger (1991) er 
repræsentanter for netop dette perspektiv. Læring knytter sig til den proces, hvor den lærende elev 
bevæger sig fra legitim perifer deltagelse til fuld deltagelse i det sociale fællesskab. Centralt er 
også “mesterlære-princippet”, hvor en rollemodel synliggør, hvad eleven skal lære, hvorefter 
eleven imiterer. 

n Sproget er centralt i læringsprocesser: Kommunikative processer er helt centrale i menneskelig 
læring og udvikling. Sprog og kommunikation er ikke blot et redskab, der kan mediere læring, men 
selve grundvilkåret for, at læring og tænkning foregår. Sproget bruger vi både til at forstå og tænke 
for os selv, og vi bruger det til at udtrykke det, vi forstår, til andre. At dele sprog og tænkning op 
således er dog en analytisk adskillelse af noget, der altid vil være sammenvævet, så tanken og talen 
vil i praksis altid være sammenvævede. 

Forskellige sociokulturelle teorier vægter disse aspekter forskelligt, men har det til fælles, at de 
grundlæggende bygger på en konstruktivistisk forståelse af læring, om end nogle teorier også har andre 
videnskabsteoretiske inspirationer. Der findes mange forgreninger af konstruktivismen. De 
sociokulturelle teori hører til den gren, der kaldes social-konstruktivismen og tager afstand til mere 
radikale kognitivt rettede orienteringer. 

Et social-konstruktivistisk grundlag 

Kernen i konstruktivismen som læringsteori er, at hvert enkelt menneske selv opbygger og konstruerer 
sin viden i vekselvirkning med omgivelserne. Konstruktivismens slagord er, at man ikke kan lære andre 
noget, det er kun den lærende selv, der kan det. Det er Jean Piagets bidrag (1929), som er almindeligt 
anerkendt som udgangspunktet for den konstruktivistiske opfattelse.  
En anden vigtig pointe i konstruktivismen er, at elevens nye viden tager udgangspunkt i den eksisterende 
viden. Eleven kommer altså ikke som et tomt kar, der kan fyldes op, eller en blank tavle, der kan skrives 
på. Derfor må undervisning fra et konstruktivistisk synspunkt starte der, hvor elevens læring slutter. Der 
skal med andre ord skrives videre på de sætninger, der i forvejen står.  

Herfra forgrener konstruktivismen sig i mange retninger. Vygotsky (1978) lagde helt afgørende vægt på, 
at viden bliver konstrueret gennem interaktion og i en kontekst og ikke gennem individuelle processer. 
Derfor udvikler han et social-konstruktivistisk syn på læring.  

En socialkonstruktivistisk forståelse af læring lægger op til en social-interaktiv undervisningsform, hvor 
dialogen og det at italesætte sine tanker, har høj prioritet. Ikke kun fordi det kan fremme et godt 
læringsmiljø, men fordi der ligger en grundlæggende antagelse om, at vekselvirkningen mellem den ydre 
sproglige interaktion og den indre tænkning er afgørende for elevernes læringsproces.  

Den sociale dimension er den primære og den individuelle dimension anses for at være afledt af den 
sociale. Således går læringsprocessen ikke fra den enkelte til fællesskabet, men fra fællesskabet til den 
enkelte. Vygotsky beskriver dette som en udvikling, der viser sig på to niveauer, først socialt og siden i 
individet: 
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“Enhver funktion i et barns kulturelle udvikling optræder på to planer; først på det sociale 
plan og derefter på det individuelle plan; først mellem mennesker (interpsykologisk) og så 
inde i barnet (intrapsykologisk).” (Vygotsky, 1978, s.57). 

Det interpsykologiske niveau indbefatter en social mediering, som forbindes med den støtte, eleven får 
fra omverdenen fx gennem undervisningen. Det intrapsykologiske niveau dækker over elevernes 
selvmediering eller selvregulerede læring. Denne proces foregår ikke som en automatisk og passiv 
overførsel, men indebærer at eleven aktivt bearbejder, planlægger, justerer og evaluerer egen læreproces.  

 Sprogfilosofisk linje 

Den sprogfilosofiske linje beskæftiger sig med en række grundlæggende filosofiske problemer, som 
sprog og kommunikation giver anledning til, herunder spørgsmål om sammenhængen mellem sproglig 
betydning og vores erkendelse af den verden, vi lever i.  

Monologisme og dialogisme 

Når vi taler om, hvordan sprog og kommunikation kan forstås og undersøges, kan det være nyttigt at 
skelne mellem monologisme og dialogisme (Linell, 1998). De to ”ismer” repræsenterer to forskellige 
videnskabsteoretiske udgangspunkter; ikke kun for sprog, men for al menneskelig kommunikation, 
kognition og erkendelse. Monologisme og dialogisme skal således forstås som mere overordnede 
begreber en ”dialog” og ”monolog” (Dysthe, 2003a), som snarere betegner kommunikative 
praksisformer. 

Kort skitseret bygger monologismen på en til-fra-model, hvor en person (subjekt) afsender et budskab 
gennem et medium (fx sproget) til en anden person (objekt), som modtager og forstår. Således 
repræsenterer monologismen et objektivistisk videnssyn, der antager, at gyldig viden stammer fra 
objektet, fx ordet. Subjektet står over for verden og er adskilt fra den. Begreber henviser til virkeligheden, 
fx henviser ordet ”stol” til den virkelige stol, og fordi denne relation eksisterer uafhængigt af mennesket, 
er objektiv erkendelse mulig. Derfor kan forståelser overføres uden menneskelig indblanding (Sonne-
Ragans, 2019). 

I et bredere perspektiv betyder dette, at monologismen kun anerkender sin egen forståelse af verden eller 
sin egen sandhed, og at den opfatter sig selv som færdigudviklet og selvtilstrækkelig. Dette kan medføre 
en fornægtelse af andres meninger og i yderste konsekvens en fornægtelse af andres eksistens. 
Monologismens ekstremer beskrives af Bakhtin således: 

Monologism, at its extreme, denies the existence outside itself of another consciousness with 
equal rights and equal responsibilities, another I with equal rights (Thou). With a monologic 
approach (in its extreme or pure form) another person remains wholly and merely an object 
of consciousness and not another consciousness (…) Monologue manages without the other, 
and therefore to some degree materialized all reality. Monologue pretends to be the ultimate 
word. It closes down the represented world and represented person (Bakhtin, 1984, s. 292-
293). 
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Monologismen kritiseres for den opfattelse, at sprog er et afgrænset, isoleret og stabilt system. Indenfor 
sprogpsykologien har monologismens idé om, at budskaber på grund af sprogets stabile karakter kan 
sendes fra afsender til modtager, været kritiseret for at føre til et forenklet billede af kommunikation som 
”tanketransport” (Hermann, Nielsen, & Maarja Siiner, 2005). Dialogismen skal ses som både alternativ 
til og reaktion mod monologismen. 

I dialogismen lægges der vægt på, at kommunikation foregår dynamisk imellem subjekter - altså 
intersubjektivt - og at denne kommunikation altid er forankret i en kontekst. Således forstås sprog ikke 
som et afgrænset system, men som diskurs, som praksis og som kommunikation (Linell, 1998, s. 3).   

Dialogismen bygger på et konstruktivistisk videnssyn, der antager, at virkeligheden skabes i sproget 
imellem de mennesker, der anvender det. Virkeligheden kan derfor ikke erkendes udenom, men kun 
gennem begreber. Teorier og viden kan derfor heller ikke være fri for værdier og ideologier. Det vil sige, 
at viden altid er relationel og interaktiv (Sonne-Ragans, 2019). 

I dialogismen er kommunikerende personer og deres handlinger udgangspunktet for sprogskabelse og 
hermed for sproglige fænomener. Det betyder, at sprog ikke er noget, man skal kunne for at 
kommunikere, men omvendt at sprog forudsætter kommunikation. Dette udgangspunkt medfører en 
konstant dynamisk situations- og personforankret betydningsproduktion, som Charlotte Marie Bisgaard 
Nielsen (2012, s.16) opsummerer i tre punkter: 

n ’Betydninger’ må afskrives som præetablerede. Det kunne eksempelvis være at isolere ord og sige 
noget om dem uafhængig af de kommunikationssituationer, de produceres i.  

n ’Betydninger’ må betragtes som værdier, der tillægges af konkrete personer, mens de er i gang med 
at foretage sig noget - eksempelvis personer, der er i gang med at forstå noget.  

n ’Betydninger’ må tilskrives provisorisk status i konkrete interaktioner, fordi vi konstant er i gang 
med forståelsesarbejdet, hvilket medfører en konstant dynamisk personforankret 
betydningsproduktion. 

Med dette fokus placerer dialogismen sig i en sprogfilosofisk tradition ved siden af navne som Ludvig 
Wittgenstein, John Longshaw Austin og John Searle. Disse reflekterede over, hvad det egentlig er, vi 
bruger sproget til. Wittgenstein blev blandt andet kendt for sin teori om sprogspil, hvori han beskrev 
sproget som et spil, hvor det sproglige udtryk ses som en spillebrikker, der først tilskrives deres 
betydninger, når de ”spilles ud” (Wittgenstein, 1998). I tråd hermed udviklede Austin teorier om 
talehandlinger (1961), som senere videreudvikledes af Searle (1974). Disse teorier betonede, at sproget 
udover at bære en betydning også handler. I ytringen "isen er tynd derovre" ligger der eksempelvis ud 
over det semantiske indhold (forståelse) også en advarsel (handling).  

Der findes forskellige sprogfilosofiske traditioner, der har givet inspiration til dialogiske positioner. Her 
fremhæver vi Mikhail M. Bakhtin og Jürgen Habermas som de meste betydningsfulde. 

Mikhail Bakhtin: Polyfoni og Heteroglossia 

Bakhtins dialogiske tilgang har ikke oprindeligt et pædagogiske sigte. Han repræsenterer en 
sprogfilosofisk tænkning, der beskæftiger sig med, hvordan betydninger bliver skabt, og hvordan 
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forståelser opstår og udvikler sig. For Bakhtin er dialog ikke nødvendigvis hverken ansigt til ansigt eller 
mundtlig. Hans forståelse indebærer snarere en bredere og mere grundlæggende ide om, at dialogen er 
den interaktion mellem forskellige perspektiver, der kan lede til nye indsigter (Bakhtin, 1984). Således 
er hans udgangspunkt, at dialog er noget, der gennemsyrer menneskeligt samvær. 

”Dialogiske relationer er et nærmest universelt fænomen, som gennemsyrer al menneskelig 
tale og i det hele taget alle relationer og manifestationer i menneskers liv. Hvor bevidstheden 
begynder (…) der begynder dialogen også” (Bakthin citeret i Børtnes, 2013, s. 101). 

Bakhtins begreber polyfoni og heteroglossia er nok de mest velkendte og er da også dem, som adskiller 
ham fra mange andre dialogiske tænkere.  I vores associationer til den klassiske dialog finder vi ofte 
værdier som klarhed, symmetri, ligeværd, gensidighed, harmoni, konsensus og enighed (Linell, 1998). 
Bakhtin lægger i modsætning hertil vægt på det heterogene, det flertydige og flerstemmige og på den 
modstand og de spændinger, det kan medføre. Kernen i Bakhtins tænkning er respekten for den andens 
ord, viljen til at lytte, forståelse på den andens præmisser og brug af den andens ord som tænkeredskab 
samtidig med, at man fastholder respekten for sit eget ord (Dysthe, 2013). 
 
Bakhtin definerer polyfoni som ”mangfoldigheden af selvstændige sammenblandede stemmer og 
bevidstheder” (Bakhtin, 1984, s.6). Dette indebærer ikke kun, at flere stemmer får lov til at komme til 
orde, men også en oprigtig mangfoldighed af fuldkommen gyldige synspunkter. Og han ser denne 
flerstemmighed som værdifuld. 
 
Værdsættelsen af mangfoldigheden og flerstemmigheden går igen i begrebet heteroglossia, der refererer 
til den indre lagdeling af hvert enkelt nationale sprog. Det kan eksempelvis være sprog, der eksisterer 
inden for bestemte grupper (sociolekter), aldersmæssigt betingede sprog (kronolekter), geografisk 
betingede sprog (dialekter), fagpersoners jargoner, sproglige modefænomener etc. Disse forskellige 
perspektiver i dialogen kan ifølge Bakhtin bidrage til, at vi åbner os for, at der eksisterer andre måder at 
se verden på. At være i heterogene miljøer kan derfor udvide og berige vores forståelser af os selv, 
hinanden og vores eksistens i den verden, vi deler (Bakhtin, 1981). 

Habermas: Den kommunikative handlen 

Habermas’ teori om ’den kommunikative handlen’ (1981) er relevant for både den 
undervisningsorienterede og den deltagelsesorienterede forståelse af dialogisk undervisning og læring. 

Grundlæggende forstår Habermas sproget som fundamental for mennesker. Det er sproget, der gør 
mennesker til mennesker, kan man måske sige. Mennesker kan kun fungere gennem den måde, hvorpå 
de knytter sig til hinanden og til verden gennem sproget. 

Al samtale bygger på nogle fundamentale gyldighedskriterier, som man implicit må acceptere for at 
sproglig udveksling er mulig. Dels må en ytring være forståelig, således at taler og lytter går ud fra, at 
de forstår det samme ved en ytring. Dette kan naturligvis afprøves ved at spørge ind til betydningen, men 
grundlæggende er det et kriterium for kommunikation, at der er en fælles forståelse for det sagtes 
betydning. Dernæst er det et kriterium, at påstande er sande. Når man hævder noget om noget, så er det 
et postulat om, at det faktisk er sådan, det forholder sig. Altså at et udsagn under betingelser, man er 
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enige om, er sandt. Ytringer om mellemmenneskelige forhold forudsættes at være moralsk rigtige er det 
tredje gyldighedskriterium. Og endelig må forudsættes det, at taleren er oprigtig i sine udsagn. 

Forståelse og fordringer om sandhed, rigtighed og oprigtighed er grundbetingelser for kommunikation 
mellem mennesker. Gyldighederne kan altid gøres til genstand for afprøvning, hvilket så giver en 
metakommunikation om enten kriterierne eller om det, ytringerne omhandler. Men selve denne 
bedømmelse eller afprøvning er også kommunikativ. Der er således ikke tale om, at der findes en 
domsinstans hinsides kommunikationen. Derved etablerer Habermas en position, hvor sproget nok er 
løsrevet fra sin henvisningsfunktion, men samtidig bundet af intersubjektive – og historisk funderede – 
kriterier. 

Denne del af den kommunikative handlen er oplagt relevant for, hvordan eleverne lærer i skolen, da det 
handler om at knytte elevernes lærende udvikling an til og op på deres formåen med hensyn til 
kommunikativ handlen i samspil med deres erfaringsverden. At vide er at kende til spilleregler for 
fremstilling af viden i relation til den konventionelle opfattelse af viden, rigtighed og oprigtighed. Denne 
del af den kommunikative handlen har dog spillet en forsvindende lille rolle inden for feltet dialogisk 
orienteret undervisning. 

Den kommunikative handlen har sit udspring i det, Habermas med inspiration fra fænomenologien kalder 
livsverden. I et livsverdensperspektiv gælder det, at alle kan deltage ligeværdigt i afgørelser, der har 
betydning for deres liv og det sociale fællesskab. Her handler det således om, at den enkelte bliver til i 
relation til de andre. Den ligeværdige deltagelse – det som nogle kender som den herredømmefri 
kommunikation – giver alle en stemme, hvor forskellige holdninger kan brydes på en sådan måde, at alle 
er interesseret i og orienteret om at finde ud af, hvad der er det bedste at gøre i en given situation. På 
samme måde som inden for oparbejdelse af viden, hvor det handler om at finde de beskrivelser og 
argumenter, der passer bedst i forhold til at forstå verden, så gælder det også diskussioner om indretning 
af det fælles liv, at man må lytte til og vurdere argumenterne, så man bevæger sig i retning af en fælles 
opfattelse, der er bedst for fællesskabet. Det er ideen om, at det tvingende i en kommunikation er ’det 
bedre argument’, som ikke nødvendigvis er knyttet til en bestemt deltager, men som er noget, man i 
fællesskab finder frem til i en bestræbelse på at opnår det bedste – perfektion. 

Der findes ingen kommunikation, der er herredømmefri. Men det er sådan set heller ikke pointen for 
Habermas. Pointen er den, at man som fællesskab ideelt set er forpligtet på at lytte til hinanden og de 
forskellige perspektiver for sammen finde de bedste argumenter. Når så magten alligevel gør sig 
gældende, så kan den gøres til genstand for kommunikation på et andet niveau – altså 
metakommunikation. Dette gælder både inden for den kommunikative handlen på det første niveau og 
på det politiske – fællesskabsstyrende – niveau. Det er på denne måde, at det bedre argument bliver en 
ikke-transcendent forestilling om fornuft som en afløsning af det kantske begreb om fornuft. Habermas 
taler om et paradigmeskifte ”fra en subjektcentreret til en kommunikativ fornuft” (Habermas, 1985, 
s.351). Og videre siger han (s. 377), at forholdet mellem ”viden og ikke-viden er indlejret i dialektikken 
mellem vellykket og mislykket forståelse”. Viden forstås dermed kommunikativt eller dialogisk i 
Habermas’ tænkning. 

Den kommunikative fornuft er selve betingelsen og grundlaget for Habermas’ forestilling om det 
deliberative demokrati – altså ligeværdige deltagelsesformer, der ikke bygger på fælles delt værdier (som 
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i kommunitarisme og delvist i republikanisme), men hvor værdier også er til diskussion – dog ud fra den 
kommunikative fornuft. Denne tanke om det deliberative demokrati er tæt på Hal Kochs forestillinger 
om demokrati som en livsform, og det er den deltagelsesform, Holger Henriksen fremfører som 
demokratisk dannelse. 

I forhold til Bakhtins forståelse for dialog, kan det hævdes, at Habermas har en grundforestilling om 
værdien af konsensus, hvilket netop afspejler hans udgangspunkt i et oplysningsfilosofisk begreb om 
rationalitet. Troen på – eller utopien om – at det bedre argument i sidste ende vil sætte sig igennem er 
den universalpragmatiske (Habermas, 1981) afløsning af et overgribende begreb om fornuften, hvor 
mennesker gennem indsigt i naturen kan beherske naturen. 

Disse sprogfilosofiske orienteringer sætter fokus på betydningen af både det dialogiske – kommunikative 
– i undervisningen og i de deltagelsesformer, eleverne tilbydes både ift. undervisningen og de 
fællesskaber, de i øvrigt er en del af – altså både læringsmæssigt i snæver forstand og demokratisk i 
bredere forstand. 

 Empirisk uddannelsesforskning 

Inden for de sidste 20-30 år har interessen for dialog i skolen også vist sig i uddannelsesforskningen – 
og dette i særlig grad i den empiriske uddannelsesforskning. Denne forskning er optaget af at identificere, 
hvad der virker mest effektivt på elevernes læring. Indsigter fra denne forskning viser sig at være i tråd 
med en række af de principper for læring eller lærende udvikling, der er blevet fremhævet inden for de 
tre teoretiske linjer, vi her har beskrevet, om end der også er uenigheder i feltet. 

International forskning 

I slutningen af 1990’erne foretog blandt andre amerikaneren Martin Nystrand klasserumsstudier, der 
viste, at dialogisk undervisning fører til højere grad af forståelse hos eleverne end monologisk 
undervisning (Nystrand, Gamoran, Kachur, & Prendergast, 1997). Herfra forgrener forskningen sig i et 
væld af underemner og til et mangefold faglige discipliner, der alle udpeger dialogen som central for 
udviklingen af elevens tænkning og læring (se fx Wegerif, 2006; Mercer & Littleton, 2007; Alexander, 
2017). 

Endvidere har denne forskning været optaget af at beskrive og konkretisere dialogisk undervisning. 
Eksempelvis identificerer Alexander 5 grundprincipper for dialogisk undervisning (Alexander, 2017): 

n Undervisningen er fælles: Lærere og elever adresserer læringsopgaver sammen og eleverne lærer 
af og med hinanden. 

n Undervisningen er gensidig: Lærere og elever lytter til hinanden, deler ideer og overvejer 
alternative synspunkter. De udvikler dybere forståelser ved at lade sig inspirere af og forholde sig 
til hinanden. 

n Undervisningen er støttende: Eleverne udtrykker frit deres idéer uden frygt for at svare forkert, og 
de hjælper hinanden med at nå til nye forståelser. 
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n Undervisningen er kumulativ: Elever bygger kritisk og samarbejdende oven på hinandens ideer. 
De kæder deres svar sammen og (meta-)reflekterer løbende over, hvordan de enkelte indlæg bygger 
oven på eller supplerer hinanden. 

n Undervisningen er målrettet: Klasserumssamtaler har en åben og autentisk karakter, men er 
struktureret med et bestemt læringsmål for øje. 

I tråd hermed udspecificerer Hennessy og hendes kollegaer i en større empirisk projekt (Hennessy et.al., 
2016) kendetegn for dialogisk undervisning med en endnu større detaljeringsgrad end Alexander. Ifølge 
dem er dialogisk undervisning kendetegnet ved, at den: 

n udnytter sprogets magt til at stimulere og udvide elevernes forståelse, tænkning og læring. 
n involverer "samtænkningsmåder" (social modes of thinking), hvor muligheder kan udforskes 

kollektivt gennem kreativ problemløsning, der rammesættes af åbne eller autentiske 
spørgsmål/opgaver og argumentationen synliggøres. 

n lægger op til undersøgelse og ligeværdig deltagelse, hvor alle, herunder lærere, ses som lærende, 
der sammen konstruerer viden. 

n er kritisk konstruktiv og åben for nye ideer, og hvor forhandlinger om perspektiver åbner for fælles 
problemløsning. 

n fremmer undervisningsmiljøer, hvor forskellige stemmer kan komme til udtryk, udforskes, 
modsiges, blive udfordret, bygge oven på hinanden og tænkes sammen. 

n stiller spørgsmål ved den meget udbredte traditionelle og ‘monologiske’ undervisning, hvor der er 
en tendens til, at kun én stemme (primært lærerens) bliver hørt, legitimeret og til tider pånødet de 
lyttende. 

Endvidere forsøger denne nyere empiriske forskning også at omsætte idealer og kendetegn for dialogisk 
undervisning til mere konkrete handleanvisninger. Dette også med henblik på at tilvejebringe mere 
konkrete kriterier for, hvornår undervisning kan betegnes som dialogisk. Dette ser vi fx hos Reznitskaya 
(2012), der har identificeret følgende nøgler, der karakteriserer dialogisk undervisning – her i relation til 
litteraturundervisningen: 

n Ansvar for form og indhold er delt 
n Spørgsmål er åbne og forskelligartede 
n Lærerne giver en meningsfuld og specifik feedback 
n Eleverne engagerer sig i metarefleksioner 
n Eleverne kommer med lange og uddybende forklaringer 
n Eleverne når frem til nye forståelser i fællesskab 

 
Disse seks nøgler konkretiseres af Reznitskaya i en rubric, som kan anvendes til både udvikling og 
analyse af dialogiske undervisning: 
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Rubric: Dialogisk undervisning 
 
 
 

  
1 
 

 
2 

 
3 

Ansvar for form og 
indhold 

Læreren har eksklusiv 
kontrol over diskussionens 
indhold og processer. 
Læreren udpeger elever til 
at svare, stiller spørgsmål, 
bestemmer emnemæssige 
skift og evaluerer svarene. 

 

Der er løbende muligheder 
for at eleverne kan komme til 
orde i diskussionen. Det er dog 
begrænset, hvor mange, der 
deltager. Det meste af tiden styrer 
læreren emnevalg og tilpasser 
elevernes svar, så de passer ind i 
et forudbestemt indhold. 

 

Eleverne har både ansvar i forhold 
til processen og substansen i 
diskussionen. De stiller spørgsmål 
og reagerer på hinandens ideer, 
inddrager nye perspektiver og 
foreslår proceduremæssige 
ændringer. 

 

Spørgsmål  Lærer stiller primært 
faktaspørgsmål til dagens 
stof. Disse er enkle "test"-
spørgsmål med et rigtigt 
eller forkert svar kendt fra 
historien, teksten eller 
andre kilder. 

 

Læreren varierer sine spørgsmål, 
så de også åbne og komplekse. 
Åbne spørgsmål er ofte designet 
til at "lede" eleverne ind i en 
snæver fortolkning eller løsning, 
som læreren på forhånd har svaret 
på. 

Lærere guider eleverne i en 
diskussion med en stor variation i 
spørgsmål og med en vægt på åbne 
og kognitivt udfordrende 
spørgsmål. Spørgsmålene lægger op 
til elevernes højere ordens 
tænkning. 

Feedback Læreren bruger kort og 
upræcis feedback. 
Tilbagemeldingen 
opfordrer ikke eleverne til 
yderligere at udvikle deres 
svar (fx "Umm. OK. Trine 
?") 

 

Kvaliteten af lærerens 
tilbagemelding er blandet. 
Læreren lytter ofte til og arbejder 
med elevresponser, men det sker 
kun en gang i mellem, at elevens 
svar egentlig udvikles. 

 

Læreren arbejder konsekvent med 
elevsvar for at inspirere til 
yderligere uddybning og 
undersøgelse. Tilbagemeldinger 
bidrager til at udvide elevernes 
tænkning 

 

Meta- refleksioner  Læreren relaterer ikke 
elevsvar til hinanden. 

Lejlighedsvis forbinder læreren 
elevernes svar til hinanden eller 
får dem til at svare på hinandens 
spørgsmål. 

Læreren arbejder kontinuerligt med 
at eksplicitere forbindelserne 
mellem elevernes svar og ideer. 
Lærere beder ofte elever om at 
forholde sig til hinandens indlæg og 
holdninger. 

 
Forklaringer Eleverne forklarer ikke, 

hvad de synes og hvorfor. 
Deres svar er korte og 
faktuelle og består af et ord 
eller en sætning. 

 

Eleverne begrunder lejlighedsvis 
deres svar. Længere elevsvar er 
ofte anekdotiske. 

 

Elever udtrykker holdninger til 
problemstillinger (f.eks. "Jeg tror..", 
"Det er min overbevisning..", "Jeg 
mener..") og støtter dem med 
begrundelser og eksempler. De 
kommer med nuancerede 
forklaringer, der dokumenter 
dybere refleksion. 

 

Monologisk Dialogisk 
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Figur 2. Rubric til vurdering af dialogisk undervisning (Reznitskaya, 2012. 

Ofte bliver denne type forskning i en dansk sammenhæng mødt af kritik. Kritikken går typisk på, at 
forskningen primært er foretaget inden for angelsaksiske skolesystemer med stærke 
curriculumtraditioner, der adskiller sig fra den danske mere normativt orienterede didaktiske tradition, 
og derfor ikke er anvendelig i en dansk kontekst. Denne kritik imødegås dog af Fibæk Laursen, der med 
hensyn til den dialogiske orientering inden for undervisning siger, at det ikke ser ud til at være påvirket 
af nationale kontekster (Laursen, 2015b). Det er det samme, der virker i forskellige lande (Kyriakides, 
Christoforou, & Charalambous, 2013). Den overensstemmelse mellem en generel positiv vurdering af 
dialogiske aspekter, som er fremkommet gennem den empiriske uddannelsesforskning, der derfor også 
relevant at se på i en dansk skolekontekst. 

Nordisk forskning 

I den nordiske forskning er det Olga Dysthe, som må anses for at være den, der stod bag gennembruddet 
for den dialogiske undervisning. Dysthe, anvendte i sin forskning Bakhtin som teoretisk indfaldsvinkel 
til at forstå læringsprocesser, og hun var samtidig inspireret at de amerikanske studier som Nystrand og 
hans kollegaer foretog. Hendes bog Det flerstemmige klasserum (Dysthe, 1997) blev hurtigt en klassiker 
på den danske læreruddannelse, og er det på sin vis stadigvæk.  

Bogen var resultatet af det forskningsprojekt, som lå til grund for Dysthes afhandling. Denne handlede 
om skrivning som læremetode. Hovedkonklusionen i hendes projektet var, at skrivningens potentiale 
øges, når læreren bevidst planlægger og understøtter en interaktion, der udnytter skriftlige tekster inden 
for rammerne af det dialogiske klasserum (Dysthe, 1997). Det blev udgangspunktet for en bredere 
interesse i at undersøge og beskrive, hvordan dialogen, som hos hende både indebærer skriftlige og 
mundtlige elementer, konkret kan bruges for at fremme læring.  

Dysthe definerer det flerstemmige klasserum som følger:  

”Det flerstemmige klasserum” vil sige et klasserum, hvor lærerens stemme er én blandt 
mange stemmer, der bliver lyttet til, hvor eleverne også lærer af hinanden, og hvor mundtlig 
og skriftlig brug af sproget befinder sig centralt i læreprocessen” (1997, s. 18-19). 

Særligt vigtig er det at bemærke, at Dysthes dialogbegreb, udover at dække over den interpersonelle 
dialog, også indebærer interaktion mellem skrivning og samtale. Selvom Dysthe understreger (1997), at 
der ikke findes opskrifter på dialogisk undervisning, som lærere uden videre kan overføre til deres eget 
klasserums specifikke kontekst, så insisterer hun på, at der eksisterer principper for at skabe et højt 

Eleverne når frem 
til nye forståelser i 
fællesskab 

 

Elevsvar er korte og 
uafhængige af hinanden. 
Elever gengiver oftest 
allerede kendt fakta og 
forholder sig slet ikke til 
hinandens svar. 

 

Eleverne bygger lejlighedsvis på 
hinandens ideer. Samarbejdet 
involverer ofte deling af lignende 
oplevelser snarere end en kritisk 
analyse af hinandens ideer (f.eks. 
"Dette skete også med mig! Jeg 
besøgte min moster i Aalborg."). 

 

Elever bygger kritisk og 
samarbejdende oven på hinandens 
ideer. De kæder deres svar sammen 
og udvikler dybere forståelser ved 
at lade sig inspirere af og forholde 
sig til hinanden. 
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læringspotentiale gennem dialogisk undervisning. Blandt andet bruger Dysthe 3 grundprincipper, som 
hun har lånt fra Nystrand (Nystrand & Gamoran, 1991). Det drejer sig om autentiske spørgsmål, optag 
og værdsætning (Dysthe, 1997, s. 62-63).  

Dysthe lægger dog primært vægt på, at det dialogiske er en indstilling snarere end en 
undervisningsmetode. Et oplæg fra læreren kan eksempelvis være dialogisk i sin tilgang til den viden, 
der formidles – og forskellige former for elevinddragelse kan være mere monologiske, hvis de ikke netop 
anerkender og bygger videre på elevernes bidrag til undervisningen. Mange har sikkert også erfaring fra 
gruppearbejde, hvor elevernes aktive deltagelse er fremtrædende. Men hvis opgaverne, som eleverne skal 
svare på ikke er åbne og autentiske, er gruppearbejde ikke nødvendigvis dialogiske. Det afgørende for 
Dysthe er, at man går ud fra den grundindstilling, at der i al viden er en åbenhed for, at verden kan forstås 
anderledes, hvor man kan så tvivl om hidtil anerkendte og autoritative forståelser for et fagligt indhold: 

”I princippet kan alle metoder, for eksempel lærerforelæsninger eller brugen af film, fungere 
dialogisk eller monologisk. For lærere er det nyttigt at bruge Bakhtins skelnen mellem, hvor der 
er åbent for spørgsmål, tvivl og modforestillinger, og hvor der er lukket…. En lærer med en 
dialogisk og udforskende indstilling til undervisning vil ofte begynde en time med et spørgsmål, 
noget, eleverne kan undersøge eller finde ud af.” (Dysthe, 2020, s. 151) 
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 Dialogisk undervisning i det 21.århundrede 
Uddannelsessystemerne er under konstant forandring. Igen og igen reformeres de for hele tiden at sikre, 
at de udvikler sig i overensstemmelse med det samfund, som de skal uddanne studerende til (Neergaard, 
2020). I vidensnotatet har vi ved at se tilbage kunne spore historiske udviklinger af dialogisk 
undervisning og kunnet identificere, hvilke perspektiver de hver især har vægtlagt. I dette afsnit vil vi 
vende blikket den anden vej og tilføje refleksioner over, hvilke vilkår for dialogisk undervisningen, der 
kan være i det 21. århundrede. 

Vi peger på tre forskellige perspektiver. Det første handler om metalæring, som anses for at være en 
nøglekompetence i det 21. århundrede. Det andet handler om det postfaktuelle demokrati og det tredje 
om det digitale liv, som begge giver nye vilkår for kommunikation i både skole og samfund.  

 Dialog og metalæring  

Skoler uddanner i dag til et samfund med langt større uforudsigelighed end tidligere – til jobs, vi ikke 
ved om eksisterer om 20-30 år, til jobs, til teknologier, der endnu ikke er opfundet og til at løse problemer, 
som vi endnu ikke ved vil opstå (OECD, 2018). For de fleste betyder det, at de kan se frem til et livslangt 
og omskifteligt læringsforløb.  

Flere store internationale organisationer som Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD) og Center for Curriculum Redesign (CCR) har udviklet rammeværk, som har til formål at skabe 
bedre forståelse for hvilke kompetencer, der skal til for at forberede børn og unge i uddannelsessystemet 
til det 21. århundrede (OECD, 2018). CCRs ramme lægger op til en firedimensional uddannelse, hvor 
der ud over at arbejde med velkendte kategorier som viden/kundskaber (1), færdigheder (2) og den 
almene karakterdannelse (3) også må sættes metalæring dagsordenen (Fadel, Bialik, & Trilling, 2017).  

Metalæring er et andet ord for metakognition og er enkelt sagt den proces, hvor man tænker over egen 
tænkning og læring – altså et 2. ordensperspektiv. I uddannelsessammenhæng refereres der til denne 
kompetence, når det udtrykkes, at det er vigtigt “at lære at lære”. Denne kompetence handler ikke om at 
lære et bestemt indhold (viden/færdigheder) eller at engagere sig i verden på bestemte måder 
(karakteregenskaber), men om at opøve evnen til at reflektere over og tilpasse egne læringsprocesser 
(Neergaard, 2020). 

Dette perspektiv har påvirket nyere teoretiseringer af dialogisk undervisning som eksempelvis det 
konceptuelle rammeværk ”Responsiv pædagogik” (Smith, Gamlem, Sandal, & Engelsen, 2016). 

Responsiv pædagogik defineres som en rekursiv (tilbagevendende) dialog mellem den lærendes indre 
feedback og ydre feedback fra signifikante andre (Smith et al. 2016). Signifikante andre betyder her 
personer, der af den lærende opleves som betydningsfulde. Kernen i denne feedbackproces er dels at 
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udvikle elevernes tro på at kunne mestre livet i skolen og de udfordringer, de møder der (self-efficacy), 
dels at uddanne selvstændige selvregulerende elever.  

Udgangspunktet for responsiv pædagogik er at uddanne til en ukendt fremtid, hvor store dele af nutidens 
viden sandsynligvis vil være irrelevant eller i det mindste skal sættes ind i nye kontekster. Derfor må 
fremtidens skole i højere grad handle om, at eleverne lærer at begå sig i læringsprocesser end, at de lærer 
faktuel viden, som om 20-30 år er forældet.  

Eksempelvis er udfordringen i dag sjældent at finde relevant information, men at kunne forstå og håndtere 
den information, som er tilgængelig (Gamlem & Rogne, 2016). Ligeledes er det en udfordring at vurdere 
pålideligheden af de kilder, informationen kommer fra. Og netop dette er et vilkår for kommunikation i 
det postfaktuelle demokrati. 

 Dialog i det postfaktuelle demokrati  

I 2016 kårede Oxford Dictionaries ”post-truth” som årets ord, og de eneste år er brugen af ordet steget 
med 2000 % (Rodgers, 2016). I ordbogen defineres post-truth som ”omstændigheder, i hvilke objektive 
fakta har mindre indflydelser på offentlige meningsdannelse end appeller til følelser og personlige 
formodninger” (Hendricks & Mehlsen, 2019). 

Kåringen af ordet falder sammen to store demokratiske begivenheder, nemlig det amerikanske valg, der 
gjort Trump til præsident og Brexit-afstemningen i Storbritannien, som første til at de bestemte sig for at 
forlade EU. I forbindelse med begge har der været eksempler på misvisende informationer. Et af 
eksemplerne omhandler Nigel Farage, der var leder af ”leave”-kampagnen. Ganske kort tid efter, han 
havde proklameret Brexit-sejren, indrømmede han i et interview, at han havde løget. Et helt centralt løfte 
om 350 millioner pund til det offentlige sundhedsvæsen om ugen, hvis Brexit blev en realitet, var 
ukorrekt.  

Tendensen til at virkeligheden bliver produceret og konstrueret af dem, der har magten til det, hænger 
sammen med de eksisterende muligheder for at gøre det. Internettet og særligt de sociale medier kan 
tillægges en vigtig rolle, fordi budskaber her hurtigt kan spredes til store grupper, som måske ikke er så 
interesseret i at tjekke fakta og argumenters lødighed. Dette vil især gælde, når det snarere handler om 
opfattelser, hvor der samtidig er mange følelser på spil. På Internettet florerer fake news og 
konspirationsteorier og giver næring til det postfaktuelle demokrati. 

Det er svært at argumentere for, at dialogisk undervisning og generelt den demokratiske dannelsesopgave 
er blevet vigtigere end hidtil, for den har altid været vigtig. Men vilkårene for kommunikation i både 
skole og samfund har unægtelig foranlediget nye opmærksomheder. Og formålet med dialogen i skolen 
må følge med. Til det formål er dialogen ikke længere tilstrækkelig i sig selv, men den indeholder 
kvaliteter, der kan skabe kritisk tænkende børn og borgere. Denne kritiske tænkning er helt nødvendigt 
for at kunne navigere i et postfaktuelt demokrati hvor respekten for den faktuelle virkelighed er under 
opløsning. Hvilket også er et tema Alexander tager op i artiklen ”Whose discourse? Dialogic pedagogy 
for a post-truth world.”  
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For Alexander er det afgørende, at dialogen forstås som en sammenvævning af interaktion, relation, 
omverdensforhold osv. Det er eksempelvis ikke sådan, at man har en holdning og så iklæder den en 
sproglig form. På linje med Vygotsky (1978) forstår Alexander sprog, viden, etik, relationer som 
sammenvævede og internt forbundne størrelser. Så holdninger er ikke nødvendigvis adskilt fra fakta – 
det som vi ved om noget. Og her skal man tænke på, at viden i en dialogisk sammenhæng er en dynamisk 
og kontekstuel intersubjektiv bestemt størrelse. Men netop det forhold, at viden i sig også er udtryk for 
værdier, gør kritisk tænkning, refleksion og afprøvning af påstande ekstra vigtig. Man må være enige om 
fælles standarder for, hvordan vi undersøger en påstands vidensindhold, ligesom vi må være enige om, 
hvad der tæller som rationelle argumenter. Alexander henviser til et citat fra Michiko Kakutanis bog 
Death of Truth fra 2018 og hævder: “Without commonly agreed-upon facts ... there can be no rational 
debate ... Without truth, democracy is hobbled.” (citeret i Alexander, 2018) 

Et deliberativt demokrati, siger Alexander, kræver en deliberativ pædagogik – og her henviser Alexander 
til pragmatikere som eksempelvis Dewey og Habermas som inspirationskilder. Den dialogiske 
undervisning er ikke kun orienteret mod at få elevernes egne erfaringer aktiveret, men også rettet mod, 
at eleverne bliver kritiske tænkende på den måde, at de får et blik for, hvilke krav man må stille til såvel 
fremstillinger af virkeligheden som dialogiske undersøgende tilgange til påstande om selvsamme 
virkelighed. På den måde bliver dialogisk undervisning svaret på udfordringen fra post-truth-æraen. 

 Dialog og det digitale 

Der er en tæt sammenhæng mellem tænkning og de måder, hvorpå man giver tænkningen udtryk. Walter 
J. Ong har i sit værk Muntlig och skriftlig kultur beskrevet, hvordan den mundtlige kultur og den skriftlige 
giver anledning til helt forskellige typer af bevidsthed og dermed også forskellige former for kognition. 
Man kan uden at overdrive sige, at mennesker fra en overvejende mundtlig og en overvejende skriftlig 
kultur bebor vidt forskellige verdener. 

“Utan skrivkonstens existens skulle inte den mänskliga hjärnan kunna tänka på det sätt den 
gör, inte bara då den är upptagen med att skriva, utan mestadels också då den är i färd med 
att foga samman sina tankar i muntlig form. Mer än någon annan enskild uppfinning har 
skrivkonsten omformat det mänskliga medvetandet” (Ong, 1990, s. 94). 

Det er derfor også rimeligt at overveje, om man kan se tilsvarende ændringer med den nuværende 
transformation fra en kultur overvejende baseret på en relativ uforanderlig skriftlige 
kommunikationsformer til de langt mere flydende og mindre centreret kommunikationsformer, som 
internettet muliggør. Det er i hvert fald noget af det Wegerif er inde på i Dialogic: Education for the 
Internet Age. Heri beskriver han, hvordan de vidensformer, der har været dominerende i skriftkulturen, 
også har givet et særligt forhold mellem autoritet og viden. Viden bliver opfattet som noget relativt stabilt, 
hvilket også svarer til skriftens meget træge form. Når en bog eller et tidsskrift en gang er trykt, så bliver 
det opfattet som et udtryk for den autoritative udgave af viden om verden – i hvert fald som princip. Et 
skriftligt videnskabeligt indlæg er en hævdelse af en sammenhæng i verden – og denne hævdelse er 
relativ træg i og med, at det tager lang tid at gøre den om. 

Undervisning bliver i en skriftlig kultur let forstået som en formidlingsform, hvor den viden, der er 
produceret (publiceret), skal overføres fra de vidende til de uvidende. Wegerif mener, at det ligger i 
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skriftkulturen, at viden opfattes som noget, der er sikkert og stabilt (selvom det også hele tiden udvikler 
sig til det bedre og mere sikre). Denne form for viden kan man kalde mode 1 viden. Men udviklingen op 
gennem det 20. århundrede har betydet en svækkelse af den form for viden eller den tilgang til viden. Og 
netværkssamfundet (Castells, 2011) forstærker en forskydning mellem mode 1- og mode 2-viden og 
vidensproduktion, hvilket kort kan beskrives som en bevægelse fra en orientering mod ‘sandhed’ eller 
‘overensstemmelse med generelle lovmæssigheder’ (mode 1-viden) til en orientering i retning af 
brugbarhed og problemløsning (mode 2-viden). 

Mode 2-vidensproduktion betyder en frakobling af viden til en monofaglig videnskabelighed og 
overgangen til en tvær- og transvidenskabelighed og kollaborativ løsningsorientering, hvor spørgsmål 
om en videns sandhed og overensstemmelse med virkeligheden er sat i parentes til fordel for et fokus på 
at løse konkrete problemer. Mode 2-vidensproduktion er bundet til kollaborative netværk, og der indgår 
derfor også et stærkt socialt og dialogisk element i denne form for vidensproduktion (Gibbons et.al., 
1996). Nowotny, Scott og Gibbons omtaler også selv i en senere artikel mode 2-viden som “socially 
distributed knowledge.”(Nowotny, Scott, & Gibbons, 2003, s.180). 

Den her omtalte ændring i vidensorienteringer kan ikke forklares med Internettets fremkost, da det er en 
forskydning, forfatterne sporer til omkring midten af 1900-tallet. Så det er snarere en generel ændring, 
der afspejler samfundets kompleksitetsstigning, hvor det bliver åbenbart, at viden ikke så stabil og slet 
ikke universel, som man måske tidligere i en videns(kabs)optimistisk optik havde antaget. 

Det er en tilsvarende bevægelse fra mode-1 til mode-2, Wegerif peger på i sin kritik af, at meget 
undervisning forbliver monologisk og dermed bundet til skriftkulturen. 

“Print can be used in many ways, of course, but the formal schooling system has been built 
around its affordance for monologic and serves to reinforce the monologic potential of print. 
Monologic assumes that there is one correct version of reality and one correct method of 
thinking” (Wegerif, 2013, s. 3). 

Over for en monologiske forståelse af videns og undervisning peger Wegerif på, at internettets 
kommunikationsform grundlæggende er dialogisk. Kommunikationsformen er ikke en-til-mange, men 
netop mange-til-mange – og man kan anvende netværket til at skaffe sig tilstrækkeligt med informationer, 
der kan anvendes i en given situation, uden at tage hensyn til en i strikt forstand sandhedsværdi. Hvis 
viden er brugbar, så man kan løse et givet problem, er det ikke så vigtigt, om det overholder kriterierne 
for sikker viden. Dialogisk viden bliver her mere vurderet ud fra brugbarhed og virkning end ud fra 
sandhedsværdien. Wegerif udlægger det således: 

“One distinctive new affordance of the Internet, in contrast to print and most other mass-
media, is that it is intrinsically participatory. Like print, the Internet can be used in many 
ways but unlike print, it affords dialogic. Dialogic, as opposed to monologic, assumes that 
there is always more than one voice. More than this, dialogic assumes that meaning is never 
singular but always emerges in the play of different voices in dialogue together” (Wegerif 
2013 s.3). 
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I den orale periode var dialogen en vigtig form i arbejdet med viden, og dialogens betydning 
genintroduceres med den digitale tidsalder, hævder Wegerif med støtte fra Ong (Wegerif 2020; Ong 
1990). Dog med den forskel, at dialogen foregår mellem mange distribuerede aktører og 
vidensressourcer, hvor dog ingen af dem besidder den sammen form for autoritet, som kendetegnede et 
mere skriftskulturelt ekspertsystem. Viden bringes i spil situationelt, og det er konteksten, der afgør dens 
værdi.  

I Dialogic education and digital technology er Simon Knight (2020) også inde på, at digitale teknologier 
ikke blot er et transportmiddel for kommunikation, men at det er noget, der mere fundamentalt ændrer 
dialogiske undervisningsformer og vidensformer, fordi “dialogue is both shaped by digital technologies 
and helps to shape both the use and emergence of those technologies.” Der er et gensidigt forhold mellem 
dialogen og de medier, der indgår i en dialog. Ydermere er der en række digitale værktøjer, der giver helt 
nye muligheder for at dialog i undervisningen, hvor distribueret dialog er en mellem flere. 
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 Tilgange 
I dansk pædagogisk sammenhæng har forskere og undervisere forsøgt sig med at fremstille dialogisk 
undervisning. Det er ikke vores hensigt her at trække al den relevante danske forskning på området frem. 
Vi har i stedet valgt fire forskellige repræsentanter for en dialogisk orienteret pædagogik frem. De har 
alle bidraget til at holde diskussionen om dialogens betydning levende – helt i dialogens og Grundtvigs 
ånd. 

 

 Holger Henriksen: Samtalens mulighed 

Holger Henriksen er og har været en vigtig stemme i danske pædagogiske debat, ikke mindst fordi han 
meget stærkt har advokeret for en mere åben og demokratisk ånd i skolelivet. De grundtvigianske værdier 
om samtalen på deltagernes præmisser har sammen med det fællesskabsskabende været kernepunkter i 
Henriksens mange tekster, hvoraf en del er samlet i værket Samtalens mulighed, der er kommet i fem 
udgaver i perioden 1993-2005. 

Henriksens fremstillinger er spækket med referencer til den danske og internationale kulturhistorie, og 
hans fremstilling er således ‘lærd’. Men hans fremstillinger er ikke akademiske i den forstand, at der er 
tilstræbt en systematisk fremstilling. Henriksen er snarere debattør, og Samtalens mulighed er et 
stridsskrift, der kalder til handling imod nogle tendenser, Henriksen analyserer frem. Det gælder ikke 
mindst tendenser som individualisering, neoliberalisme og præstationskultur. Disse tendenser er med til 
at underminere det, Henriksen mener kendetegner eller burde kendetegne den danske skolekultur. 

I forhold til dialogisk undervisning så er Henriksen tilsyneladende splittet. På den ene side er han varm 
fortaler for mere ligeværdig samtale, på den anden side holder han fast ved læreren som en autoritativ 
figur, der besidder viden og erfaringer, som i en eller anden forstand skal overføres til eleverne. Det 
vender vi tilbage til. 

Eleverne skal gives mulighed for demokratisk deltagelse, og de skal have den indflydelse på skolens liv, 
man kan give dem ud fra deres forudsætninger. Derfor skal skolen være præget af en samtalekultur, som 
ikke er ‘instrumentel’, men netop åben. Den instrumentelle samtale er for Henriksen rettet imod at få ret. 
Men den åbne samtale i Hal Kochs forstand er ikke rettet mod at få ret, men har til formål at man sammen 
bliver klogere. 

“Den ikke-instrumentelle samtale adskiller sig fra al samtaleteknik, evaluerings- og 
udviklingssamtaler, terapeutiske samtaler og anden målstyret kommunikation. Vi leder ikke 
efter det korrekte svar - vi søger sandheden, men ved, at den er foreløbig” (s.15).  

I beskrivelsen af samtalen trækker Henriksen på den universalpragmatiske sprogforståelse, som den 
kommer til udtryk i Habermas’ forståelse. Samtalen går ud fra ‘livsverden’ og dens fundamentale 
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funktionsmåde, som går på, at vi er fælles om tilværelsen, som ganske vist delvist ‘koloniseres’ af 
strategiske og magtmæssige interesser. Men grundlæggende bygger fællesskabet på de i sproget 
indlejrede tillidsforhold, der er med til at binde mennesker sammen. Derfor henviser Henriksen også til 
Habermas’ gyldighedskriterier (samme sted s.29): forståelighed, sandhed, rigtighed og oprigtighed, når 
han skal karakterisere den ikke-instrumentelle samtale. 

Det deliberative demokrati er idealet. Henriksen er klar over, at der altid vil være magt til stede i samtalen, 
men man må arbejde på at gøre sig fri af magten, når man deltager i samtalen – og man må påpege den, 
der hvor den alligevel påvirker samtalen. Samtalepartnerne må “give afkald på magt, og lade sagen 
styre”, som han skriver (s.19). Dette er den centrale del af den demokratiske dannelse, Henriksen er 
fortaler for. At opøve eleverne i deltagelse gennem samtale. 

Og det er for så vidt også det, lærerne skal leve op til i undervisningen. Undertitlen på Henriksens bog 
angiver, at den er et bidrag til en “demokratisk didaktik”, hvilket netop vil sige, at læreren anerkender 
eleverne der, hvor de er – og at læreren aldrig taler ned til eleverne eller på anden vis positionere dem 
som uligeværdige samtalepartnere. Men når det kommer til det, man kan kalde undervisningens indhold, 
så opstår der hos Henriksen et problem eller et paradoksalt paradoks, som Stig F. Sørensen (Sørensen, 
n.d.) kaldte det i sin anmeldelse ved udgivelsen af Samtalens mulighed i 2005. 

Det paradoksale paradoks består i, at Henriksen definerer undervisning fra lærerens perspektiv som 
formidling, hvilket ikke lægger op til en dialogisk tilgang. Det er læreren, der besidder den nødvendige 
viden og erfaring, som eleverne skal tilegne sig. Henriksen harcelerer kraftigt over kritikken af 
tankpasserpædagogikken, som han mener er en nedværdigende betegnelse for god pædagogik. 
Undervisningen skal være eksemplarisk i Klafkisk (2001) forstand, og det er op til læreren at inddrage 
eleverne. Men selve stoffet forstår Henriksen ikke dialogisk. Han gør op med den relativisme, der efter 
hans mening ligger i det, vi andet sted har kaldt mode 2-viden. Henriksen fastholder sandheden som 
noget, der kan erkendes via fornuften – og på denne måde er hans udgangspunkt i oplysningstiden meget 
tydelig. Af samme grund gør han op med det, han kalder metodetilgang til stof, hvor det ikke handler om 
kundskaber, men om hvordan man kan tilegne sig viden; lære at lære. Paradokset spidsformuleres i 
Henriksen fremstilling af det dobbelte begreb om undervisning, nemlig som henholdsvis set fra et 
lærerperspektiv og et elevperspektiv: 

“Undervisning er et fænomen, der i nogen grad skifter betydning alt efter en lærers eller en 
elevs synsvinkel. Fra lærerens synsvinkel tager fænomenet undervisning sig ud som en 
anledning til at meddele sig. Det er jo det, der motiverer en lærer, og den gode lærers 
uudslukkelige meddelelsestrang og delagtiggørelsesbehov oplever eleven som inspirerende. 
Fra elevens synspunkt kan undervisning opfattes som en mulighed for selvstændig tilegnelse” 
(s.118) 

Læreren er den kyndige fortæller (s.36), som eleverne må følge og lære at lytte til (s.37). For Henriksen 
er sproget et mødested, hvor vi kan lære af hinanden, og han anerkender også, at læreren lærer af eleverne. 
Men der er i mødet ikke ligeværdighed, men netop en vidensmæssig forskel, der giver læreren en særlig 
autoritet. Dette er også baggrunden for, at Henriksen hylder princippet om en lærer, et fag, et lokale, en 
lektion. Det er den traditionelle formidlerlærer, der er idealet for ham. 
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Holger Henriksen skriver sig meget direkte og tydeligt ind i den forskel, vi introducerede i Indledningen, 
hvor vi skelnede mellem dialogisk undervisning i forhold til læring og i forhold til deltagelse i et 
fællesskab. Det er en livsfilosofiske orientering mod fællesskabet, der er nerven i Henriksen deliberative 
demokratiske didaktik, men ikke undervisningens fælles tredje. 

 Per Fibæk Laursen: Dialog. Realistiske ambitioner for folkeskolen 

I 2017 udkom Per Fibæk Laursens bog Dialog – Realistiske ambitioner for folkeskolen. Udgivelsen var 
tredje bind i en serie, der forsøgte at genrejse tilliden til lærerne og den danske folkeskole efter en 
årrække, hvor lærerne og folkeskolen havde været gennem adskillige års kritik fra både politikere, 
embedsværk og generelt i den offentlig debat. En vigtig pointe for Laursen i alle tre udgivelser (Laursen, 
2015a, 2016, 2017), at den danske folkeskole er langt bedre end sit rygte. Og videre er det en point, at 
det ikke kan forventes at have effekt på kvaliteten at gennemføre alle mulige reformer og projekter, da 
effekten af disse kun vil vise sig, hvis man starter fra et relativt lavt kvalitetsniveau. Derfor kan Laursen 
også som det første i sin ‘Indledning’ skrive: “Den danske folkeskoles undervisning er af så høj kvalitet, 
at den vanskeligt kan blive bedre.” (s.9) 

Man skal ikke kritisere lærerne og skolen for ikke at levere kvalitet, da kvaliteten faktisk er i top – og 
man skal ikke forsøge at lave en masse ændringer, der blot vil stresse lærerne og alligevel ikke betyde 
varige forbedringer. Laursen vil give skolen arbejdsro og beskytte den mod alle mulige tiltag – projektitis 
– hvor konsulenter skal forsøge at indløse politikernes ønsker gennem forskellige mere eller mindre 
storstilede projekter, der griber ind i skolens og lærernes professionelle håndtering og dømmekraft. 
Sådanne ambitioner skal droppes, og i stedet skal man lade skolen fortsætte sit gode arbejde, og man skal 
have fokus på en stille og rolig evolutionær udvikling af undervisningen inspireret af, hvad forskningen 
viser. 

I Dialog koncentrerer Laursen sig om, hvad den empiriske uddannelsesforskning har at sige om god 
undervisning parallelt med, hvad forskning i dialogisk undervisning har at sige. Her er Laursens 
overordnede pointe, at disse to traditioner nærmer sig hinanden og i fællesskab dermed kan udpege en 
række elementer, der udgør kernen i god undervisning. Samstemmende kan uddannelsesforskningen og 
forskning i dialogisk undervisning pege på dialogen som det helt centrale. “God undervisning er 
dialogisk” (s.15). 

Dialog bliver brugt i to lidt forskellige betydninger hos Laursen. Den første betydning er ”det 
pædagogiske dialogbegreb” (s.27ff), som er en betegnelse for en række almendidaktiske ”træk” ved 
dialogisk undervisning: 

n Fokus på det fælles tredje 
n Forståelsesorientering 
n Perspektivbevidsthed 
n Det er argumenter, der tæller 
n Autenticitet 
n Åbenhed og refleksion 
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Den anden betydning henviser ”dialog” til seks elementer, den empiriske forskning er kommet frem til 
som ”virkningsfuld undervisning” (s.37ff): 

 

n D for dialog 
n I for indholdsmæssig klarhed 
n A for aktivering 
n L for læringsorientering 
n O for organisering 
n G for gennemskuelige forventninger 
 

Disse udgør det, Laursen kalder for ”dialog-modellen”, og de seks bogstaver i ”dialog” må forstås som 
en mere eller mindre tilfældig sammensætning af begyndelsesbogstaver. Dog er der et vist overlap 
mellem det pædagogiske begreb om dialog (der indgår som ”første pind”) og dialogmodellens seks 
elementer. 

Laursen er inde på flere grunde til at fokusere på det dialogiske som et virkningsfuldt element i 
undervisningen. Dialog forekommer at være et godt alternativ til to andre metaforer for undervisning, 
nemlig vækstmetaforen (eleven forstået som en plante) eller produktionsmetaforen (eleven forstået som 
råstof, der skal bearbejdes ud fra en målsætning om et færdigt produkt). I modsætning til disse metaforer 
viser dialog hen til, at eleverne er mennesker, og at der eksisterer et ligeværd mellem elever og lærer. 
Dialogen i denne forstand fordrer, at der er tale om gensidig anerkendelse og dermed ligeværd. 

En anden grund til fokus på dialog er læringsteoretisk. Det er eleverne, der lærer, og det kræver, at de er 
aktive. Læring er ikke en passiv, men en aktiv proces, og læreren kan ikke lære for eleverne. Derfor 
bliver elevernes selvvirksomhed vigtigt. Samtale om stoffet – det fælles tredje – er derfor grundlæggende 
for elevernes lærende udvikling, da de i samtalen må forholde sig aktivt til undervisningens emne. 

Laursen trækker også på motivationsteoretiske argumenter for dialogen. Elevernes motivation hænger 
blandt andet sammen med, at de kan se mening med undervisningsaktiviteterne, at de oplever autonomi, 
at de har mestringsoplevelser, og at de føler et tilhørsforhold til læringsfællesskabet (s.142ff) Dette kan 
mere eller mindre samles i samtalen med eleverne, hvor læreren har føling med, hvor eleverne er i forhold 
til disse elementer, og hvor læreren hele tiden kan inddrage elevernes perspektiver. Som Laursen siger 
om perspektivbevidsthed, så er det “mangel på anerkendelse af en dialogpartner, hvis man taler til 
vedkommende, som om begge parter har samme perspektiver” (s.29). 

Hvis man skal placere Laursens dialogbegreb i vores oversigt over de forskellige betydninger 
(hverdagsbetydning, epistemologisk, ontologisk og politisk), så skriver han sig primært ind i den første 
dimension gennem den meget pragmatiske tilgang til dialog – som i princippet lige så godt kan beskrives 
som aktiverende samtale, da det elevernes aktivering, der er det afgørende for Laursen. Det fremgår også, 
når Laursen understreger betydningen af det fælles tredje – eller indholdet i undervisningen: “Indhold er 
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vigtigere end form og metode. Det er indholdet, eleverne skal lære, og former og metoder er blot midler” 
(s.62). 

For Laursen er det muligt at adskille ”indholdet” fra den måde, hvorpå eleverne tilegner sig viden. 
Eleverne er således nok i højere grad end hos Henriksen aktivt involveret i læringsprocessen, men stoffet 
forstås som uafhængig af denne involvering. Det har sin egen eksistens – som mode 1-viden kan man 
sige. Dette ses også af den vægt, Laursen lægger på formålet med dialogen i undervisningen som 
eksempelvis her: 

“Den dialogiske samtale i undervisningen er ikke blot et spørgsmål om at formidle stof fra 
læreren til eleverne. Samtalen motiverer eleverne, den samler deres og lærerens 
opmærksomhed om det fælles emne, og den regulerer det fælles sociale liv, der udfolder sig 
i klassen som et aspekt af undervisningen” (s.44). 

Og når han videre peger på, at det drejer sig om at involvere elevernes “holdninger, oplevelser eller 
erfaringer”, som igen må forstås som noget, der er ydre ift. det man har holdninger, oplevelser og 
erfaringer om. 

Og som hos Henriksen er der også noget paradoksalt over Laursens dialog-begreb. På den ene side 
hævder han, at undervisningen vanskeligt kan forbedres i den danske folkeskole, på den anden side 
fremhæver han en række udfordringer ved undervisningen – ikke mindst i forhold til det dialogiske. Med 
støtte fra Hatties Synlig læring - for lærere (2013), henviser han til, at læreren står for 70-80% af taletiden 
i klassesamtalen. Han henviser også til, at den gennemsnitlige tid, der gives til elever for at komme med 
et svar på et lærerspørgsmål er 0,8 sekunder, og at lærere har en tendens til at stille lukkede spørgsmål – 
og det især i de ældre årgange. Altså generelt udfordringer med, hvordan dialogen håndteres i skolen, 
hvor man ud fra Laursens fremstilling kunne forestille sig, at der ville være et ikke ubetydeligt 
forbedringspotentiale. Dette peger Laursen også selv på: 

“Hvis man kan overvinde de nævnte traditionelle svagheder og skabe en mere ægte dialog, 
hvor elever også kan have udspillet, hvor flere elever deltager, hvor de siger mere, og hvor 
de får lejlighed til at formulere deres forståelse og undring, ja så er det en glimrende 
undervisningsform” (s.49). 

Laursen har samlet en række forskellige indsigter fra traditionen for dialogisk undervisning og koblet 
dem sammen med den empiriske uddannelsesforskning, hvilket er en meget konstruktiv tilgang til at 
pege på, hvor man kan sætte ind i et arbejdet med at udvikle undervisningen – også ud fra principper i 
dialogisk undervisning. 

 

 Ole Løw: Gensidighedens pædagogik. Byggesten til en dialogisk tænkning og praksis 

 



  

Professionshøjskolen Absalon / - et review af litteratur om dialogisk uddannelse, pædagogik og undervisning / VIDENSNOTAT 50 / 65 

Ole Løws Gensidighedens pædagogik er en systematisk beskrivelse af, hvad det betyder at fundere synet 
på undervisning og på elever ud fra et sociokulturelt psykologisk udgangspunkt. I Løws teoretiske 
fremstilling er det dialogiske ikke noget, der kan kobles på en indholdsorienteret undervisning, ligesom 
det heller ikke er noget, der udelukkende er tænkt som et led i en demokratisk dannelse. Som undertitlen 
indikerer, så er det selve tænkningen og praksissen, der skal forstås dialogisk. Det er dermed nogle 
fundamentale forhold, der begrunder den dialogiske tilgang. Hvis tænkning grundlæggende forstås som 
dialogisk, så bliver det dialogiske en grundforudsætning for læring og dermed for undervisningen. Løw 
placerer dermed sin tænkning inden for dimensionerne epistemologisk og ontologisk i vores opstilling af 
dimensioner og niveauer. 

 

“Det er udgangspunktet for gensidighedens pædagogik, at konteksten for undervisning, 
læring, udvikling og dannelse skabes af de sociale relationer” (s.168).  

 

Den enkelte såvel som tænkning og bevidsthed må forstås relationelt og ikke som noget, der eksisterer i 
sig selv. Løw citerer Deweys definition af situation for at understrege denne pointe. Situation “betyder… 
at der foregår et samspil mellem et individ og ting og andre mennesker” (Dewey citeret af Løw s.39.) Og 
det betyder også, at “selvets tilblivelse og fundering, ligesom tænkningens tilblivelse og fundering er af 
social karakter” citerer Løw Mead for (s.39). 

 

Samspillet mellem den enkelte, mennesker og det materielle er dynamisk og må forstås kontekstuelt, 
situationelt og historisk. Den stabilitet, der trods alt findes, skyldes at mennesker også har en rutiniseret 
omgang med hinanden og verden. Så selvom relationerne hele tiden er under forhandlinger og ved at 
blive til, så vil nogle af de afgørende reguleringer blive etableret gennem institutionelle rammer og 
gennem “gensidig regulering gennem aflæsning af intentioner og gennem afstemmende dialoger” (s.73). 

 

Mennesker kan lære på mange forskellige måder, og Løw henviser til såvel imitation (mesterlære) og 
formidling (overførelse) som måder at lære på. Men hans egentlige læringsteoretiske anliggende er en 
fremstillingen af læringsprocessen, som er mere fundamental og egentlig også ligger under de to nævnte, 
nemlig som en intersubjektiv og relationel proces baseret på dialog og samarbejde. Her betragtes elever 
som tænkende og agerende individer, der selv bringer noget med ind i samspillet med læreren og 
medelever: 

 “Det er udgangspunktet for undervisnings- og læringssituationerne, at eleven er i stand til 
at tænke og skabe mening på egen hånd og i dialog med andre” (s.47). 

Til forskel fra pragmatiske eller politisk/demokratiske applikationer af dialog i undervisningen, så 
betoner Løw at selve det at tilegne sig viden og forståelse i sig selv er en dialogisk proces. Så det, eleverne 
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lærer, er ikke noget, der så at sige var der på forhånd, men noget der bliver til situationelt gennem det 
førnævnte samspil mellem individet, andre og materialer. 

 

Dette uddyber Løw i sin gennemgang af ‘det fælles tredje’, altså det undervisningen er rettet mod; det 
eleverne skal lære i processen. Undervisning er en intentionel aktivitet, så selvom man ikke kan styre 
elevernes læreprocesser, så kan man tilrettelægge undervisningen ud fra et givet stof. Men et stof kan 
kun i begrænset omfang formidles og tilegnes. Mere grundlæggende handler det om, at eleverne er i en 
proces med fælles meningsskabelse, hvor stoffet bliver til en del af elevernes egne perspektiver på verden. 
I stedet for at se på viden som noget, der eksisterer som en mere eller mindre fast form (mode 1-viden), 
så skal viden mere forstås som en måde at skabe mening i verden på. Der er derved tale om et langt mere 
dynamisk videns- og dermed undervisningsbegreb (mode 2). Processen med meningsskabelse er 
grundlæggende dialogisk, hævder Løw:  

“Mening bliver skabt i interaktion mellem dem, som kommunikerer. Det er ikke alene den 
enkelte, men derimod et ‘vi’, der skaber mening” (s.114). 

Et kernebegreb for Løw er intersubjektiv deling, der består af tre niveauer eller “tre dialogiske og 
relationelle indgange til intersubjektiv deling” (s.168). Den første er selve forudsætningen for en 
meningsfuld undervisning og læring, nemlig elevens muligheder for deltagelse i et læringsfællesskab. 
Eleverne bliver en del af et klassefællesskab – eller andre former for fællesskaber – gennem den måde, 
fællesskabet formes på. Derved etableres der en gensidighed, som kan være mere eller mindre åben for 
de enkeltes særegenheder. Her har skolen og læreren en vigtig rolle for at forsøge at sikre ligeværdighed 
mellem de forskellige aktører (elever). 

 

På andet niveau betyder intersubjektiv deling den samskabelse af mening, der foregår i 
læringsfællesskabet. Løw taler her om “fælles meningsskabelse”, hvor meningen og dermed viden og 
forståelse er distribueret. 

 

På det tredje niveau gælder eleven som aktør. Gensidighedens pædagogik har blandt andet som mål “at 
flytte eleverne fra en passiv modtagerposition til en aktiv deltagerposition sammen med deres medelever” 
(s.154). Og mere uddybende: 

“Dialog og samarbejde er [...] grundlaget for at opbygge en fælles forståelse af det faglige 
indhold. Læreren involverer eleverne aktivt i undervisningen gennem sin interesse for og 
følgen op på elevernes bidrag. Hans eller hendes deltagende interaktion med eleverne 
muliggør, at de sammen kan udforske elevernes muligheder for at deltage i forskellige 
læreprocesser. Læreren bestræber sig endvidere på at skabe deltagelsesmuligheder for alle 
elever, blandt andet gennem forskellige deltagelsesformer, der giver eleverne mulighed for 
at opleve sig som aktører - for at erfare at være en, der mestrer de stillede opgaver” (s.153f). 
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I denne proces opstiller Løw sin grundlæggende dialogmodel, som skal ses som et alternativ til IRE-
strukturen (initiativ-respons-evaluering) og som består af Indspil-Bearbejdning-Konsolidering – altså et 
aktivt arbejde med de indspil, eleverne kommer med, efterfulgt at en fælles undersøgelse og afsluttende 
afgørelse (eller ikke afgørelse) af resultatet af undersøgelsen. 

 

Løw beskriver det dialogiske klasserum ud fra fire karakteristika, nemlig forståelse, gensidighed, 
flerstemmighed og atmosfære og samler dem således op: 

 

1. “Et afgørende kendetegn ved dialogisk orienteret undervisning er, at forståelse ses som en aktiv og 
social proces – aktørerne finder så at sige mening sammen. Mening skabes… i interaktion og 
kommunikation med andre” (s.148). 

2. “Læreren kan ved at vise tillid til elevernes evner – blandt andet ved at gøre brug af deres bidrag i 
undervisningen - styrke deres tro på egen formåen – deres mestringsforventninger” (s.148). 

3. “Et tredje kendetegn ved dialogisk orientereret undervisning er opmærksomheden på de mange 
samtidige og potentielt forskellige stemmer i klasserummet” (s.149). 

4. “Et fjerde kendetegn ved dialogisk orienteret undervisning er en optagethed af at skabe en atmosfære 
af gensidig tillid og respekt – et klasserum, hvor der skabes en positiv fejlkultur” (s.150). 

 

Løws gensidighedspædagogik er et systematisk og ambitiøst ideal for god undervisning, der er i 
overensstemmelse med grundlæggende principper i sociokulturel lærings- og udviklingsteori. Det er 
samtidig et pædagogisk ideal, der bygger på en indsigt i de muligheder, danske skoler og lærere har for 
at arbejde mere grundlæggende med at leve op til pædagogiske idealer ved at arbejde målrettet med 
læringsfællesskaber og dialog. Gensidighedens pædagogik er ikke en manual, men principperne kan 
anvendes som mål, der let kan omsættes i forhold til den enkelte skoles – og lærers – kontekst og 
situation. 

 

 

 

 Michael Bang Sørensen & Mikkel Risbjerg: Dialogbaseret undervisning. Om 
bæredygtige læringsfællesskaber i individets tidsalder. 

 

“Alle taler om dannelse, men hvem gør noget ved det?” spørger Michael Bang Sørensen og Mikkel 
Risbjerg i deres bog Dialogbaseret undervisning. Om bæredygtige læringsfællesskaber i individets 
tidsalder (2018). Som man kan forstå på undertitlen, vil forfatterne vise et alternativ til en 
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individfokuseret tilgang til undervisningen, og det er læringsfællesskabet, der kan gøre en forskel, hvilket 
også bliver det element, der er særlig velegnet til at styrke elevernes dannelsesproces. 

“Dialogbaseret undervisning er en undervisningsmetode, der systematisk arbejder med at 
fremme evnen til at lytte såvel som evnen til at tale, evnen til at indgå i fællesskaber og til at 
have reelle dialoger, hvor formålet ikke er at ‘vinde’, men at blive klogere i fællesskab” 
(s.12). 

Dialogbaseret undervisning præsenterer og eksemplificerer den metode, de kalder for ”dialogcirklen”, 
som er inspireret af amerikanske ”discussion-based-classrooms”. (Brookfield & Preskill, 2012). 
Dialogcirkler fungerer på den måde, at faglige emner diskuteres blandt elever, der konkret sidder i en 
cirkel og kan se hinanden i øjnene, mens læreren fungerer som facilitator, der kan stille åbne spørgsmål 
for at holde diskussionerne i bevægelse, så dialogcirklen fungerer konstruktivt som et læringsfællesskab. 
Det sidste blandt andet ved at håndhæve reglen om, at man behandler hinandens indlæg respektfuldt. 
Men læreren er ikke den, der skal bedømme elevernes forskellige bidrag, og læreren må ikke fungere 
som ‘sandhedsviden’, som forfatterne flere gange gør opmærksom på. 

 

Dialogcirkler skal struktureres stramt og styres ud fra fire forskellige orienteringer, som det er lærerens 
rolle at sørger for bliver inddraget i det omfang, det skønnes at være givende for elevernes læring og 
udvikling. De fire retninger er (s.21): 

 

n Identifikation 
n Udsyn 
n Metode 
n Værdigrundlag  

 

Diskussionerne tager typisk udgangspunkt i at skabe identifikation mellem det faglige felt eller emne og 
eleverne. Dernæst er det vigtigt at undersøge feltet: hvad er det, hvad består det i osv.? ’Metode’ handler 
om, hvordan man kan undersøge et felt, og værdigrundlag for holdninger skal også inddrages i 
diskussionerne. 

Det er vigtigt, at alle elevernes bidrag ses som værdifulde og ligeværdige, hvilket bidrager til, at eleverne 
også lærer, hvad det vil sige at indgå i heterogene fællesskaber, hvilket skal ses som et væsentligt 
dannelseselement. 

“Dialogbaseret undervisning er en metode, der tager udgangspunkt i den banale 
konstatering, at individet ikke er en isoleret ø, og at en velfungerende - og faglig dygtig - 
samfundsborger skal kunne indgå konstruktivt i fællesskaber, der ikke nødvendigvis er 
homogene” (s. 49). 
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Det er især håndteringen af forskellige holdninger og værdier, der er centrale for tilgangen med 
dialogcirkler, som derved nærmer sig det, man kan kalde dilemmaspil. Dette fremgår også af de ti temaer, 
der tager med i deres kapitel ”plug and play”, som lærere kan tage og bruge i deres egne klasser. 
Temaerne handler om, hvad et godt liv er, hvad frihed er, hvordan er vi forbundet til naturen osv. Altså 
typisk temaer, der handler om, hvordan vi som mennesker forholder også værdimæssigt til hinanden og 
vores omgivelser. Det er derfor også typisk samfundsfaglige elementer, der trækkes ind. Brookfield og 
Preskill (1999) fremhæver da også dette element, når de siger “discussion is a valuable and inspiring 
means for revealing the diversity of opinion that lies just below the surface of almost any complex issue” 
(s.3) Det handler om at være åben over for andres holdninger, men også om at være aktiv lyttende og 
investere noget i at forstå samtalepartnernes position, som er basalt for “Democratic classrooms”. 

 

Dialogcirklen er et gammelt organisationsprincip, når man skal træffe fælles beslutninger. Den er blevet 
revitaliseret ikke mindst i det, man har kaldt Bohm-dialoger, hvor man siddende i en cirkel diskuterer 
holdningsmæssige spørgsmål uden at bedømme hinandens holdninger, men netop forholder sig aktivt 
lyttende og undersøgende til de forskellige holdninger og opfattelser (Bohm, 1996). Bohms ideer er via 
blandt andre Peter Senge og kolleger blevet et vigtigt element i forståelsen af samarbejdende teams som 
læringsfællesskaber (Senge, 2012). 

 

Selvom dialogcirkler hos Sørensen og Risbjerg umiddelbart primært falder inden for den demokratiske 
eller politiske dimension, så ligger der, som de også er inde på, et stort potentiale også for det i mere 
snæver forstand faglige stof gennem den fælles undersøgende tilgang, der er en del af det, en given dialog 
handler om. Men deres tilgang inddrager ikke direkte epistemologiske eller ontologiske dimensioner. 
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 Slutord 
Dette vidensnotat har været motiveret af et ønske om at klargøre, hvad det er vi taler om, når vi taler om 
dialogiske undervisning. Med inspiration i narrative litteraturreviews har vi foretaget en analyse af den 
aktuelle viden om et emne. Der har ikke været tale om en systematisk søgning af alle relevante 
publikationer, men snarere et forsøg på at undersøge og samle alt det omfattende materiale, vi i forvejen 
havde kendskab til og har fået kendskab til gennem nærværende arbejde. Det har således ikke været 
formålet at samle alle bidrag, men at sammenfatte det, vi ud fra vores kendskab til feltet har vurderet, er 
det væsentligste. Notatet har dels karakter af generelt litteraturreview, der gennemgår vigtige 
vidensbidrag om feltet, dels et historisk review, som søger at opspore den dialogiske undervisnings 
historiske oprindelse og udvikling. 

Vi har forsøgt at trække en række grundlæggende fælles karakteristika ved en dialogisk orientering frem, 
ligesom vi har forsøgt at pege på en række væsentlige forskelligheder imellem de forskellige positioner. 
Ikke mindst forskellen mellem, om det dialogiske primært tænkes som konstituerende for fællesskabet 
og demokratiske processer, eller om det tænkes som konstituerende for elevers (og andres) lærende 
udvikling. De to hænger naturligvis sammen, men vil være begrundet forskelligt og vil også være rettet 
mod forskellige elementer i arbejdet med børn og unges undervisning. Hvor den første er direkte rettet 
mod dannelse og medborgerskab, er den anden i første omgang rettet mod elevernes læring og 
metalæring og i anden omgang rettet mod en bestemt forestilling om verdens indretning og dens 
erkendelse (ontologi og epistemologi). 

Vi anser ikke processen for afsluttet, men sætter for nu punktum i dette vidensnotat dels for at andre kan 
få glæde af det arbejde, vi har gjort indtil nu, dels for at invitere andre i feltet til at forlænge, anfægte, 
nuancere og udvide den viden, vi her har samlet. Vi anser det som et vigtigt næste skridt at få et samlet 
et systematisk overblik over, hvad der er publiceret om emnet i Danmark. Endvidere vil det være relevant 
at foretage empiriske studier af dialogisk undervisning i de danske skoler – både med henblik for at 
undersøge undervisningens dialogicitet og for at tilvejebringe viden om, hvordan dialogiske 
undervisningspraksisser bedst kan udvikles. 
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