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Lærerens spørgsmål er et vigtigt 
didaktisk redskab
 

Af: Marianne Tolstrup1  

Alt for ofte lægger lærerens spørgsmål i klassen op til "gæt hvad læreren tænker". I denne artikel un-
dersøges det, hvordan lærerens måde at stille spørgsmål på får betydning for elevernes læring2. Der 
er fordele, men flest ulemper ved ”gæt hvad læreren tænker”- spørgsmål, altså den monologiske 
samtaleform, og det vil artiklen her vise. Artiklen vil også give et pragmatisk bud på en alternativ 
brug af spørgsmål, der lægger op til etableringen af en dialogisk samtalekultur. 

Læsevejledning 
Artiklen er inddelt i tre. I en kort indledning viser 
jeg, hvordan jeg, som konsulent via observationer 
har erfaret, at lærerne i stor udstrækning benytter 
"gæt hvad læreren tænker" -formen, når de stiller 
eleverne spørgsmål. 

Artiklens første del præsenterer den forskning, der 
har påvist, at elever ofte stilles lukkede spørgsmål 
(IRE tilgang), og det demonstreres, hvori det uhen-
sigtsmæssige ligger. 

Anden del af artiklen eksemplificerer igennem ca-
ses i 5. klasses danskundervisning, hvordan man 
kan arbejde med et mere flerstemmigt klasserum 
ved at præsentere to undervisningsbilleder. 

Artiklens tredje del viser, hvordan man kan få greb 
om det i sin egen undervisning ved hjælp af Blooms 
taksonomitænkning. 

                                                           

1 Cand. pæd. i almen pædagogik, KA i anvendt psykologi, Master i positiv psykologi og lektor på eftervidereuddannelses-
afdelingen Pædagogik & Læring på UCL. Underviser blandt andet på diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og 
karrierevejledning og er underviser og konsulent på flere skoleudviklingsprojektet bl.a. Videre med professionelle læ-
ringsfællesskaber og Målrettede inkluderende læringsmiljøer. 
 
2 Tak til Anette Vestergaard Søberg for god sparring i skriveprocessen. 

Gæt hvad læreren tænker 
Jeg har været så heldig i de senere år at få lov til at 
observere undervisning i mange forskellige klasser, 
på mange forskellige skoler og med mange forskel-
lige lærere. Jeg har desuden også observeret un-
dervisning på professionsuddannelser. En ting, der 
gik igen på tværs af skoler, lærere og uddannelses-
niveau, var lærernes brug af spørgsmål til eleverne 
i det læringsrum, hvor lærerne styrede aktivite-
terne og stod foran elever/studerende og gennem-
førte det, man vil kalde klasseundervisning. I rigtig 
mange tilfælde var disse spørgsmål lukkede spørgs-
mål, der lagde op til et bestemt svar. Der blev i stor 
udstrækning tale om ”gæt hvad læreren tænker” -
situationer, hvor læreren blev ved med at spørge, 
indtil det rigtige svar kom. Dette betød også, at læ-
rerne måtte afvise nogle elevers svar som forkerte. 
Når jeg efterfølgende spurgte lærerne efter deres 
begrundelser for at anvende denne didaktiske til-
gang, blev de lidt usikre. 



Lærerens spørgsmål er et vigtigt didaktisk redskab 

 

2 
 

De havde ikke gjort sig store tanker angående 
dette, og når vi sammen ledte efter begrundel-
serne, viste det sig, at de så det som et forsøg på at 
involvere eleverne i undervisningen ud fra devisen, 
at man lærer mere, når man er aktiv. I mine iagtta-
gelser så jeg imidlertid, at det kun var få elever, der 
markerede i denne undervisningsform, og at det tit 
var de samme, der blev spurgt. 

Spørgsmålet er, om denne måde at føre klassedia-
log på er hensigtsmæssig i forhold til at optimere 
elevernes læringsmuligheder og stilladsere alle ele-
vers læring, som undervisningens opgave jo egent-
lig går ud på. Netop det at facilitere alle elevers læ-
ring er blevet en større opgave de senere år, da der 
stilles krav om etablering af mangfoldige lærings-
miljøer som et inklusionsredskab. Dette opleves, 
for nogle, som værende en stor opgave. I denne 
praksisartikel vil jeg gå undersøgende til værks for 
at blive klogere på, hvordan den dialogiske under-
visning kan gennemføres med fokus på klassedialo-
ger, så den stilladserer alle elevernes læring opti-
malt. 

En uhensigtsmæssig spørgeform (IRE) 
Molbæk & Tetler (2015) pointerer, at der er fire 
elementer, der har betydning, når man taler om et 
skolerelateret inklusionsbegreb: 1. tilstedeværelse, 
2. aktiv deltagelse, 3. accept, 4. udvikling af et po-
sitivt selvbillede. 
 

Disse elementer må man tage med i sine didaktiske 
overvejelser. Hvordan kan man som lærer stillad-
sere undervisning, der lever op til disse fire krav? 
Og hvordan undgår man, at eleverne fremstår både 
over for sig selv og andre, som nogle der fejler, eller 
som nogle, der ikke har noget at byde ind med i 
fællesskabet?  

Molbæk & Tetler (2015) refererer til metastudier, 
når de konkluderer, at lærernes undervisnings-
handlinger er den faktor, der i størst udstrækning 
forklarer elevernes fremgang i læring. Det giver 
derfor god mening at se nærmere på disse. 

Lad os indledningsvist se på den undervisnings-
form, som jeg har set praktiseret, og som denne ar-
tikel tager afsæt i. 

Vi kan prøve at forestille os, at vi er i 1. klasse, der 
har kristendomskundskab. Der arbejdes med for-
tællingen om Kain og Abel. Læreren læser op, og da 
hun når til ordet fårehyrde, spørger hun ud i klas-
sen: ”hvad er en fårehyrde?” Efter lidt tid rækker 
et par elever hænderne op. Læreren spørger Ida. 
Ida svarer: ”noget med en slange?”, ”nej”, svarer 
læreren og ser igen ud over klassen. Hun tager der-
efter en anden, der markerer. ”Det er en dreng”, 
siger eleven, ”nej”, svarer læreren. ”Kan I ikke se på 
ordet, at det er noget med får?..........” 

Høegh (2018), kalder denne form for kommunika-
tion for et lærercentreret dialogfelt. Formen kaldes 
IRE (initiativ, respons, evaluering).  

-  

     Hvad er IRE? 

- I: Initiativ 
- R: Respons 
- E: Evaluering 

 

Nogle gange mangler E’et, fx når en lærer beder en 
elev svare på det stillede spørgsmål og derefter går 
videre og spørger en anden. Den manglende re-
spons kan i disse situationer opleves som en re-
spons i form af, at det jeg (eleven) sagde ikke var 
godt nok. Grundlæggende betyder IRE, at læreren 
spørger, eleven svarer, og læreren følger op.  

Hansen et al. (2019) refererer til en række studier, 
der viser, at spørgsmål, der stilles i undervisningen 
til hele klassen, oftest er lukkede, og at både 
spørgsmål og svar styres af læreren. Der hersker i 
denne undervisningsform en behavioristisk læ-
ringsforståelse. Denne tager udgangspunkt i, at 
kundskaber er objektive og kan overføres mellem 
mennesker.  
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Der bliver ud fra dette syn tale om en præsente-
rende formidlende undervisning, hvor dialogen pri-
mært består i lukkede, kontrollerende spørgsmål. 
Høegh (2018) påpeger, at undersøgelser viser, at 
læreren oftest taler 2/3 af tiden i denne arbejds-
form. 

Hansen et al. (2019) refererer til en undersøgelse 
foretaget af Nottingham fra 2016, foretaget blandt 
3000 engelske lærere. Denne undersøgelse viste, 
at lærerne talte hele 89 % af tiden. Der er, ifølge 
Høegh (2018), i denne undervisningsform en støtte 
til elevens læring og tænkning indenfor et fagom-
råde. Det er lærerens tankegang, der leder retnin-
gen for samtalen. Der kan for eleven være en tryg-
hed i, at læreren kender vejen. Modsat udfordrer 
denne undervisningsform ikke elevernes egen 
tænkning og argumentation. 

Der ligger også i formen en opdragelse i at lære ele-
verne at svare det, læreren gerne vil høre. Dette er 
en strategisk kommunikationsevne i forhold til at få 
høje karakterer. Der er altså i IRE formen en ge-
vinst, hvis man ønsker at kontrollere elevernes læ-
ring og etablere en faglig sti. Herunder vil jeg give 
eksempler på bagsiden af IRE tilgangen. 

Uhensigtsmæssigheder forbundet med IRE 
Ønsker man ikke kun at vide, om eleven kan svare 
korrekt men også have indblik i elevernes tanke-
processer, er IRE formen ikke anvendelig. 

Vi ved fra forskning, at IRE tilgangen udskiller ele-
ver, der ikke kan svare på den korte tid, som der 
gives til at svare på lærerens spørgsmål. Heinze & 
Erhard (2006) gennemførte en undersøgelse i 22 
matematikklasser på 8. årgang i Tyskland. De un-
dersøgte, hvor lang tid der gik, fra en lærer stillede 
et spørgsmål, til en elev blev bedt om at svare. Der 
gik i gennemsnit 2,5 sekunder, og i 75 % af tilfæl-
dene var det den elev, der markerede først, der 
blev spurgt. 

 

Jeg har selv afprøvet dette i en undervisningssitua-
tion på Socialrådgiveruddannelsen, hvor undervis-
ningen var baseret på lærerens spørgsmål. 
Der gik ikke på noget tidspunkt mere end 3 sekun-
der, fra lærerens stillede spørgsmålet, til en stude-
rende blev bedt svare. Jeg bad efterfølgende lære-
ren vente 10 sekunder, fra hun stillede sit spørgs-
mål, til hun bad en studerende svare. Dette betød, 
at næsten alle studerende markerede, at de øn-
skede at svare. 

At kun få elever markerer i det lærercentrerede di-
alogfelt, understøttes af Christensen et al. (2019) 
De har gennemført observationer af dialog i under-
visningen og oplevede, at selv om lærerne lagde 
vægt på, at alle deltog, var det oftest de samme 4-
6 personer, der var aktive. Det var oftest en af de 
elever, der normalt markerede, der blev spurgt, 
også selv om andre markerede. Taletiden var altså 
meget ulige fordelt.  

IRE formen kan også betyde, at eleverne udvikler 
en fokusering på at levere det rigtige resultat frem-
for at have fokus på egen læreproces. Kan man ikke 
levere det rigtige svar, kan dette endvidere få be-
tydning for elevens selvopfattelse. 

Vi ved fra forskningen, hvilken betydning elevens 
mindset har for elevens læring. Det er derfor indly-
sende, at vi i skolen skal arbejde med, at eleverne 
udvikler udviklende mindsets (Dweck, 2006) i alle 
fag, og her kan IRE formen være modarbejdende, 
da der netop i denne form er mere fokus på at give 
det rigtige svar, end på at blive klogere på egen læ-
reproces.  

Dweck (2006) har med sin mindset teori – hvor hun 
opdeler i henholdsvis fastlåst og udviklende mind-
set – givet en mulig forståelse af, hvad elevens 
mindset kan betyde for mestring.  
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Hvilken betydning har mindsettet for elevernes 
læringsmuligheder? 
Elever, der har et fastlåst mindset, ser fejl som ne-
derlag i stedet for som muligheder for udvikling, 
som elever med udviklende mindset gør. Har ele-
ven et fastlåst mindset, vil eleven søge at placere 
skylden for egne fejl i faktorer uden for ham selv. 
Eleven ser ikke læring som en proces, hvor eleven 
selv er en aktiv deltager. Enten kan man, eller også 
kan man ikke. Når man fejler, kan man lige så godt 
give op. Modsat har en elev med et udviklende 
mindset en processuel tankegang, og når eleven 
fejler, vil han se på, hvordan han kan komme videre 
herfra. Han lærer af feedback og arbejder aktivt på 
at blive bedre (Dweck, 2006). 

Næste afsnit vil med hjælp fra læringsteoretiske 
perspektiver vise, hvilken betydning IRE har for ele-
vers læreprocesser og mestringsoplevelser. 

Udvikling af elevens self-efficacy og mindset 
Hvis en elev har behov for at tænke sig om, før han 
kan svare, eller han er usikker på sit svar og/eller 
sig selv, kan den korte betænkningstid få stor be-
tydning for selvforståelsen og dermed mindsettet. 
Bandura (2012) har med sit begreb self-efficacy gi-
vet et bud på, hvad der har betydning, når eleven 
skal mestre.  

Self-efficay – mestring 
Der er i begrebet tale om elevens opfattelse og be-
dømmelse af egne evner. Har man en stærk følelse 
af self-efficacy, fremmer det ydeevne, velvære, for-
dybelse og interesse. Der er ifølge Bandura fire kil-
der til udvikling af self-efficacy, hvoraf den vigtigste 
er mestringsoplevelser. Har man succes, bidrager 
det positivt til ens eget selvbillede. Modsat kan en 
oplevelse af at fejle få negativ indvirkning på ens 
self-efficacy. 

Når man ønsker at udvikle på elevernes self-effi-
casy og udviklende mindset, skal man altså både 
sørge for, at eleverne kan få succesoplevelser og 
have fokus på lærerprocessen. 

Dweck opfordrer til, at man arbejder med begrebet 
”not yet”, så man understøtter elevens processu-
elle forståelse. Nej, det kan du ikke endnu, så det 
arbejder vi på, at du skal kunne. Fejl skal i denne 
forståelse ikke opfattes som nederlag men som 
gode forsøg på at lære, og som noget man kan blive 
klogere af. 

Men hvis IRE formen ikke er den mest hensigts-
mæssige undervisningsmetode, hvad så? Hvordan 
understøtter man som lærer den elevcentrerede 
dialog frem for den lærercentrerede? 

Læringsforståelsen bag dialogisk undervisning 
Ønsker man i højere grad at arbejde med dialogisk 
undersøgende samtaler, hersker der et andet syn 
på læring, end det behavioristiske, der ligger til 
grund for den lærecentrerede dialog, som er mo-
mologisk frem for dialogisk. 

Tager man udgangspunkt i et socialkonstruktivi-
stisk læringssyn, tænker man, at kundskaber er ba-
seret på information, fakta og data, men de er ikke 
identiske med disse. Informationerne skal integre-
res i de kundskabsstrukturer, eleverne har i forve-
jen, deres forforståelse skal aktiveres. Læring er re-
organisering af mentale strukturer, hvor eleverne 
knytter den viden, de allerede har, sammen med 
de nye informationer.  

Dialogisk undervisning 
Dysthe (1997) påpeger, at tænkning kommer først 
eller samtidig med tilegnelsen af fakta. Man bør 
ikke adskille faktaproducerende spørgsmål fra re-
fleksion. Den undervisningsform, der understøtter 
dette syn på læring, kalder Dysthe for social inter-
aktiv undervisning. Fokus er på samtale og om-
formning af forforståelser. Der er tale om dialogisk 
undervisning, hvor man anvender autentiske 
spørgsmål, og benytter sig af det hun kalder optag 
og høj værdsætning. 
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Autentiske spørgsmål 

 
Autentiske spørgsmål er også det, vi kalder for 
åbne spørgsmål. Der er tale om spørgsmål, hvor 
der på forhånd ikke er nogen rigtige svar.  

Læreren ligger altså ikke inde med svaret. Et ek-
sempel på dette kunne være: Kain var altså jaloux 
på sin bror, og derfor slog han ham ihjel. Har I 
også prøvet at være meget jaloux på nogen? 
Hvordan føltes det? 
 
I de naturvidenskabelige fag handler de åbne 
spørgsmål mere om at få fokus på elevernes lære-
processer, da der ofte vil være rigtige svar, som 
der arbejdes hen imod at finde. De åbne spørgs-
mål skal her anvendes i en fælles undersøgelse, 
hvor der gives rum til elevernes deltagelse, og 
hvor eleverne bliver bevidste om egen undersø-
gelse.  

Et eksempel fra matematikundervisning i 4. kl., 
hvor eleverne er ved at løse en opgave, hvor der 
arbejdes med talpar ved hjælp af terninger.  

Læreren: ”Hvilken terning vil du gerne flytte?” 
Elev: ”Den der”, peger på den ene terning. Lærer: 
”Hvorfor vil du det?” Elev: ”Fordi den er ikke med i 
rækken der…” Lærer:” Kunne du også flytte andre 
terninger og nå samme resultat?” 

 

Begrebet optag relaterer sig til arbejdet med au-
tentiske spørgsmål. Der er tale om, at læreren in-
korporerer svaret i et efterfølgende spørgsmål. På 
den måde viser man eleven, at svaret er fint. Et ek-
sempel kan være: Lærer: ”Hvilken farve vil I vælge 
til at illustrere denne musik”? Elevsvar: ”Rød, for 
det lyder ligesom en solnedgang”. Lærer: ”Aha, en 
rød solnedgang. Hvilken følelse giver det dig, som 
passer til rød”? 

 

Uautentiske spørgsmål 
 

I modsætning til de autentiske spørgsmål er de 
uautentiske spørgsmål. Der er her tale om lukkede 
spørgsmål, og de stilles for at kontrollere ele-
verne. Eksemplet med ”hvad er en fårehyrde” er 
et uautentisk spørgsmål. Det samme er spørgsmå-
let: ”Hvad er resultatet af opgave 12?” 

 
Uautentiske spørgsmål er spørgsmål, der har som 
formål at huske og reproducere, mens de autenti-
ske har refleksion og tænkning som mål.  

 

 

Kvasi autentiske spørgsmål 
 

Endelig kan der være tale om kvasi autentiske 
spørgsmål. Tilsyneladende lægger denne type 
spørgsmål op til refleksion, men i virkeligheden 
ligger der et fast svar bag spørgsmålet. Et eksem-
pel kunne være: ”Hvad tror du grunden var til 1. 
verdenskrigs udbrud?” Dette spørgsmål virker 
mere åbent end det lukkede: ”Nævn årsagen til 1. 
verdenskrigs udbrud”, men i realiteten er der tale 
om det samme spørgsmål. 

 

 

Det andet begreb, der knytter sig til de autentiske 
spørgsmål, er høj værdsættelse. En normal reak-
tion fra læreren til en elev, efter man har fået et 
svar, er: fint, godt eller lignende. Dette signalerer, 
at læreren har facit. En høj værdsættelse er, når 
læreren inkorporerer elevens svar i den videre un-
dervisning. Et eksempel på dette kunne være: Læ-
rer: ”Emma så en rød farve, da hun hørte musikken 
og fik en følelse af varme i maven. Er der andre, der 
har lignende oplevelser”? 
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Læreren kunne også opfordre alle til at tænke på et 
spørgsmål, de gerne vil stille Emma for at blive klo-
gere på hendes oplevelse. Dette vil lægge op til det 
flerstemmige klasserum, hvor lærere og elever lyt-
ter til hinandens stemmer og ser andre perspekti-
ver end deres eget. 

Læreren understøtter på denne måde også elever-
nes interaktion og sætter sig selv på sidelinjen, da 
spørgsmålene ikke går gennem hende men fra elev 
til elev.  

I en sådan dialogisk undervisning skaber eleverne 
mening i interaktion med hinanden. Der skabes 
rum for refleksion og meningsskabelse. Robin Ale-
xander har samlet 5 karakteristiske træk ved dialo-
gisk undervisning, som man som lærer kan ind-
drage i sine didaktiske refleksioner over planlæg-
ning af undervisningen. Her gengivet fra Kirkegaard 
(2019) i boksen til højre. 

 

Hvordan kan man så gribe undervisning an, hvis 
man ønsker, den skal være dialogisk? Det vil jeg il-
lustrere ved hjælp af to cases. 

Case 1 - undervisningsbillede 1a 
Vi er i en 5. klasse, og timen er lige begyndt. Lære-
ren spørger ud i klassen: Kan I huske, hvad vi lavede 
sidste gang, vi havde dansk? Én elev markerer, og 
efter lidt tid markerer to mere. Læreren spørger 
den første elev, der markerede. ”Vi arbejdede med 
den der historie, hvor vi malede billeder til” svarer 
Tobias. ”Ja, fint”, siger læreren, ”og hvad var det vi 
skulle male på billederne?”, spørger hun, og ser 
igen ud over klassen……. 

Refleksioner over case 1 
Læreren forsøger her – i undervisningsbillede 1a – 
i en IRE form at skabe sammenhæng i den under-
visning, der foregik sidst, med det der skal ske i in-
deværende time. Det er der rigtig god idé i at 
bruge tid på. 

 

Robin Alexanders 5 almene karakteristika  
ved dialogisk undervisning: 

1. Undervisningen er fælles, alle skal kunne deltage. 
Dette understøttes ved en didaktisk tilrettelæg-
gelse af undervisningen, der understøtter delta-
gelse. Eleverne skal positioneres som deltagende, 
og det er lærerens facilitering, der skal gøre dette 
muligt.  
 

2. Undervisningen er gensidig, man skal lytte til hinan-
dens opfattelser og forståelser. 
   

Igen er lærerens didaktisering af afgørende betyd-
ning. Læreren skal lære eleverne at føre dialoger, 
at lytte og at stille spørgsmål. 
 

3. Undervisningen er støttende, klasserummet er 
trygt, man tør godt begå fejl. 
  

 Fejl skal altid hilses velkommen, da de skal ses 
som en mulighed for at lære.  
 

4. Undervisningen er kumulativ, alle bygger videre på 
den viden, man allerede har. 
  

Læreren skal hjælpe eleverne med at blive bevid-
ste om deres viden og erfaringer. Man skal passe 
på, at dette ikke kommer til at foregå som IRE.  
 

5. undervisningen har en hensigt, læreren leder sam-
talen mod specifikke og konkrete mål. 
  

Undervisningen har en hensigt, og det er læreren 
der leder samtalen. Dette er et vigtigt element, da 
høj værdsættelse og åbne spørgsmål godt kan be-
tyde, at man kommer langt omkring i dialogerne. 
Der ligger altså et faciliteringsarbejde i at aner-
kende de input, der kommer fra eleverne samtidig 
med, at man holder fast i det væsentlige. En P 
plads på tavlen kan være et godt faciliteringsred-
skab. Der kan man parkere ting, der kommer frem 
i dialogen, som er vigtige, men som ikke passer ind 
i den nærværende kontekst. Man kan så afslut-
ningsvist besøge P pladsen og forholde sig til de 
punkter, der er nedskrevet. Hvad skal der arbejdes 
videre med, og hvad skal slippes?                                    
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Ifølge Meyer (2005) er sammenhæng i undervis-
ningen et af de ti elementer, der kendetegner god 
undervisning. Spørgsmålet er dog, om denne måde 
at takle det på er den mest hensigtsmæssige. Ud-
fordringerne i denne opstart er bl.a.: 

- Eleverne bliver bedt om at huske på aktiviteter, 
ikke læringsudbytte. De understøttes således 
ikke i deres læringsproces hen imod målet for 
undervisningen. 
 

- Der er tale om lukkede spørgsmål, hvor der er 
rigtige og forkerte svar. Elevernes refleksion 
understøttes derfor ikke. 
 

- Spørgsmålet er på laveste taksonomiske ni-
veau, dvs. at kunne gengive. 
 

- Formen understøtter ikke aktiv deltagelse for 
alle, da der kun går kort tid fra læreren stiller 
spørgsmålet, til en elev bedes svare. 
 

- Elever der ikke kan huske, hvad der skete sidst, 
er hægtet af og får ikke understøttet deres self-
efficacy og arbejdet med udvikling af mindset. 

Men hvordan kan samme situation så takles, så der 
i stedet for at være tale om lærestyret klassedialog 
med anvendelse af IRE, bliver tale om mere dialo-
giske læreprocesser, hvor der er rum for refleksion, 
dialog og meningsskabelse? 

 

Case 2 - undervisningsbillede 1b 
 Vi er i en 5. klasse, og timen er lige begyndt. Lære-
ren siger: ”Sidste gang vi havde dansk, tegnede I 
alle sammen et billede af Mias mormors stue. I 
skulle i den måde I tegnede stuen på vise, hvilket 
forhold Mia havde til sin mormor. Mia var jo hoved-
personen i novellen, vi læste, som handlede om 
Mias sommerferier hos mormoren. Vi arbejdede 
med begreberne stemning, virkemidler og fortolk-
ning (de tre begreber skrives på tavlen). 

Nu vil jeg gerne have, at I lægger jeres tegninger 
foran jer, og at I taler med jeres læringsmakker i 
fem et halvt minut, to et halvt minut til hver. Jeg 
styrer tiden. I skal fortælle hinanden, hvordan I 
havde fortolket stuen, og hvilken stemning I arbej-
dede med at opnå i jeres billede, samt hvilke virke-
midler I brugte. I skal stille hinanden to gode 
spørgsmål, og husk, det skal være det vi kalder 
åbne spørgsmål, altså spørgsmål som man ikke kan 
svare ja eller nej til.” 

Refleksioner over case 2 
Eleverne bliver her kort præsenteret for sidste ti-
mes indhold. 

- Alle har derfra nogenlunde samme udgangs-
punkt. Læreren styrer her dialogprocessen 
snarere end dialogens indhold. I stedet for at 
tage samtalen med alle på klassen i første om-
gang, etableres læringsgrupper på to, hvilket 
giver maximal taletid til alle elever. Samtidig 
sørger man for, at alle har noget at bidrage 
med til den senere fælles samtale. 
 

- Også det taksonomiske niveau, spørgsmålene 
leder til, er højere end i første undervisnings-
billede. Når eleverne skal fortælle om stemnin-
gen i og fortolkningen af eget billede, kan der 
både være tale om forståelse, anvendelse og 
analyse. 
 

- Ved at læreren beder eleverne stille hinanden 
spørgsmål, understøtter læreren, at der fore-
går undersøgelsesprocesser, og at eleverne 
udviser nysgerrighed overfor hinandens svar 
hvilket kan være med til at udvide begge ele-
vers perspektiver. 
 

- Der kan være elever, der har svært ved at leve 
op til kravene i en sådan opgave. Læreren har 
mulighed for at støtte disse elever fx ved at 
samle dem i en gruppe, som læreren så delta-
ger i, eller ved at give eksempler på, hvilke 
spørgsmål man kan stille hinanden. 
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- Læreren kan også understøtte refleksionen 

ved at stille spørgsmål til elevens tegning, der 
gør, at de kommer i tanke om, hvad det var, de 
havde ment med denne. Eks: ”Du har brugt 
meget sort i din tegning. Hvad ville du gerne 
vise med det?” Alle elever vil således have no-
get at byde ind med, og elevernes self-efficacy 
kan styrkes.  

Efter de fem minutter er gået, faciliterer læreren 
en fælles klassedialog. Hun beder eleverne stille 
deres stole op i en rundkreds og sidde med deres 
billede foran sig. Hun placerer sig selv som en del 
af cirklen. Læreren opridser rammen for samtalen. 
Hun siger, at de nu sammen skal undersøge, hvor-
dan man kan udtrykke stemninger i billeder på for-
skellige måder, og hvordan de har fortolket Mias 
forhold til mormoren. Hun påpeger, at det er vig-
tigt, at man ser på hinanden, når man taler og ikke 
på læreren. 

Læreren er nu processtyrer af dialogen og kvalifi-
cerer denne ved at opfordre de andre elever til at 
stille uddybende åbne spørgsmål og ved selv at 
gøre det samme, samt ved at inddrage alle elever i 
samtalen. 
 

Refleksioner over de to cases 

De gode spørgsmål 
Jeg har tidligere i denne artikel fundet frem til, at 
lærerens spørgsmål er vigtige redskaber i forhold 
til udviklingen af elevernes læring. Lukkede spørgs-
mål hører til IRE metoden, mens åbne spørgsmål 
understøtter elevernes tænkning og refleksion. I 
eksemplet ovenfor inddrager læreren også det at 
stille gode spørgsmål indbyrdes mellem eleverne 
som redskaber, så eleverne kan understøtte hinan-
dens læring. 

Læreren skal med sine spørgsmål være med til at 
identificere tankeprocesser, se sammenhænge 
mellem ideer og opbygge nye forståelser. 

Dette kan dog være lettere sagt end gjort. Når man 
som lærer er godt inde i sit faglige stof, ved man, 
hvor man gerne vil have eleverne hen rent fagligt. 
Dette kan føre til, at man stiller ledende spørgsmål. 
Eleverne vil hurtigt afkode dette, og så er vi tilbage 
ved ”gæt hvad læreren tænker”. Det er ikke kun 
spørgsmålenes konkrete udformning, der har be-
tydning. Det er mere modtagerens opfattelse af 
spørgsmålene, end hensigten med dem, der har 
betydning. I denne sammenhæng er det vigtigt, at 
man holder sine spørgsmål neutrale, herunder 
kropssprog og stemmeføring. Måden man stiller 
spørgsmålene på kan gøre, at de opleves som le-
dende. I et dialogisk klasserum er det også lære-
rens opgave at stille spørgsmål, der åbner for sam-
tale, der inkluderer andre: ”Er der nogen, der kan 
hjælpe Samir med gode ideer til…….?” ”Kan man se 
på situationen på andre måder, end Samir her lige 
gjorde?”. 

Ved at indtænke Blooms taksonomi når man stiller 
spørgsmål, får man redskaber til at højne og udvide 
elevernes læringsmuligheder. Spørg til elevernes 
forståelse ved at spørge om implikationer og kon-
sekvenser. Spørg til anvendelsen, hvordan har ele-
ven tænkt, når han omsatte sin viden til et pro-
dukt? Spørg til analysen ved at spørge eleven, hvor-
dan han ser sammenhænge, og spørg til synteser 
og vurderinger ved at spørge til elevens fortolkning 
og vurdering. 

 

Spørgsmålenes taksonomiske niveau 
Når opgaven består i at understøtte elevernes 
tænkning og refleksion, kan Blooms taksonomi 
være et hjælperedskab i lærerens planlægning af 
de gode spørgsmål. Blooms taksonomi opstiller et 
hierarki af kognitive niveauer. Man behøver ikke gå 
systematisk fra det laveste til det højeste niveau 
men kan kombinere niveauerne. Man kan således 
både spørge til forståelse og vurdering, som Dysthe 
anbefaler. 
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Det skal heller ikke forstås sådan, at elever, der ar-
bejder med et lavere fagligt niveau, skal holde sig 
til at arbejde med de laveste taksonomiske ni-
veauer. Også disse elever skal opfordres til at ana-
lysere, lave synteser og vurdere.  

Hjælpeord til Blooms taksonomi  
Herunder findes hjælpeord til Blooms taksonomi 
(Godinho & Wilson, 2007) min oversættelse og 
gode hjælpespørgsmål oversat fra Blooms Ta-
xonomy Teacher Planning Kit (se også bagerst i ar-
tiklen). 

Viden: genkalde sig faktuelle information: definer, oplist, 
genkald, navngiv 
Spørgsmål der relaterer sig til viden: hvad er, hvem var 
primært, hvem var, hvilken, hvor er, hvordan skete, 
hvordan vil du beskrive, hvordan vil du forklare, hvor-
dan vil du vise, hvorfor skete, hvornår skete, hvornår, 
kan du genkalde, kan du nævne tre eksempler, kan du 
vælge 

Forståelse: forklar, identificer, beskriv, sammenlign, rap-
porter, lokaliser 
Spørgsmål der relaterer sig til forståelse: hvad betyder, 
hvad er det bedste svar på, hvad er ideen med, hvad 
kan du sige om, hvilke fakta eller ideer kan du se, hvilke 
udsagn støtter, hvordan kan du forklare det på en an-
den måde, hvordan vil du forklare det med dine egne 
ord, hvordan vil du klassificere denne type, hvordan vil 
du kort beskrive, hvordan vil du sammenligne, kan du 
forklare hvad der sker… 

Anvendelse: praktiser, brug, demonstrer, illustrer, dra-
matiser 
Spørgsmål der relaterer sig til anvendelse: hvad vil der 
ske, hvis, hvilke eksempler kan du finde, som, hvilke 
fakta vil du bruge for at vise, hvilke spørgsmål vil du 
stille i et interview med, hvilke ting vil du ændre, hvil-
ken anden måde vil du planlægge, hvilken tilgang vil du 
bruge for at, hvordan kan du bruge fakta til at forklare, 
hvordan kan du bruge, hvordan vil du bruge det, du har 
lært for at udvikle, hvordan vil du løse problemet ud fra 
det, du har lært, hvordan vil du organisere … for at vise, 
hvordan vil du vise din forståelse for 
 

Analyse: analyser, sammenlign, spørg, debater, relater, 
identificer 
Spørgsmål der relaterer sig til analyse: hvad er de for-
skellige dele elementer af, hvad er motivet, hvad er 
sammenhængen mellem, hvad er temaet, hvad tror du, 
hvilke følgeslutninger kan du drage, hvilke konklusioner 
kan du drage, hvilken forskel er der på, hvilken idé ret-
færdiggør, hvilken rolle spiller, hvilket bevis kan du 
finde på, at, hvordan hænger … sammen med, hvordan 
vil du kategorisere, hvordan vil du klassificere, kan du 
nævne delene, kan du skelne de forskellige dele? 

Syntese: foreslå, design, konstruer, skab, arranger, for-
bered 
Spørgsmål der relaterer sig til syntese: hvilke ændrin-
ger vil du foretage for at løse, hvad vil du forbedre, 
hvad sker der, hvis, kan du uddybe den årsag, kan du 
give en alternativ løsning, kan du opfinde, hvordan vil 
du bruge … for at skabe en anden, hvordan kan du æn-
dre din plan, hvad kunne du gøre for at minimere/mak-
simere, hvilket design vil du vælge, hvis du nu kunne…, 
hvad ville du så, hvordan kan du teste, kan du opstille 
en hypotese om, kan du forudsige, hvad der vil ske, 
hvordan vil du estimere resultatet for, hvilke fakta kan 
du udlede, kan du komme i tanke om en original måde 
at? 

Vurdering: bedøm, vurder, bestem, evaluer 
Spørgsmål der relaterer sig til vurdering: er du enig 
med det skete, hvad er din mening om, hvordan vil du 
bevise/modbevise, hvordan vil du vurdere betydningen 
af, ville det være bedre, at , hvad vil du anbefale, hvor-
dan vil du bedømme, hvad vil du citere for at forsvare, 
hvordan vil du bedømme, hvordan kan du afgøre, hvil-
ket valg ville du have truffet, hvordan kan du prioritere, 
hvad tænker du om, på baggrund af det du ved, hvor-
dan vil du så forklare, hvilken information vil du bruge 
for at støtte, hvordan kan du retfærdiggøre, hvilke data 
er brugt til at lave den konklusion…? 
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Hvordan kan læreren rette fokus mod dialogisk 
undervisning? 
Det kan være svært at løsrive sig fra IRE samtale-
formen, da den er så dybt indgroet i de fleste læ-
rere. Det kræver derfor god planlægning og lø-
bende opmærksomhed og refleksion, hvis man skal 
lykkes med at skabe dialogiske klasserum. 

Opsamlende er her en oplistning af elementer, der 
alle har betydning, hvis man ønsker at gå fra den 
lærecentrerede didalog dvs. den momologiske til 
den dialogiske undervisning: 

- Vær opmærksom på at stille spørgsmål, der 
lægger op til refleksion. Sammentænk kontrol 
af elevernes viden med refleksion over denne 
viden. 
 

- Stil spørgsmål, der relaterer sig til elevernes 
læreprocesser og forståelser og ikke kun til det 
rigtige svar. 
 

- Brug rummet som den tredje pædagog. Placer 
eleverne, så det indikerer, at de har dialog med 
hinanden, og pas på, at din egen placering ikke 
gør, at al dialog går gennem dig. 
 

- Metakommuniker med eleverne om den dialo-
giske samtale; Husk at tale med hinanden, se 
på hinanden, og ikke på mig osv. 
 

- Brug Cooperative learning strukturer (Kagan & 
Stenlev, 2009), så alle elever får fat på deres 
forforståelse, og får tænketid, inden der skal 
svares. Gode strukturer er: fang en makker, én 
for alle, tænk-par-del, eller giv individuel tæn-
ketid inden der skal svares, samles op, eller 
fremlægges. 

Refleksionsspørgsmål 
Forsøg i teams at lave øvelsen vist sidst i artiklen. 
Udfyld og diskuter derefter jeres overvejelser i fæl-
lesskab. 
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