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Indledning 
“Det eneste, som gør os til mennesker, og som knytter os sammen, er ordet” (de Montaigne citeret i 
Dysthe, Ness & Kirkegaard, 2020). Med citatet sættes der streg under, hvor vigtig sproget er for 
mennesket, da det er med til at definere, hvem vi er. Endnu vigtigere er dog den anden del af citatet, 
som pointerer, at sproget er vores fælles standpunkt; det som binder os sammen, og det vi kan være 
fælles om. Individ og fællesskab i fineste forstand. To begreber som fylder meget i vores samfund, 
og som er umulige at komme udenom, når vi taler skole. Særligt når vi forventer, at “folkeskolen 
skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og 
folkestyre. (...)” (Undervisningsministeriet, 2006, §1 stk. 3). Som lærere er det vores fineste opgave 
at gøre eleverne klar til den verden, der venter dem. Vi må derfor i vores undervisning forsøge at 
skabe rammer, hvor eleverne kan reflektere, danne holdninger, opnå forståelse og lære at undre sig 
og stille spørgsmål. Men det kan de ikke gøre alene, det er de nødt til at gøre sammen med andre, i 
dialog med hinanden. Her er der potentiale for at udvikle og forstå den enkelte elev, og potentiale 
for at eleven finder sit eget ståsted (Dysthe, 2003). Ved at skabe evner til at reflektere, argumentere 
og lytte kan vi skabe grobund for deltagelse i et demokrati, hvor folkets stemmer bliver hørt og har 
værdi. Vi må lade eleverne præge samtalerne, så de udvikler tillid til egne evner og oplever virke-
lyst, men det kræver, at vi lader dem tale. En undersøgelse viser, at ud af den samlede taletid udgør 
lærernes tid ⅔, mens elevernes udgør den sidste ⅓ (Almeida & Neri De Souza, 2010). Som lærere 
er vi dermed nødt til at være bevidste om at give eleverne plads og lade undervisningen “være præ-
get af åndsfrihed, ligeværd og demokrati” (Undervisningsministeriet, 2006, §1 stk. 3). 

Motivation 
Vi har gennem flere praktikker været optagede af elevernes deltagelse i klassesamtalen. Her har vi 
på egen krop oplevet, hvor håbløst det kan føles at skulle trække svar ud af elever. Eller hvor fru-
strerende det kan være, at det kun er de samme fem elever, der rækker hånden op, når vi gerne vil 
høre og inddrage nogle flere. Ud fra dette er der opstået en særlig interesse i det mundtlige: Hvad 
indeholder mundtlighed, og hvordan skaber man som lærer de bedste rammer herfor? Vores moti-
vation for indeværende bachelorprojekt stammer dermed i egne erfaringer og oplevelser fra praksis 
samt en oprigtig nysgerrighed ift. vores kommende virke som lærere. Den sidste bekræftelse i, at 
mundtlighed skulle udgøre vores genstandsfelt, fik vi ved et besøg på en skole, hvor vi havde en 
uforpligtende samtale med en lærer. Her fortalte vi om vores projekt, hvortil hun svarede: “Ja, det 
med mundtlighed er svært”. Vores nysgerrighed var for alvor vakt. Gennem vores uddannelse er vi 
endvidere blevet meget optaget af dannelse og dialogisk pædagogik, hvorfor vi er nået frem til føl-
gende problemformulering: 

Problemformulering 
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Afgrænsning 
Det er vedkommende at knytte nogle ord til afgrænsningen af projektets genstandsfelt. Vi har valgt 
at fokusere på mundtlighed i danskfaget, da det var det mest nærliggende for os begge. Dog mener 
vi, at det også er relevant for andre faglærere, idet mundtlighed findes i alle skolens fag. Vi ønsker 
også at afgrænse, at selvom vores respondenter befinder sig i udskolingskontekst, omfavner projek-
tet også mundtlighed på mellemtrinnet og i indskolingen, hvor det også er vigtigt at belyse, selvom 
afgangsprøverne her er langt ude i fremtiden. Slutteligt har vi afgrænset projektet til i særdeleshed 
at fokusere på den mundtlighed, der foregår, når klassen er samlet, men også den mundtlighed der 
er i gruppearbejde. Med denne afgrænsning in mente vil vi i følgende afsnit redegøre for vores me-
todiske og empiriske grundlag. 

Læsevejledning 
Udgangspunktet for følgende projekt er en interesse i, hvordan man som lærer kan fremme elever-
nes mundtlighed gennem dialogisk undervisning i danskfaget. Dette medfører et ønske om at belyse 
og undersøge, hvilke muligheder og udfordringer der kan forekomme herved. For at kunne besvare 
problemformuleringen udfolder vi vores problemfelt og motivation i afsnittene Indledning og Pro-
blemformulering. Dette uddybes i det efterfølgende afsnit Metodisk og empirisk grundlag, hvori vi 
redegør for det metodiske og empiriske grundlag for projektet herunder projektets læringssyn, vi-
denskabeligt perspektiv, undersøgelsesmetoder samt valg og fravalg af litteratur og undersøgelser.  
Derudover indeholder projektet følgende afsnit: 
Teoretisk ramme, hvor vi udvælger, begrunder og definerer teori. Afsnittet belyser teori om dialo-
gisk undervisning, relation, praksisfællesskaber, lytning, uren pædagogik, respons og vurdering og 
endeligt om de tre dannelsessfærer selvtillid, selvværd og selvagtelse.  
Analyse, hvor vi foretager en analyse af vores empiriske grundlag gennem tilkobling af præsenteret 
teori. 
Diskussion, hvor vi diskuterer muligheder og udfordringer ved fremmelse af elevers mundtlighed 
gennem dialogisk undervisning set i lyset af analysens konkrete resultater. 
Konklusion, hvor vi svarer på vores problemformulering på baggrund af vores empiriske undersø-
gelser, analyse og diskussion.  
Perspektivering, hvor vi reflekterer over de valg og fravalg, vi har foretaget i løbet af projektet. 
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Projektets metodiske og empiriske grundlag 
Følgende afsnit har til hensigt at skildre de metodiske og empiriske overvejelser, der danner grund-
lag for projektet. Desuden er det fundamentalt at have et empirisk grundlag at analysere ud fra for at 
nærme os en konklusion på vores problemformulering. Vi vil først redegøre for, hvilket perspektiv 
på læring, vi har tillagt os for efterfølgende at beskrive undersøgelsens videnskabelige perspektiv. 
Herefter vil vi beskrive vores undersøgelsesmetoder, og endeligt vil vi kort belyse de valg og fra-
valg, vi har gjort i forbindelse med projektet for til sidst at afklare væsentlige begreber. 

Syn på læring 
Pågældende projekt anskuer skolen som et fællesskab, indenfor hvor læring foregår, og i vores un-
dersøgelse inddrager vi således et sociokulturelt perspektiv på læring. Den sociokulturelle teori er 
udviklet af Lev Vygotsky, som peger på social interaktion som selve udgangspunktet for læring 
(Dyste & Igland, 2003). Læringsperspektivet bevæger sig dermed væk fra et individuelt perspektiv 
på læring og lægger i stedet vægt på “hvordan det sociale fællesskab, kulturen og sproget danner 
fundament i barnets udvikling og læring” (Imsen, 2015, s. 215). Den individuelle tænkning er et re-
sultat af det sociale samspil, omend de indre og ydre processer er afhængige af hinanden (Dysthe, 
2003, s.16). Ifølge Vygotsky udgør sproget broen mellem det sociale samspil og de indre processer 
og spiller således en central rolle i læringsprocessen. I forlængelse heraf er det væsentligt for os at 
medtage Mikhail Bakhtins dialoganskuelse. For Bakhtin betyder det at leve, at man deltager i dialog 
(Dysthe, Ness & Kirkegaard, 2020, s. 23), og dialogen danner således grundlaget for al menneskelig 
forståelse. Centralt i den bakhtinske dialog er bl.a. respekt for den andens ord, vilje til at lytte og 
forståelse. Kernen i hans dialogisme udgøres af flerstemmighed, divergens og flertydighed, samt at 
udvikling af kundskab, der ”sker ved forhandling om betydning mellem divergerende stemmer” 
(Dysthe, 2003, s. 20-21). 
  
I dette projekt er vi særligt optagede af den dialogiske undervisning og mundtlighed, som begge 
fordrer deltagelse, sprog og socialt samspil. Tre elementer som er centrale inden for den sociokultu-
relle teori. Udover at det afspejler sig i vores motivation og problemformulering, vil det også træde 
frem i vores teoretiske ramme, hvorfor en del af teorivalget begrundes i det sociokulturelle lærings-
syn. Ydermere vil læringssynet uundgåeligt indgå, bevidst eller ubevidst, som en del af vores for-
forståelse og dermed også tolkning af vores empiri og slutteligt i vores spørgsmål, argumenter og 
handleforslag i diskussionsafsnittet. 

Metodisk afsæt 

Videnskabeligt perspektiv 

Vores motivation for projektets undersøgelsesfokus stammer fra flere læreres tilkendegivelser om, 
at ”mundtlighed er en flygtig størrelse”. På baggrund af denne menneskelige erfaring opstår vores 
undersøgelses genstandsfelt. Hermed tager vores videnskabelige perspektiv afsæt i 
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fænomenologien, hvor subjektet og den subjektive erfaring med verden spiller hovedrollen (Jørgen-
sen, 2020). I pågældende projekt ønsker vi at undersøge, hvordan lærere og elever oplever og for-
står mundtlighed, særligt i skolen, og dermed undersøge en fælles livsverden. Lærerne og elevernes 
erfaringer og oplevelser med mundtlighed i skolen vil derfor udgøre grundlaget for vores undersø-
gelse, hvorfor vi arbejder ud fra et første-persons-perspektiv (Jørgensen, 2020).  
  
Indenfor de fænomenologiske undersøgelser er det relevant, at vi gør os bevidste om vores forfor-
ståelse af et fænomen, og her kommer hermeneutikken i spil. Forforståelse er den viden, vi i forve-
jen har om et givet fænomen, og som vi benytter til at fortolke fænomenet med. På den måde dan-
ner vi ny forforståelse, som vi så igen kan benytte i fortolkninger (Schmidt, 2020). Forforståelsen er 
umulig at lægge til side, hvorfor vi må stile efter at benytte den konstruktivt i fortolkningen af vores 
interviews (Frederiksen & Beedholm, 2016). På trods af at vi har gjort os bevidste om vores forfor-
ståelse af mundtlighed, vil den viden, der fremkommer, af vores undersøgelse være præget af vores 
forforståelse. Endeligt er det væsentligt at nævne, at hermeneutikken er uundgåelig ikke at beskæf-
tige sig med, når vi belyser dialogisk undervisning, idet denne bygger på netop forforståelse og for-
tolkning (Dysthe, 2003). 
 
I forbindelse med vores analysemetode benytter vi meningskondensering, da der ikke er anslagsom-
fang til at medtage alle perspektiver og pointer fra samtlige respondenter. På baggrund heraf kon-
strueres analysekategorier, indenfor hvilke vi udfolder vores analyse (Glasdam, 2016). Ud fra disse 
søger vi at danne en sammenhæng ved at sammenkæde de forskellige interviews og inddrage viden 
fra vores teoretiske ramme. 

Undersøgelsesmetode 

Etiske overvejelser 

I forrige afsnit om projektets videnskabelige afsæt tydeliggør vi, at lærernes og elevernes oplevelser 
og erfaringer er centrale i vores undersøgelse, hvorfor vi har valgt at interviewe fire lærere og syv 
elever. Derudover har vi foretaget et ekspertinterview med Preben O. Kirkegård, som er Cand. Pæd. 
og Ph.d. Docent. Når vi inddrager udenforstående personer, er det væsentligt at gøre sig nogle eti-
ske overvejelser over (Hansen, Pjengaard & Glasdam, 2016).  
  
Preben O. Kirkegaard er via mailkorrespondance sat ind i projektets formål og har derigennem givet 
sit samtykke til, at vi må citere ham ved navn i projektet. Lærerne har hver især på forhånd fået til-
sendt en interviewguide (bilag 1), men det var op til dem, om de ville se på den på forhånd. Derud-
over har vi startet hvert interview med en beskrivelse af vores formål, sikret informanterne anony-
mitet og fortrolighed og indhentet informerende samtykke til deltagelse samt lydoptagelse af inter-
viewet med henblik på at transskribere. For at sætte eleverne ind i projektets formål og forberede 
dem bedst muligt har vi af flere omgange besøgt dem på deres skole. Grundet elevernes alder har vi 
inden interviewet indhentet informeret samtykke fra elevernes forældre (bilag 3). 
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Undersøgelsesdesign 

Vi har i tidligere praktikker foretaget mange både deltagende og stationære observationer, hvori ele-
vernes mundtlige deltagelse og lærerens ageren har været centrale elementer. Derfor er det vores 
ønske i dette projekt at undersøge, hvad lærerne og eleverne selv oplever i det mundtlige rum og på 
den måde ”frembringe viden om noget, sådan som det forstås af interviewpersonen.” (Glasdam, 
2016, s. 121). Dermed tager vores interviews afsæt i de fænomenologiske og hermeneutiske teorier, 
og ligesom Kvale søger vi at opnå forståelse for menneskers erfaringer og betydningen af disse for 
på den måde at blive klogere praksis i en skolekontekst (Kvale & Brinkmann 2009).  

Semistruktureret lærerinterview 
At holde sig indenfor dagsordenen men samtidig kunne gøre sig fri af interviewguiden har gjort sig 
gældende i vores semistrukturerede interviews. Vi har først og fremmest bevidst undgået at spørge 
”hvorfor”, da det ifølge Glasdam kan tvinge interviewpersonerne til at opfinde en forklaring (2016, 
s. 128). Vi har ønsket, at interviewpersonen skulle have en vis form for frihed til at gå ud ad en tan-
gent, da der her kan opstå pointer og perspektiver, der kan være relevante, men som vi ikke har haft 
for øje, da vi formulerede spørgsmålene. Derfor har vi ikke fulgt interviewguiden slavisk under in-
terviewene, men i stedet prøvet på at forholde os åbne og frie med plads til at stille opklarende 
spørgsmål. Vi har forsøgt at opmuntre interviewpersonerne ved nik, bekræftelse, smil og øjenkon-
takt, uanset hvilken retning deres svar gik i. 
  
Undervejs i interviewene med lærerne måtte vi erkende, at det i sandhed er svært at stille andre 
mennesker spørgsmål. Det udmundede i kludrede formuleringer, som resultat af at forsøge at stille 
spørgsmål, som ikke var hverken ledende eller lukkede. Her var lærerne dog gode til at skabe me-
ning ved at stille spørgsmål til forståelsen, hvorfor der hurtigt blev skabt mening i vores kludrede 
formuleringer. Oplevelsen af ovenstående var mest udpræget i de første interviews, og de kludrede 
formuleringer blev på sigt færre. 
 
Lærerne har vi valgt at interviewe hver for sig, idet vi ønskede at opnå et indblik i forskellige perso-
ners erfaringer og ageren ift. vores problemfelt. Det er lærerne, som faciliterer og organiserer under-
visningen, og der er mange måde at gøre det på. Som kommende lærere er der for os en oprigtig in-
teresse i at forsøge at forstå hensigten bag og erfaringerne med at gøre brug af forskellige didaktiske 
kneb og metoder. 

Fokusgruppeinterview med elever 

Med eleverne ønskede vi derimod at opnå et indblik i deres erfaringer som elevgruppe, dog med 
plads til at de kunne ytre deres egne individuelle meninger, idet vi ved, at ingen elever er ens. Der-
for valgte vi, ud fra vores sociokulturelle måde at anskue læring på, at samle eleverne i ét interview 
med henblik på at skabe en dialog. I fokusgruppeinterviewet har vi været særligt opmærksomme på, 
hvordan vi har formuleret vores spørgsmål og ageret under interviewet, idet elever fra 9. klasse vil 
have andre erfaringer, end voksne. Der har været en tydelig indledning og afrunding på interviewet, 
og vi har varieret det ved at inddrage korte fortællinger, en skriveaktivitet samt samtaler i mindre 
grupper, og på den måde stimuleret variationen af meninger ift. vores problemfelt (Kvale & 
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Brinkmann 2009). Vi anlagde en åben interviewstil og holdt os generelt fri for interviewguide for 
på den måde skabe et bedre grundlag for dialog. Vi lod eleverne tale med og stille spørgsmål til hin-
anden, ligesom vi lod dem uddybe hinandens pointer. På forhånd var eleverne introduceret til pro-
blemfeltet og dermed samtalens omdrejningspunkt, men de kendte ikke til de konkrete spørgsmål. 
Vi mener, at vi med vores ageren inden og under interviewet har stimuleret eleverne ”til at udtrykke 
og byde ind med erfaringer, perspektiver, synspunkter, meninger og ideer, som kan belyse normer 
for gruppens praksisser og fortolkninger, holdninger og meninger.” (Præstegaard & Nørby 2016, s. 
153). 

Ekspertinterview 

 
 

 
  

Da POK er velbevandret inden for området om dialogisk pædagogik, formoder vi, at han er vant til 
at blive udspurgt om sine holdninger til emnet. Kvale og Brinkmann (2009) argumenterer for vig-
tigheden af, at man som interviewer er velinformeret om emnet, da det kan legitimere for eksperten, 
at denne skal bruge tid på interviewet (s. 201). Vi har derfor forinden interviewet sat os godt ind i 
emnet, hvortil vi har formuleret fokuserede og præcise spørgsmål (bilag 7). Grundet tid og praktik 
er spørgsmålene tilsendt POK via mail, som han har besvaret og tilbagesendt. Vi har derfor ikke 
haft mulighed for at stille uddybende og kritiske spørgsmål til hans svar. En anden overvejelse be-
står i, at POK kan have et ønske om at fremme egne synspunkter, hvorfor vi som interviewere skal 
være i stand til at se ud over dette. 

Valg af respondenter 

Vi har tidligere beskrevet, at vores respondenter er valgt ud fra vores projekts genstandsfeltet, idet 
lærerne og elevernes erfaringer og oplevelser udgør omdrejningspunktet for vores undersøgelse. I 
rekrutteringen af lærere, har der ikke været mange krav, udover at de pågældende lærere underviser 
i dansk i udskolingen. I rekrutteringen af elever til vores fokusgruppeinterview, har det været et kri-
terium at udvælge en homogen gruppe. Dvs. at eleverne kender hinanden og at de har en fælles fag-
lig og social baggrund, da det er med til at fremme tryghed under interviewet. Derudover kan sam-
mensætningen af en homogen gruppe gøre det nemmere for respondenterne at deltage og desuden 
uddybe hinandens perspektiver. Vi besøgte en 9. klasse på en friskole, hvor eleverne selv fik mulig-
hed for at melde sig som respondenter. Derudover forsøgte vi at lave aftale med en gruppe 8. klas-
ses elever fra en folkeskole, men det lykkedes desværre ikke, da de var pressede over at være hjem-
sendt grundet COVID-19, hvorfor det blev ved den ene gruppe elever. 
  

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling
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Valg og fravalg af litteratur og undersøgelser 
En del af den litteratur, der ligger til grund for nærværende projekt, tager udgangspunkt i Dysthes 
forskning om dialogisk pædagogik, som primært er baseret på observation af en klasse gennem en 
længere periode (Dysthe, 2020). Som supplement til vores interviewundersøgelser kunne vi derfor 
med fordel have valgt at gøre brug af observationer for at undersøge, hvad lærerne gør sammenlig-
net med, hvad de fortæller, de gør, for på den måde at opnå et mere præcist billede af den praksis, 
vi undersøger (Tanggaard & Brinkmann, 2015, s. 33). Dog er det værd at bemærke, at man som ob-
servatør altid vil præge den situation, man observerer, hvorfor dette også kan have været tilfældet i 
Dysthes undersøgelser. 
 
Dysthes forskning i dialogisk pædagogik er grundlæggende for en del af vores teoretiske ramme, 
hvorfor det er relevant for os at omfavne i pågældende projekt. Det samme gør sig gældende for 
Tina Høegh og Sylvi Penne, som begge beskæftiger sig med mundtlighed. Desuden spiller KiDM-
projektet også en central rolle, idet det omhandler undersøgende undervisning, hvilket er et af prin-
cipperne i dialogisk pædagogik. Der er dermed flere forskningsprojekter, der er med til at danne 
ramme for vores teoretiske afsæt og belyse vores problemstilling. 
 
Vi har grundet bachelorprojektets begrænsede omfang været nødsaget til at fravælge en del littera-
tur og undersøgelsesmetoder, som kunne have bidraget til andre perspektiver på vores problemfelt. 
Nogle af disse vil være nævnt i vores perspektiveringsafsnit. 

Begrebsafklaringer 

Mundtlighed 

Ved mundtlighed forstås evnen til at formulere sig samt indgå i en samtale og i en dialog. Mundtlig-
hed bruges i både faglige og sociale samspil, og er dermed med til at danne os som mennesker. 
Mundtlighed kan også bruges i en monolog og oplæsning. Man kan ikke være mundtlig uden at 
kommunikere, hvorfor mundtlighed er overalt. 

Dialog 

Begrebet dialog er sammensat af ordene ‘dia’ og ‘logos’. ‘Dia’ betyder gennem og ‘logos’ betyder 
ord eller fornuft. Dialog betyder at tale sammen, lige som det skal give mulighed for at overveje 
egne synspunkter. Dialog er et samarbejde om forståelse (Kirkegaard, 2020, s. 369-371). I en dialog 
gør lytning sig gældende på lige fod med tale. 

Samtale 

I skolesammenhæng anskuer vi samtale som en kommunikationsform mellem mindst to personer. 
Her kendetegnes samtale ved, at læreren ofte stiller lukkede og testprægede spørgsmål. Samtale kan 
i dette projekt kobles sammen med diskussion.  

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling
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Teoretisk ramme 
Begrundelse for teorivalg 
For at kunne foretage en analyse af, hvordan man som lærer kan fremme elevernes mundtlighed, er 
det nødvendigt at inddrage relevant teori. Da det sociokulturelle læringssyn danner grundlag for 
denne opgave, har vi valgt at inddrage Olga Dysthes teori om dialogisk undervisning og pædagogik 
med indspark fra Robin Alexander. Derudover belyser vi relationens vigtighed ved at inddrage Lou-
ise Klinges forskning, som fører videre til fællesskabets betydning med hovedvægt på fællesskabet i 
skolen. Dernæst belyses lytning og uren pædagogik, som begge spiller en stor rolle i skolen. Heref-
ter finder vi det relevant at inddrage teori om respons og vurdering, da det har stor betydning for 
elevers læring. Slutteligt inddrages teori om dannelse i form af Alexander von Oettingens dannel-
sessfærer selvtillid, selvværd og selvagtelse. Disse beskrives i en efterskolepædagogisk sammen-
hæng, men vi mener, at de også gør sig gældende i grundskolen. 

Dialogisk undervisning 
Den norske lærings- og klasserumsforsker Olga Dysthe belyser i sine mange undersøgelser vigtig-
heden af dialogisk pædagogik samt det dialogiske klasserum. En vigtig del af det at blive voksen er 
at finde sin egen stemme, sine egne værdier og sit eget ståsted i en verden, som rummer mange for-
skellige stemmer (Dysthe, 2020, s. 153). Som lærer er det vigtigt at være bevidst om, hvordan dette 
påvirker elevernes dannelsesproces, da der står meget på spil for eleverne. Det er derfor nødvendigt 
at skabe en klassekultur, som fremmer læring gennem dialog og interaktion, og hvor det er trygt 
nok for alle at bidrage med sin stemme (Dysthe, 2020). Dysthe belyser endvidere den dialogiske un-
dervisning, hvori der er fokus på samtale mellem lærer og elev eller eleverne imellem, hvor det er 
vigtigt at lytte, spørge, være enige og uenige, da det alt sammen er med til at udvikle os og give os 
mulighed for at danne vores egne holdninger. Her henviser Robin Alexander til, at dialogisk under-
visning kan engagere og udvikle elevernes tænkning på højere niveauer. Hertil belyser han fem di-
daktiske karakteristika ved den dialogiske undervisning (Alexander, 2008, s. 105):  

1. Undervisningen er fælles, dvs. der er ingen opdeling. Alle skal deltage. Derudover nævner 
han ventetid som et didaktisk princip. Dette kan øge sandsynligheden for, at flere elever får 
tid til at tænke sig om, inden de siger noget.  

2. Undervisningen er gensidig, hvor man skal lytte til hinandens opfattelser og forståelser.  
3. Undervisningen er støttende. Klasserummet skal være trygt sted for eleverne, hvor de kan 

komme frem med deres holdninger og synspunkter uden frygt for at sige fejl eller blive vur-
deret efter karakter. 

4. Undervisningen er kumulativ, hvor deltagerne i undervisningen bygger videre på den viden, 
de allerede har. 

5. Undervisningen har en hensigt. Dette betyder, at læreren leder samtalen mod specifikke læ-
ringsmål.  

Det er altså hensigtsmæssigt, at en lærer med en dialogisk tilgang til undervisningen starter timen 
med et spørgsmål, som eleverne skal undersøge. Her kan autentiske spørgsmål være med til at få 
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eleverne til at reflektere og åbne op for samtalen. Autentiske spørgsmål forstås her som spørgsmål, 
der ikke har et endegyldigt svar (Kirkegaard, 2020). Desuden kan det skabe motivation og engage-
ment hos eleverne, ved at knytte deres livsverden sammen med den litteratur, de arbejder med 
(Dysthe, 2020). Den dialogiske undervisning giver dermed alle elever mulighed for at bruge deres 
stemme. Det er dog ikke alle elever, der udnytter sin stemme og mundtlighed i praksis (Dysthe, 
2005). En årsag til dette kan være, at eleverne ikke er trygge ved læreren, eller at eleverne ikke er 
trygge ved hinanden. Det er derfor nødvendigt for den dialogiske interaktion, at der bliver skabt 
gode og tillidsfulde relationer i klassen (Dysthe, 2020). Ifølge Dysthe bør læreren indtage en aktiv 
lærerposition, hvor læreren bestræber sig på at skabe motivation og entusiasme hos eleverne, men 
hvor man samtidig tør modsige og provokere eleverne. Det er også vigtigt at rose og støtte eleverne 
samt anse eleverne for ligeværdige og tage dem alvorligt i en dialogisk interaktion (Dysthe, 2020). 
Et trygt og dialogisk klasserum er altså dybt afhængigt af både lærer-elev-relationen samt relationen 
eleverne imellem, hvorfor det er relevant at se nærmere på relationens betydning i et læringsfælles-
skab. 

Relationens betydning 
Lærer-elev-relationen påvirker mange betydningsfulde dele af skolegangen, hvorfor relationen mel-
lem lærer og elev er altafgørende for, om elevers skolegang opleves som god eller dårlig. Lærer-
elev-relation kan tolkes ud fra det, læreren og eleven siger, gør, opfatter og forventer ift. hinanden 
(Klinge, 2016) Endvidere afspejler kropsholdning og tonefald kvaliteten af relationen. Det er dog 
ikke givet, at denne relation er positiv i sig selv, og derfor er det lærerens ansvar at skabe god stem-
ning i klassen samt sikre, at lærer-elev-relationen støtter elevens trivsel og udvikling (Klinge, 
2016). Relationen mellem lærer og elev er desuden stærkt påvirket af, om eleven kan mærke og op-
lever, at læreren gerne vil eleven. Det handler altså helt konkret om, at lærer og elev føler, at de er 
på bølgelængde med hinanden eller ej (Klinge, 2016). Da læreren er en autoritet i klasserummet, er 
det afgørende, at denne skaber et læringsrum, hvor eleverne har nogen, de kan stole på. I denne for-
bindelse peger Klinge (2016, s. 84) på afstemmere, som omhandler de verbale og nonverbale ud-
tryk, som formidler lærerens intentioner, forventninger og følelser. Klinges (2016) forskning viser, 
at positive afstemmere som smil og rosende ord styrker lærer-elev-relationen, hvilket yderligere af-
spejler sig i klasse- og læringsfællesskabet. Det er derfor relevant at undersøge, hvilken betydning 
fællesskabet har for elevers læring. 

Fællesskabets betydning 
Vi lærer i fællesskab, sådan skriver Etienne Wenger og Jean Lave i bogen Situeret læring (2003). 
Her uddyber de, at læring sker gennem deltagelse i praksisfællesskaber. Når elever deltager i prak-
sisfællesskaber, er det med til at styrke deres kompetencer og kan på sigt hjælpe dem til at indgå i 
fællesskaber og samarbejde senere i livet (EMU, 2019). Begrebet praksisfællesskab dækker over et 
fællesskab, hvor elever er sammen om en bestemt praksis, fx ved løsning af forskellige slags opga-
ver. Her handler det ikke blot om at besidde viden og færdigheder for at kunne løse den givne op-
gave, men om at besidde sociale kompetencer (Wenger & Lave, 2003). I et praksisfællesskab er alle 
elevers bidrag nødvendige for at kunne løse opgaven, hvortil læreren fungerer som leder og kan 
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hjælpe og støtte eleverne. Gennem et vellykket praksisfællesskab kan elever opleve, at de er en del 
af et fællesskab, og at de har betydning for dette. Derudover lærer eleverne at samarbejde, idet de 
lærer at støtte og ikke mindst tage ved lære af hinanden (EMU, 2019). Det er altafgørende for ele-
vers læring, at de oplever, at de hører til og har et ståsted i fællesskabet (Hattie, 2013). Fællesskabet 
er derfor en afgørende faktor for elevers læring og generelt for deres alsidige udvikling. For at indgå 
i et fællesskab og den sociale praksis er det en forudsætning, at eleverne mestrer kommunikation. 
Når eleverne indgår i en dialog, er det vigtigt, at de er indforstået med, at de ikke blot skal bruge de-
res taleevner, men at lytning også spiller en vigtig rolle i en social interaktion og dialog.  

Den anden halvdel af dialogen 
Lytning er den halve dialog og er derfor en integreret del af mundtligheden (Høegh, 2020). En af 
menneskets mest basale kompetencer er lytning, men denne kompetence er ofte et blindt punkt i un-
dervisningen. Der kan altså være en masse tale i undervisningen, men ønsker man en dialog, er det 
nødvendigt, at de involverede parter lytter (Høegh, 2020). Selvom lytning er en af menneskets 
grundkompetencer, og det tillige er en nødvendig kompetence for at udvikle sociale færdigheder, 
betyder det ikke, at vi nødvendigvis er gode til at lytte. Penne og Hertzberg (2019) belyser endvi-
dere, at det er et problem, at eleverne ikke lytter til hinanden, særligt under deres klassekammera-
ters fremlæggelser på klassen. Ser man på lytning i et didaktisk perspektiv, kan man skelne mellem 
‘at høre’ og ‘at lytte for at forsøge at forstå’ (Penne & Hertzberg, 2019, s. 77). Når man lytter, åbner 
man sig for det, der bliver formidlet, og man kan dermed skabe en meningsfuld sammenhæng 
(Penne & Hertzberg, 2019). Lærere skal derfor være lige så opmærksomme på lytning, som de i for-
vejen er opmærksomme på læsning og skrivning. Der er altså brug for at træne den faglige lytning, 
således at der kan opretholdes stærke og trygge læringsrum (Høegh, 2020). Som lærer er det derfor 
vigtigt at have et udvalg af dialogiske handlemuligheder, når der planlægges undervisning samt et 
udvalg af handlekompetencer i undervisningen, da der konstant skal træffes nye beslutninger. Un-
dervisningssituationer er på mange måde improvisation, hvorfor lytning er en afgørende faktor og 
en underliggende præmis for at forstå forskellige scenarier i undervisningen og for løbende at kunne 
justere dem (Høegh, 2020).  

Uren pædagogik 
Enhver undervisningssituation er unik, hvorfor man som lærer skal være i stand til løbende at ju-
stere sin undervisning både i sin forberedelse og tilrettelæggelse, men i særdeleshed også undervejs 
i undervisningen. Dette skyldes, at pædagogik per definition er uren, idet det formes af vurderinger 
af, hvad der skal gøres her og nu i mødet med en konkret elev eller en klasse (Tanggaard, Rømer & 
Brinkmann, 2014). Ren pædagogik omhandler brugen af læringsstrategier, læringsstile, kompeten-
ceniveauer og undervisningsmetoder, som alle er uafhængige af, hvad der skal læres. Pædagogik 
kan ikke reduceres til metoder og koncepter, hvorfor det ifølge Tanggaard, Rømer og Brinkmann 
(2011) ikke er et redskab, der kan bruges til at effektivisere uddannelsessystemet. Den urene pæda-
gogik er derfor gennemgribende i alle pædagogiske sammenhænge, hvorfor skolen skal invitere ele-
verne til medbestemmelse, hvorigennem de selv aktivt er med til at omforme det stof, de dannes og 
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formes af (Tanggaard, Rømer & Brinkmann, 2017). Dette skal gerne være med til at åbne for krea-
tive processer, hvor nysgerrighed og samtale får frit spil. 

Respons og vurdering 
Ovenstående viser vigtigheden af et trygt klasserum og fællesskab, hvor den enkelte elev inviteres 
til at bruge sin stemme. Her spiller lærer-elev-relationen igen en stor rolle. I førnævnte afsnit om 
relationens betydning for elever blev det tydeliggjort, at læreren spiller en stor rolle ift. skabe og 
vedligeholde den gode stemning i klasserummet. Et trygt og godt læringsfællesskab giver et positivt 
læringsudbytte, særligt hvis læreren har en positiv fremtoning (Andersen, 2017). Her er det også 
vigtigt, at læreren giver respons på en måde, hvor flere elever kan komme i spil med deres forståel-
ser. Her peger Mehan (1979) på en IRE-struktur (Initiativ – Respons – Evaluering), hvor læreren 
giver en evaluering af elevens svar. Her inviteres der ikke til yderligere samtale. Omvendt kan lære-
ren benytte sig af en IRF-struktur (Initiativ – Respons – Feedback). Her følger man op på elevens 
svar og åbner dermed op for videre dialog. Dette kan fx gøres ved at stille spørgsmål, der bygger 
videre på elevens aktuelle forståelse.  
Feedback og respons fra læreren er altså utrolig afgørende for elevers læring. Ifølge forskningsstu-
dier behøver alle lærere vurderingskompetencer, så de har blik for, hvad eleverne har brug for hjælp 
og støtte til (Dysthe, 2010). Set ud fra et sociokulturelt perspektiv er det vigtigt, at eleverne ikke 
blot er objekter for vurdering, men at de bliver deltagere i forskellige dele af vurderingen (Dysthe, 
2010, s. 43). Dette indebærer, at eleverne skal være i stand til at vurdere eget og andre elevers ar-
bejde, hvilket bidrager til deres forståelse for betydningen af læring, og hvordan de opfatter sig selv 
som lærende. Vurdering spiller derfor en stor rolle i identitetsdannelsen, da elevers selvopfattelse er 
meget påvirkelig. Derudover kan vurdering (Scriven i Slemmen, 2013, s. 59) beskrives ud fra de to 
begreber formativ og summativ evaluering. Formativ evaluering gennemføres undervejs i en proces, 
hvorfor der her er fokus på processen frem for produktet eller resultatet. Omvendt fokuserer sum-
mativ evaluering mere på resultatet frem for processen (Slemmen, 2013). Det er derfor nødvendigt, 
at læreren bruger vurdering med omtanke, så eleverne fremmer deres læring og får mulighed for at 
udtrykke sig selv (Dysthe, 2010). 

Selvtillid, selvværd og selvagtelse  
Skolen er ikke kun et sted for faglighed. Den udgør på mange måder en dannelsesarena, idet ele-
verne dannes gennem undervisning og ved at være sammen om undervisningen (von Oettingen, 
2020). Dannelse kan på mange måder anses som en social proces, hvor eleverne udvikler sig og for-
står og mestrer de kategorier, vi inddeler verden i (Heil, 2019, s. 52). Ifølge den tyske didaktiker 
Wolfgang Klafki er dannelse kategorial, idet den gør eleverne i stand til at forstå sig selv og det 
samfund og den kultur, de lever i. I den kategoriale dannelse udvikles der konstant nye kategorier, 
som fører til nye erfaringer og erkendelser. Dette kaldes også for den dobbelte åbning, hvori eleven 
åbner sig for verden, hvorved verden åbner sig for eleven (Klafki, 2019). Så længe mennesket tager 
del i verden og udvikler sig, vil det gå igennem en dannelsesproces. Det vil sige, at dannelse er en 
konstant proces. I skolesammenhæng sker dannelse gennem fagene, hvor eleverne lærer, hvordan 
verden hænger sammen. Derudover er undervisningen med til at danne eleverne gennem samvær, 
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dialog og nærvær, da det sker i samspil med andre elever og lærere (von Oettingen, 2011). Von 
Oettingen (2011) opstiller tre dannelsessfærer, selvtillid, selvtillid og selvagtelse, som hver især ud-
vikler elevernes dannelseserfaringer. Elever udvider og nuancerer bl.a. deres selvtillid ved at del-
tage i venskabelige fællesskaber, hvorimod deres selvværd udvides ved at deltage i interessefælles-
skaber. Endeligt udvides elevers selvagtelse ved at deltage i skolefællesskabet. Alle tre dannelses-
sfærer er nødvendige for den enkelte elev, men det er først i samspil, at de får en dannende virkning 
(von Oettingen, 2011, s. 53). 

Analyse 
Med den teoretiske ramme på plads har vi grundlag for at foretage vores analyse. Dette vil vi gøre i 
indeværende afsnit. Undervejs benytter vi uddrag fra transskriberingerne, hvor vi anfører, om det er 
en elev (E) eller en lærer (L), der har udtalt det pågældende. Desuden nummererer vi informanterne, 
så elev 4 angives E4. Preben O. Kirkegaard benævnes POK. I bilagene har vi samlet oversigter over 
de forskellige uddrag, vi bruger, sorteret efter informanterne. Desuden har vi i bilag vedlagt et 
skema, der bygger på den skriftlige aktivitet, hvor vi har kodet elevernes svar sammen i temaer.  

Mundtlighed generelt  
Som tidligere nævnt tager vores undersøgelsesfokus afsæt i en lærers udtalelse om, at mundtlighed 
er svært, hvilket yderligere bakkes op af en kollegas udsagn om, at mundtlighed er flygtigt. Derfor 
var det vigtigt for os at undersøge, hvordan mundtlighed opfattes af både lærere og elever ude i sko-
lerne for på den måde at opnå en forståelse for begrebet, som det benyttes i praksis. 

Elevernes opfattelse 

Ved elevernes svar på, hvad mundtlighed er, er der særligt to temaer, der træder frem: snak og 
skole. Ved snak forstås ord som hyggesnak, vennedialekt og samtale, mens der ved “skole” indgår 
de forskellige fag, eleverne nævner. Vi tolker derfor, at elevernes forståelse af begrebet mundtlig-
hed er, at man snakker om noget, og at det hører til i skolen. Enkelte af eleverne nævner mening, 
lytning, argumentation og samtale og kobler altså begrebet til mere abstrakte forståelser. Da vi kon-
kretiserer begrebet ved at dele det op i “mundtlighed i skolen” og “mundtlighed udenfor skolen”, er 
det tydeligt, at eleverne i deres tanker også deler det op i hhv. fag, eksamen og lærere samt ordfor-
råd, forståelse, kommunikation og evnen til at kunne formulere sig. Da vi til sidst spørger eleverne, 
hvad de tror, man skal bruge mundtlighed til, er det i mindre grad faglighed, de nævner og i højere 
grad at kunne udtrykke sin mening, kommunikere, præsentere, diskutere og argumentere. Vi erfarer 
dog ud fra elevernes udtalelser, at de associerer begrebet med snak, der foregår i skolen. 

Lærernes opfattelse  
Lærernes forståelse af begrebet er mere velreflekteret og bygger på en anden forforståelse end ele-
vernes. Dels fordi lærerne på forhånd vidste, at vi ville spørge til deres forståelse af mundtlighed, og 
at de dermed bevidst eller ubevidst formentlig har reflekteret over det, men i særdeleshed fordi 
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deres erfaring som lærere og egen skolegang har bestået af at arbejde med og i mundtlighed over 
længere tid. Lærerne lægger især vægt på, at mundtlighed er “at tale sammen” (L2), og at “man ev-
ner at indgå i dialog (...)” (L1). Dermed definerer lærerne, at mundtlighed er noget, vi gør sammen 
med andre. I forlængelse heraf påpeger de, at lytning er en væsentlig del af mundtlighed, “fordi hvis 
man ikke lytter, så bliver mundtligheden enormt ensporet” (L2). Igen handler det om at være flere 
om mundtligheden, og L2 understreger væsentligheden af lytning med, at den “kvalificerer mundt-
ligheden”. Til spørgsmålet om, hvad man kan bruge mundtlighed til, svarer L1, at det er “med til at 
definere, hvem du er som menneske, også overfor andre, men måske særligt i samspillet med an-
dre”. Her bliver det tydeligt, at der hos lærerne er en opfattelse af, at mundtligheden er med til at 
danne os, og at det især sker i det praksisfællesskab, vi befinder os i, da mundtlighed er afhængigt 
af et socialt samspil.  
 
Overordnet er lærerne altså enige i, at mundtlighed sker i et socialt samspil, hvor vi taler med og 
lytter til hinanden. Dykker vi ned i lærernes opfattelse af de specifikke kompetencer, eleverne skal 
udvikle indenfor mundtlighed, nævner de især elevernes ordforråd og formuleringsevne: “man ev-
ner at bruge ord til at være så præcis som muligt til at give udtryk for de tanker, følelser eller histo-
rie, som man nu har brug for at give udtryk for” (L1). Ydermere nævner de evnen til at kunne “ana-
lysere og vurdere, hvad andre siger” (L4) som en del af mundtlighed. Disse kompetencer understøt-
tes også af L3, som udtrykker, at: 
 

eleverne i danskfaget tilegner sig nogle kompetencer til at kunne sætte ord på og (...) 
kunne formulere og udtrykke sig selv i andre sammenhænge. At det faktisk giver dem 
mulighed for at få et sprog til at kunne forklare følelser og sindsstemninger i forhold til 
andre. (L3) 

 
Lærernes opfattelse af, hvad mundtlighed er, og hvad det kan, bærer i høj grad præg af dannelse 
frem for uddannelse. Ovenstående udtalelser beskriver, at eleverne gennem mundtlighed bliver i 
stand til at kunne give præcist udtryk for bl.a. tanker og følelser, men også at de er i stand til at for-
stå andre. L4 udtrykker endvidere, at “mens man taler, så finder man ud af, hvad man mener”. Ud 
fra tidligere citater forstår vi, at det talte sker i samspil med andre, og dermed beskriver L4 her den 
læringsproces, der sker indenfor det sociokulturelle perspektiv, hvor sproget danner bro mellem det 
ydre, sociale samspil og den indre erkendelsesproces, hvori identitetsdannelsen sker. Ydermere for-
stås, at “det med at indgå i en samtale og en dialog er med til at skabe en refleksion, fordybelse, hu-
mor, det sociale rum, som ikke mindst er vigtigt at eksistere i” (L1), som igen understreger, at 
mundtlighed er et fundament for dannelse, og at kommunikationen i det sociale samspil udgør et 
dannelsesideal for lærerne. Gennem sociale processer opstår dannelse, hvor eleverne udvikler, me-
strer og forstår de kategorier, vi inddeler verden i, hvilket gør dem i stand til at forstå dem selv og 
samfundet omkring dem. Jo mere eleverne bruger deres mundtlighed og udvikler sig herigennem, 
des mere lærer de om og opnår forståelse for dem selv, hinanden og omverdenen. Når vi ser på ele-
vernes mundtlige kompetencer, er det også væsentligt at have øje for, at “jo bedre du er til at bruge 
din mundtlighed, jo bedre er du til at give udtryk for dig selv (...)” (L1), hvorfor udviklingen af ele-
vernes mundtlige kompetencer er et centralt mål i skolen (Undervisningsministeriet, 2019). 
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Mens elevernes opfattelse af begrebet mundtlighed først og fremmest er knyttet til en skolesammen-
hæng, bygger lærernes forståelse i højere grad på, at mundtlighed er fundament for dannelse, og 
samtidig at kommunikation udgør et dannelsesideal. Lærerne nævner det at kunne udtrykke sin me-
ning som en del af mundtligheden, mens det først fremkommer ved eleverne, når vi spørger, hvad 
man skal bruge mundtlighed til (Bilag 5). Derudover er det iøjnefaldende, at lytning spiller en stor 
rolle for lærerne i mundtligheden, mens der kun er en enkelt elev, der nævner det som association til 
begrebet. 

Tryghed er alfa omega 
Lærerne kan sætte elevernes mundtlige kompetencer i spil og motivere dem til deltagelse i sam-
taler på mange måder. Det ønsker vi at undersøge nærmere, men først og fremmest må vi under-
søge, hvordan man skaber de bedste vilkår for samtaler i klassen. Under vores interviews med læ-
rerne såvel som eleverne blev det klart for os, at et godt klasse- og læringsmiljø er afgørende for at 
kunne danne grundlag for dialog og mundtlighed. Det er lærerens vigtigste opgave “at sørge for, at 
der er arbejdet for, at der er et godt arbejdsmiljø i klassen, fordi ellers er alt muligt andet ligegyl-
digt” (L4). Dermed understreger L4, at det er lige meget, hvor mange gode intentioner og tiltag, læ-
rerne har for at bringe elevernes mundtlighed i spil, for de vil alle mislykkes, hvis ikke klassemil-
jøet er godt. Denne påstand bakkes op af L1, som benytter trivsel og tryghed til at beskrive det gode 
læringsmiljø: 
 

(...) det er svært at skabe mundtlighed, hvis der ikke er trivsel og hvis der ikke er tryg-
hed. Så alfa omega er at skabe en eller anden form for mundtlig tryghed og en atmo-
sfære, der gør, at alle har mulighed for at sige det, som (...) man har brug for. (L1) 

 
Det L1 gør for at skabe mundtlig tryghed er at lave opvarmningsøvelser med eleverne. Øvelserne 
kan fx bestå i, at der bliver stillet fjollede spørgsmål, eleverne skal tale om. Spørgsmålene har ikke 
nødvendigvis faglig relevans, hvorfor alle kan forholde sig til dem. På den måde byder han eleverne 
med ind i et fællesskab, hvor det ikke er muligt at fejle. Der er dermed ikke så meget på spil, hvorfor 
de i stedet kan koncentrere sig om at have det sjovt med hinanden. Og det er vigtigt for eleverne: 
 

(...), vi er blevet meget bedre til at grine af de rigtige ting i stedet for at grine på den der 
vi-griner-af-dig-måde og i stedet for vi-griner-med-dig. Der handler det rigtig meget om 
at have et godt klassefællesskab og er komfortable med hinanden. (E7) 

 
Ud fra ovenstående citat tolker vi først og fremmest, at eleven kobler det med at grine af de “rigtige 
ting” og grine-med-dig sammen med et godt klassefællesskab. Dernæst forstår vi, at der er sket en 
udvikling i klassen. Det har ikke altid været sådan, og det er tydeligt at mærke på eleverne, at risi-
koen for at blive grinet af fylder mere end at deltage i mundtligheden. En af eleverne nævner, at der 
ikke skal “være de der blikke rundt i klassen fra eleverne eller de der små grin der” (E2) og under-
streger senere, at det har stor betydning, “at ens klassekammerater kan finde ud af at opføre sig 
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pænt, når der bliver sagt nogle ting”. Her lægger vi specielt mærke til elevens brug af ordene “de der 
små grin der” i slutningen af der først citat, som angiver, at hun før har oplevet de grin. For at be-
nytte E7’s formulering forstår vi “de små grin der” som vi-griner-af-dig, og de forstås dermed som 
særdeles hæmmende for elevernes lyst til at indgå i det mundtlige rum. Vi erfarer i vores samtale 
med eleverne, at de har tillid til, at lærerne holder øje med, om der bliver grint og sendt blikke, når 
nogen siger noget i klassen. Denne erfaring understøttes af E4’s ytring om, at det er “rigtig vigtigt, 
(...), at hvis der er nogen, der griner, at man slår ned på det, fordi ellers kan man hurtigt blive usik-
ker på sig selv.” Vi tolker, at eleven mener, at det er vigtigt, at der er konsekvenser for dem, der gri-
ner, da det i forvejen har konsekvenser for dem, der bliver grinet af. Eleven oplever at mislykkes og 
dannelsessfærerne påvirkes i en negativ retning. De dårlige erfaringer med at deltage i mundtlighe-
den vil formentlig rodfæste sig, og eleven vil ved næste givne mulighed forvente, at hans forsøg 
igen vil mislykkes. Det er ikke kun den faglige selvtillid, der svækkes, det er i lige så høj grad ele-
vens opfattelse af sig selv og sit værd. Derfor er det vigtigt, at lærerne får lukket ned for de elever, 
der ikke opfører sig pænt. 
 
Det er ikke kun ved at blive grint af, at eleverne erfarer negative mestringsoplevelser. Det kan de 
også opleve, hvis deres svar eller ytringer ikke bliver anerkendt af læreren: “Jeg tror også, at hvis 
man har oplevet flere gange, det ikke har været en succes at sige noget, så holder man automatisk 
hånden nede og ikke siger noget” (E2). Her er det tydeligt, hvordan de mislykkede forsøg resulterer 
i, at eleverne til sidst vil give op og undlade at deltage i det mundtlige. En anden elev udtrykker, at: 
 

(...) det giver en mindre lyst til at række hånden op, fordi man sådan tænker, okay, nu 
bliver jeg ikke taget igen. Nu kommer jeg bare til at sidde der og ikke svare igen. Bare 
komme til at spilde min tid. (E1) 

 
Her mislykkes eleven, fordi hun har et reelt ønske om at byde ind med noget og om at blive set og 
hørt, men hun oplever det som spild af det, fordi læreren ikke vælger hende. Hun oplever formentlig 
en følelse af, at læreren ikke vil hende, hvorfor hendes dannelsessfærer svækkes. Her er det dog væ-
sentligt at nævne, at lærerne er opmærksomme på den usikkerhed, der kan gemme sig hos eleverne, 
særligt hos dem som ikke deltager i det mundtlige: “det bliver mere og mere sådan indeni dem selv, 
der er grunden til, de ikke får noget sagt” (L4). Hermed giver læreren udtryk for, at hun er bevidst 
om de dannelsessfærer, eleven besidder. Derudover er det centralt at bemærke, at hun nævner, at det 
“bliver mere og mere”. Det tyder på, at læreren oplever, at det i stigende grad er det, der foregår in-
deni, der spiller en central rolle for elever, selvom miljøet rundt om også påvirker motivationen for 
at være mundtlig. Vi tolker, at det, der foregår indeni, er de følelser og tanker, som eleven måtte 
have i forbindelse med de tre dannelsessfærer, fx spørgsmålet om at være god nok. I forlængelse 
heraf nævner L4, at det “handler rigtig meget om selvtillid og tro på, at du er god nok.”, og at vejen 
til at åbne for mundtligheden er at styrke elevens dannelsessfærer: “jo mere jeg kan gøre i forhold til 
at få et menneske til at tro på sig selv, jo mere kan jeg få personen til at kunne turde sige noget, (...)” 
(L4). Hertil udtaler hun, at det er vigtigt for hende at fortælle sine elever, at “alles mening er lige 
meget værd” (L4). 
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Fællesskabets betydning  
Hæmmelsen af det mundtlige skyldes dels det, der foregår indeni eleverne, hvilket understreges ved, 
at de giver udtryk for, at deres bevæggrunde i det mundtlige ofte er betinget af deres selvtillid sær-
ligt indenfor det pågældende fag. Her nævner E4, at han kun rækker hånden op i de fag, han kan 
finde ud af. En af de andre elever bemærker hertil, at: 
 

(...) hvis vi har et fag, jeg selv synes, jeg har ret godt styr på, så føler jeg stadig, at hvis 
det var, at jeg sad i et lokale med fuldstændig fremmed mennesker, så havde jeg ikke 
lige så meget lyst til at række hånden op og sige noget. (E3) 

 
Han understreger dermed den betydning, fællesskabet har for hans engagement i det mundtlige rum. 
E6 bakker op om påstanden: “(...) når hele klassen er med og det ikke bare er to, der siger noget. Så 
får man også lyst til selv at byde ind.”. Det er hermed tydeligt for os, at elevernes oplevelse af sam-
hørighed i det fællesskab, de indgår i, har afgørende betydning for deres motivation for at være 
mundtlige. 
 
For lærerne er fællesskabet også vigtigt, men det behøver ikke nødvendigvis altid at dreje sig om det 
store fællesskab: “(...) den der med at man er en del af det der fællesskab. Den kan sagtens starte i 
det små i grupper” (L2). Det er vores generelle opfattelse, at gruppearbejde er en stor del af under-
visningen i skolerne, men der er forskel på, hvordan gruppearbejdet organiseres, og hvad formålet 
med brugen af det er. L2 benytter sig meget af at lade eleverne arbejde, reflektere og tale i grupper 
med henblik på at træne deres mundtlighed og give dem et grundlag for at deltage i plenumsamtaler: 
“(...) hvis man skal være mundtlig i en lille gruppe kontra en stor gruppe, så forpligter det (...) og 
(...) forhåbentlig motiverer på en anden måde til at lytte”. Eleverne er i de små grupper afhængige af 
hinanden, og de vil opleve en ansvarsfølelse, idet de ikke bare kan se passivt til, da det så vil gå ud 
over kammeraterne. For hende er det dog væsentligt at være opmærksom på, at ved gruppearbejdet 
 

(...) vil mundtligheden jo i hvert fald i høj grad ligge mellem eleverne ude i nogle grup-
per, og det vil også være fint nok at lade dem tage ansvar for en del af det, men jeg tæn-
ker, vi skal være med til lige at holde hånden under. (L2) 

 
Hermed understreger hun, at eleverne i højere grad aktiveres til at være mundtlige i gruppearbejdet, 
men at man som lærer er nødt til at holde øje for at kvalificere mundtligheden. For L3 er det vigtigt 
at tillægge elevernes mundtlige arbejde i grupperne værdi, da de ved at arbejde således muligvis har 
“sparret med en anden gruppe, at så har [de] stadigvæk italesat det for hinanden (...)”. Hun giver 
dermed udtryk for, at det stadig er essentielt at anerkende, at de trods alt har indgået i en dialog med 
nogle andre, selvom hun måske ikke har hørt alt, hvad eleverne har talt om i gruppen. Et andet argu-
ment for at benytte gruppearbejde til at træne mundtlighed er at “så snart man er i mindre grupper, 
så er man mere tryg. (...) Der trives mundtligheden bedre i mindre grupper end i klasserummet, langt 
hen ad vejen” (L1). Her er det ikke elevernes ansvar overfor hinanden, der fremhæves, men derimod 
deres trivsel og dannelsessfærer. I de mindre grupper oplever eleverne en anden form for tryghed, da 
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der ikke er så meget på spil. Uanset hvilket argument vi vælger, er det indlysende, at gruppearbejde 
bliver brugt som et didaktisk redskab i udviklingen af elevernes mundtlige kompetencer, og vores 
indtryk ud fra interviewene med lærerne er, at det virker. 
 
Også eleverne giver udtryk for, at det virker, da man “hjælper hinanden med at opbygge holdninger 
(...)” (E3). Hermed tilkendegiver eleven, at det er givende at arbejde sammen i grupper. For at 
hjælpe hinanden med at opbygge holdninger er eleverne nødt til at lytte og spørge til hinanden. Er 
disse elementer til stede, kan samtalen karakteriseres som dialogisk, hvorfor eleverne i denne sam-
menhæng formentlig oplever gruppearbejdet som dialogisk. Desuden nævner flere af eleverne tid 
som en faktor for, hvorfor gruppearbejdet fungerer. På den ene side skal du “ikke vente hele tiden på 
det bliver din tur, (...)” (E1), og på den anden side “er det lidt nemmere, det går lidt hurtigere at 
komme til en samlet konklusion på det i det her frie forum” (E5). I begge tilfælde tolker vi, at ele-
verne mener, at gruppearbejdet er mere produktivt, end klassesamtaler kan være. Endeligt argumen-
terer eleverne for, at gruppearbejdet kan være motiverende for den mundtlige deltagelse, hvis det 
omhandler noget, “hvor man ligesom er mere usikker på det (...), så tror jeg måske godt det kan 
være nemmere” (E6). Gennem gruppearbejdet kan der altså skabes et fundament, som gør, at ele-
verne føler sig godt klædt på til samtalen i klassen, hvorfor det bliver nemmere at byde ind. 

“Så tænker man bare fuck” 
I forrige afsnit har vi belyst lærernes opfattelse af mundtlighed, der bl.a. bygger på at kunne give 
udtryk for sine holdninger, tanker og følelser. Dette stemmer overens med den dannelsesproces, der 
sker for eleverne på deres vej til at blive voksne; de skal finde deres eget ståsted i en verden af for-
skelligheder. Det vidner om, at lærerne er bevidste om, at mundtligheden er en stor del af elevernes 
dannelsesproces, og de har dermed et godt grundlag for at skabe en klassekultur, der fremmer dia-
log og deltagelse. Fælles for de fire adspurgte lærere er, at deres intention er at skabe et undervis-
ningsmiljø, hvor fejl er en del af læringen og hvor de “arbejder videre ud fra det udgangspunkt de 
[eleverne] har” (L2). Det er tydeligt, at alle fire lærere er bevidste om “at undgå at sige, det er for-
kert” (L1), og om dialogen understreger L3, at “det er helt vildt vigtigt bare at give det rum, for det 
skal jo ikke være sådan, at der er et rigtigt svar på et spørgsmål, at det er også op til synsning og 
holdninger (...)”. Hertil udtrykker L2, at “det kan sagtens gå i alle mulige retninger, og det tror jeg 
faktisk godt, at mine elever ved. At jeg leger ikke gæt-hvad-læreren-tænker hele tiden.”. Og netop 
denne “leg” er en, som eleverne også kender. I forbindelse med samtalen om at turde række hånden 
op igen, hvis man har svaret forkert på et spørgsmål, udtaler E1: “(...) når læreren laver det der, gæt 
hvad læreren tænker. Ork.”. Det sidste ord er her et udtryk for følelsen af fortvivlelse, som elever 
må sidde med, når læreren søger efter et bestemt svar, og ydermere følelsen af at det, man kunne 
byde ind med, ikke var tilstrækkeligt. Det understreger eleverne i samtalen: 
 

E2: Men jeg synes bare ved billedanalyser, hvis det ikke er den fortolkning, læreren har 
fundet, så er det sådan lidt... 
 
E1: Ja, så føler man, at det er forkert. 
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E4: Det er der, det bliver lidt svært. For jeg ved godt at hun fx hvis vi tager et billede, så 
siger hun, hun har en hvid farve på, men det er jo ikke fordi vi ligefrem tænker, at hun er 
gravid, fordi hun har en hvid farve på. 

 
I uddraget af samtalen ovenover er det endvidere tydeligt, at eleverne føler sig udfordrede, når lære-
ren søger et bestemt svar. Lærerne giver udtryk for, at de er bevidste om, at der ikke skal findes rig-
tige og forkerte svar, og at der i stedet skal være plads til at svaret skal rumme elevernes meninger. 
På den anden side giver de også udtryk for, at “det [er] eddermame svært. Nogle gange er svarene 
bare et helt andet sted, end hvor jeg forestiller mig” (L1). Da vi spørger eleverne, hvad der sker, hvis 
de svarer forkert, svarer de: 
 

E2: Så er man fucked. 
 

E1: Så tænker man bare fuck. 
 

I: Får man så lyst til at række hånden op næste gang? 
 

E1: Så sidder man lige resten af dagen og sidder bare og kigger ud i luften. 
 
Eleverne bruger her ordet “fuck” til at beskrive den følelse, de sidder med, når de har svaret på lære-
rens spørgsmål, uden at deres svar anerkendes. Denne følelse sætter L4 også fokus på: 
 

Det sidder så dybt i os, det der med, at man ikke vil lave en fejl, (...). Men hvis vi kunne 
komme frem til at fejl, altså der er ingen lærer, der synes fejl er dårlige, vel. Vi synes jo 
alle sammen at fejl, det er noget vi bruger til at lære noget nyt med. (L4) 

 
Ud fra L4’s udtalelse tolkes det, at hun som lærer er bevidst om at italesætte, hvordan det føles at 
fejle, og at det er en generel opfattelse hos lærere, at fejl ikke er en dårlig ting, men derimod noget, 
vi bruger til at lære noget af. En sådan tilgang til undervisningen, hvor det er okay at fejle, er me-
ningsgivende for eleverne: “(...) nogle gange så er det en del af miljøet, at man skal fejle for at lære 
noget” (E7). For eleverne skaber det tryghed og motivation til at være mundtlige, og forkerte svar 
giver blot anledning til nye spørgsmål og dialog. I en dialogisk undervisning er spørgsmål vigtige, 
og særligt de autentiske spørgsmål spiller en central rolle i at skabe en dialog, hvilket er noget, ele-
verne også mærker: 
 

Jeg synes også, det er vigtigt, sådan noget som i fx dansk, hvor det gælder om at snakke 
rigtig meget, der synes jeg også, når jeg fx siger min mening i klassen, så kommer lære-
ren ind på nogle punkter, jeg har sagt og spørger ind til det, så man ligesom har en hel 
samtale gående, (...). (E4) 

 
E4 understreger her vigtigheden i og resultatet af, at læreren anerkender det, eleverne siger og bru-
ger det videre i samtalen. Derfor er det essentielt i den dialogiske undervisning, at læreren er i stand 
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til at turde lægge sin egen fortolkning eller holdning til side og åbne for elevernes perspektiver. 
Ydermere har E4 en opfattelse af, at han i danskfaget kan sige sin mening, og at læreren i øvrigt mo-
tiverer ham ved at spørge til denne. På den måde er læreren undersøgende og skaber engagement 
hos eleven. Netop den undersøgende tilgang er vigtig for kvaliteten i undervisningen (Hansen, Elf, 
Misfeldt, Gissel, & Lindhardt, 2019), da den opfordrer eleverne til at eksperimentere og reflektere. 
Åbne spørgsmål inviterer til deltagelse og dialog, da de ikke retter sig efter et bestemt svar, hvilket 
også er det, eleverne oplever: 
 

Det er ikke altid så spændende, hvis det er en fagtekst og læreren spørger ud i klassen 
(...) hvilket år den her fagtekst er lavet, fordi så er der en, der rækker hånden op, siger 
det, og så er det det. På nogle af de andre ting, så er der mulighed for, at man kan nå 
igennem ti forskellige elever og de har ti forskellige svar, og der er ikke nogen af dem 
der er forkerte, nødvendigvis. (E7) 

 
Dette citat belyser i særdeleshed også, hvilken virkning det har på elevernes motivation til delta-
gelse, at der lægges op til, at flere byder ind. I kontrast til det lukkede spørgsmål om årstal, som 
“ikke altid er så spændende”, nævner E7 ordet “mulighed”, som her tolkes positivt. Dermed forstås 
oplevelsen af, at der er mange, der byder ind med noget forskelligt som noget særdeles prisværdigt. 
Det tyder dog på, at der hos eleverne er en oplevelse af at være i tvivl om, hvordan de skal besvare 
spørgsmålene, da de synes, det er “svært, om man skal gå efter, hvad læreren synes, eller efter hvad 
man selv synes” (E4). Han understreger dette med afgangsprøven in mente: “(...) mange gange så 
kan man blive forvirret over, om det er lærerens mening, man skal rette sig ind til i mundtlige prø-
ver, eller om det er ens egen. Det, synes jeg, er svært“ (E4). Det tyder derfor på, at selvom lærerne 
har til hensigt at skabe et rum, hvor eleverne kan udtrykke sine holdninger, føler eleverne alligevel, 
at de gerne vil svare “rigtigt”. Der er i høj grad noget på spil og særligt med henblik på deres 
mundtlige afgangsprøve. Da vi spørger eleverne, om de deltager mundtligt af pligt eller af lyst, sva-
rer E7: “Man vil både gerne som læreren siger, det er altid godt, især når der er karakterer indblan-
det også. Men der er også en lyst til nogle gange (...) at være med i diskussionen (...)”. Ud fra dette 
udsagn er det både-og, der er på spil, men det er dog iøjnefaldende, at han først henviser til karakte-
ren, altså den summative evaluering. At karakterer spiller en væsentlig rolle hos eleven, understre-
ges af hans brug af “især” og “det er altid godt”. Det faktum, at der i slutningen af 9. klasse venter 
en prøve, hvor der gives en karakter, har stor indflydelse på, hvordan eleverne deltager, og hvad de 
deltager med, og dermed også stor indvirkning på, om dialogen har vilkår for at eksistere. Dialogen 
er forudsat deltagelse fra lærer såvel som elever, fordi “uden elevernes aktive medvirken er der in-
gen dialogisk undervisning. Eleverne skal ikke blot tale. De skal, (...), medvirke til at præge samta-
lens retning” (POK). 
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“Så kan man bare lade være med at sige noget”  
Det er ikke kun måden, hvorpå man som lærer stiller spørgsmål, der har indflydelse på elevernes 
motivation for at indgå i en dialog. Det handler i høj grad også om, hvor vi responderer. Respons er 
sammen med spørgsmål og elevernes deltagelse en forudsætning for, at dialogen kan opstå. Om-
vendt kan manglende respons fra læreren resultere i, at eleverne undlader at deltage i samtaler på 
klassen: 
 

E6: Altså, hvis man … oftest synes jeg faktisk, når man siger et eller andet, ja så er der 
ikke altid noget respons. Så sidder man sådan lidt, ja, det skulle jeg ikke have sagt det 
der. Super akavet. 

 
E2: Ja, (...), når læreren ikke siger noget, men bare tager den næste. Okay, så kan man 
bare lade være med at sige noget. 

 
E6: Ja, var det okay, det jeg sagde eller var det… det skulle jeg bare have holdt min kæft 
om. 

 
De to elever er her enige om, at når læreren ikke responderer på, hvad de siger, føler de, at de lige så 
godt kunne have ladet være med at sige noget. De beskriver det som “super akavet” og er tydeligvis 
i tvivl om, hvorvidt det, de har budt ind med, er godt nok det. Det er tydeligt på udsagnet, hvordan 
den udeblivende respons fra læreren har samme indvirkning på elevernes lyst til mundtlig delta-
gelse, som det er at svare forkert eller ikke kunne gætte, hvad læreren tænker. POK understreger, at 
det er vigtigt, “at læreren giver respons på en måde, hvor der åbnes op for at flere elever kan komme 
i spil med deres forståelser.”. Tidligere har vi brugt L1’s udtalelse om, at “det [er] eddermame 
svært” som udtryk for udfordringen i at skabe et rum uden forkerte svar. Samtidig har man som læ-
rer også en målsætning for, hvor samtalen gerne skal ende. Denne udfordring understreger POK og 
anerkender samtidig, at “det kan være vanskeligt at give respons på denne form for mundtlighed, 
hvor elevernes tænkning (...) indgår i den dialogiske proces" (POK). Men lærerne er dog opmærk-
somme på, at responsen betyder meget for elevernes mundtlighed: “(...) jeg viser jo, at jeg forstår, 
hvad du siger, jeg forstår godt hvor du vil hen. Det giver god mening det, du siger, dit argument er 
godt” (L2). Her gives der udtryk for, at det ikke kun er vigtigt at være anerkendende i sin respons, 
men at det også er nærliggende at vise eleverne, at man forstår dem og har hørt dem; deres mening 
betyder noget. En anden måde at give respons på, som motiverer til samtale, er gennem proces-
spørgsmål. Her “kan læreren guide flere forskellige elevbidrag sammen og bygger videre på elever-
nes forståelsesprocesser” (POK). Følgende citat vidner også om, at det er et fokuspunkt hos lærerne: 
“Det handler bare om, om man får et spørgsmål, man lige synes man kan snakke videre ud fra, for 
det skal heller ikke være spørgsmål-svar, spørgsmål-svar.” (L2). 
 
Processpørgsmålene behøver ikke nødvendigvis at blive formuleret som spørgsmål. Det væsentlige 
er, at det ikke er lukkede spørgsmål eller en lukket opgave, men at de derimod stilles for at motivere 
samtalen og bringe eleverne videre i deres forståelsesproces. Vi har tidligeret benyttet et citat, hvor 
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E4 giver udtryk for, at det er motiverende for ham, når læreren spørger til det, han har sagt. Her gi-
ver han også udtryk for, at lærerens opfølgning på hans svar er medvirkende til, at “man ligesom har 
en hel samtale gående, (...)” (E4). Samtalen konstitueres af lærerens opfølgning, hvilket viser, hvor-
for lærerens respons er central for dialogen med eleven. Denne pointe understreger POK: 
 

Hvis anvendelsen af spørgsmål bliver til Initiativ – Respons – Feedback (IRF), betyder 
det, at læreren følger op på elevens svar. I denne IRF struktur bliver der åbnet op for vi-
dere dialog og samtale – selvfølgelig afhængig af lærerens feedback. Der kunne eksem-
pelvis indarbejdes et nyt spørgsmål, der bygger videre på elevens aktuelle forståelse. 
(POK) 

 
Vi hæfter os her ved “feedback” som et centralt begreb, når vi taler om respons. Responsen tager 
form som formativ feedback, der gives løbende i samtalen, og som er afgørende for elevernes enga-
gement i mundtligheden. 

Dumme spørgsmål som didaktisk kneb  

 

 
 

 
Så vente på de her elever, som bare skal bruge lidt længere tid, så skal det nok komme. 
Det ser jeg også som værende meget vigtigt. Altså, når man stiller spørgsmålet mod spe-
cifikt en elev, så skal man ikke regne med, at svaret kommer sådan her (knipser), for så 
er det bare sådan et korrekthedssvar. (L1) 

 
Her nævner han tilmed, at hvis eleverne ikke får tid til at tænke, vil der formentlig komme et svar, 
der søger efter, hvad læreren tænker. Dermed er det ikke elevens egne refleksioner og fortolkninger, 
der kommer til udtryk men i højere grad måske et skud i tågen for at forsøge at please læreren. Ud-
talelsen er ytret i forbindelse med spørgsmålet om, hvordan han motiverer sine elever til at turde 
sige noget. Her forholder han sig til at få eleverne til at tale i et gruppearbejde, men uddyber senere, 
at det også gælder samtalen i klassen: “Tålmodighed når man stiller spørgsmål på klassen og snak-
ker tolkning og sådan noget” (L1). POK understreger, at tid og tålmodighed er vigtige didaktiske 
kneb: “Ved at anvende ventetid som et didaktisk princip øges sandsynligheden for at flere elever får 
tid til at tænke sig om inden, de siger noget.”. Han antyder dermed, at ventetiden bidrager til, at ele-
verne i højere grad reflekterer, og dermed udtrykker sine egne holdninger. 
 
Udover tid nævner eleverne provokation som en faktor, der trigger deres meningsdannelse og giver 
dem lyst til at være mundtlige. Eleverne udtrykker, at når læreren kan “provokere en, (...), til at 
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komme ud med det [meninger og holdninger]” (E7), er det faktisk svært at gøre “andet end bare at 
række hånden op og komme med,” (E7). Eleven tilføjer i øvrigt om en lærer, som var god til at 
bruge provokation, at hun godt kunne lidt “at stille en masse, næsten dumme spørgsmål, (...).” (E7). 
Eleven lægger vægt på, at provokationen kan være i form af “dumme spørgsmål”, og her tolker vi, 
at eleven mener spørgsmål, som nærmest bare i deres formulering er utopi at spørge om. Han næv-
ner som eksempel “hvad er egentlig det dårlige ved Al-Qaeda?” og tilføjer, at læreren her påtager 
sig en rolle for så at diskutere med eleverne “ikke fordi hun selv havde den overbevisning, men 
fordi det vil fremprovokere ens mundtlighed og ens ja, man vil blive tvunget til at skulle argumen-
tere for sin sag” (E7). Eleven sætter lighedstegn mellem dumme spørgsmål og Al-Qaeda-spørgsmå-
let. Formentlig fordi han kender Al-Qaeda som terrororganisation og dermed som noget negativt, og 
hvordan kan læreren så stå der og spørge, hvad det dårlige ved det egentlig er? Hun stiller spørgs-
målet som en reel undren, hvorfor elevernes appetit på motivation vækkes. Følgende citater er en 
fortsættelse på E7’s udtalelser om at blive provokeret til at deltage: 
 

I: Når I nu nævner det eksempel med tid, samtalen om tid, og også det med Al-Qaeda, er 
det sådan at I sidder der og har et indtryk af, at hun forventer et bestemt svar af jer? 

 
E4: Nej, hun provokerer os bare så meget, altså, vi bliver irriteret på hende, så vi bliver 
nødt til at sige noget. Det er ligesom også en måde at tvinge os til at snakke på og det er 
os alle sammen, fordi når hun stiller et dumt spørgsmål, så kom nu, det er sådan her det 
fungerer, ikke. Og så siger hun bare noget mere og så tænker man bare ork, ikke, man 
bliver bare ved og ved og ved i sådan en ond cirkel og så kan der gå op til en time, og så 
har man bare en hel diskussion uden at have forstået det. Det er hendes job og hun har 
virkelig gjort det godt. 

 
E5: Men det er jo en god ting, pga. det kan være, at man ikke lige selv havde tænkt, 
hvordan det kan være, fordi man synes forskellige ting. Men så, man bliver så frustreret, 
så det kommer så hurtigt. Så tager man ligesom beslutningerne hurtigt, og så finder man 
ud af, hvad man egentlig selv synes. 

 
Ovenstående uddrag viser, hvorfor provokation gennem “dumme spørgsmål” virker godt, ikke kun i 
elevernes argumenter, men i lige så høj grad i elevernes ordvalg. Det er ikke en nødvendighed at 
have været til stede i samtalen for at mærke elevernes entusiasme. Her var det virkelig en diskus-
sion, der ramte indenfor deres livsverden, og eleverne blev så optagede af diskussionen, at de glemte 
tid og sted. E5 giver udtryk for, at man gennem sådan en diskussion også finder sit eget ståsted ved 
at høre andres meninger. Læreren anvender i elevernes eksempel provokation som et didaktisk red-
skab til at “udfolde det dialogiske potentiale” (POK) og stiller spørgsmål, som hun ved, vil aktivere 
eleverne. Ud fra elevernes udtalelser er det også tydeligt, at det bliver et fælles projekt for eleverne 
at få læreren til at forstå, hvordan det i virkeligheden forholder sig. Det er således “mindre individu-
elt arbejde og mere fællesskab.” som POK nævner, hvortil han tilføjer: “Det er elevernes forestillin-
ger om et fænomen, der bliver fremmet gennem lærerne, kammeraterne og læremidlerne via dialo-
gens forskellige stemmer.”. Og det er netop, hvad der sker her. 
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Til gengæld er det vigtigt for eleverne, at “læreren holder sig neutral [i sine holdninger]” (E4), da 
det kan virke hæmmende på elevernes lyst til at indgå i en diskussion med læreren, hvis læreren gi-
ver stærkt udtryk for sine meninger. E3 beskriver det således: 
 

(...) man er ikke i tvivl om, hvad han går ind for, så der er også nogle gange, hvor man 
bare tænker, at det er nemmere at lade være med at sige noget, fordi man ikke magter at 
diskutere med ham. (E3) 

 
Her er det væsentligt at lægge mærke til, at eleven bruger ordet “magte”, som for os har en klang af 
noget opgivende. Dermed tolker vi ud fra elevens udsagn, at han ikke magter at diskutere med lære-
ren, fordi han har tabt diskussionen på forhånd, og derfor vælger han i stedet at lade være med at 
sige noget overhovedet. Eleven har formentlig en oplevelse af, at læreren ikke vil ham. Denne ople-
velse kan skyldes flere ting, men da vi ikke har observeret situationen, kan vi kun tolke, at der er no-
get i lærerens respons, der ikke virker tilstrækkeligt for eleven. Det er dog væsentligt at medtage, at 
eleverne kan sidde med en hæmmende følelse, uanset hvad lærerens hensigt er, da den manglende 
respons er dybt demotiverende for elevernes deltagelse og dermed udfordrende for dialogen. 

Analyseopsamling 
I det følgende vil vi kort samle op på det væsentlige i analysen. I vores undersøgelse af lærernes og 
elevernes forståelse af begrebet mundtlighed, nævner alle respondenter, at mundtlighed er at snakke 
og i det hele taget at samtale. Eleverne anskuer mundtlighed som en kompetence, der blot bruges i 
skolen, da det bruges til at udtrykke sin mening i de forskellige fag. Modsat ser lærerne mundtlighed 
som en kompetence, der er med til at danne os som mennesker, da det giver mulighed for at give ud-
tryk for tanker, følelser og historie. For lærerne er mundtligheden altså en kompetence, man bruger i 
enhver social sammenhæng. I skolesammenhæng lægger lærerne vægt på, at det mundtlige rum kræ-
ver et godt arbejds- og læringsmiljø, hvori der skal være tryghed og trivsel. Desuden skal der være 
plads til at fejle, da det blot er et skridt på vejen til læring. Dette understøtter eleverne, da de udtryk-
ker, at man skal være komfortable med hinanden, så man grine sammen, uden at det virker hånende. 
Her nævner både lærere og elever, at et godt og trygt fællesskab er med til at skabe engagement, 
hvortil begge parter nævner, at mundtligheden også kan udfolde sig i mindre fællesskaber, fx under 
gruppearbejde da det kan være et mere frit rum med færre øjne og holdninger. Ydermere nævner 
eleverne, hvor vigtigt det er, at læreren er anerkendende over for eleven og responderer interesseret 
til elevernes indspark. Det er altså, ifølge eleverne, en central motivationsfaktor for at sige noget 
højt på klassen, hvis “læreren virker interesseret og ja, har god respons på det, man siger” (E6). Ele-
verne giver ligeledes udtryk for, at det har en negativ effekt på deres mundtlige deltagelse, hvis læ-
reren ikke giver respons: “Jeg tror også, at hvis man har oplevet flere gange, det ikke har været en 
succes at sige noget, så holder man automatisk hånden nede og ikke siger noget” (E2). Til det tilfø-
jer POK, at det er vanskeligt for lærerne at give respons på elevernes mundtlighed, men han under-
streger dog, at det er vigtigt, at læreren følger op på og spørger ind til elevernes bidrag.  
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Diskussion 
Gennem vores analyse af projektets empiri har vi undersøgt, hvilke didaktiske tiltag lærerne bruger, 
når de arbejder med udvikling af elevernes mundtlige kompetencer. Både lærernes såvel som ele-
vernes oplevelser og erfaringer har bidraget til, at vi har opnået et indblik i, hvad der virker, og hvad 
der ikke gør. Grundet meningskondensering er nogle af de tiltag, lærerne har nævnt, udeladt, men vi 
mener selv at have fået et indblik i en praksis, som kan danne grundlag for en diskussion. I indevæ-
rende afsnit ønsker vi derfor at diskutere, hvilke muligheder og udfordringer der er ved at benytte 
sig af en dialogisk tilgang i sin undervisning med henblik på at udvikle elevernes mundtlige kompe-
tencer. 
 
Som analysen viser, er der mange ting, der spiller ind på elevernes lyst til at engagere sig i det 
mundtlige. Her kan gruppearbejde, tid, åbne spørgsmål og provokation bl.a. nævnes som nogle af 
de didaktiske tiltag, der virker motiverende. Flere af disse nævner Dysthe som elementer i dialogisk 
pædagogik, og vores indtryk er dermed, at dialogisk undervisning skaber grundlag for mundtlighed. 
Men det er ikke kun faglighed, der fylder, når vi taler mundtlighed. Faktisk er det for lærerne først 
og fremmest dannelse, som er formålet med, at eleverne skal være mundtlige. Netop her giver den 
dialogiske pædagogik gode vilkår, da dialogen er betinget af deltagelse. Gennem deltagelse i skole-
fællesskabet udvider eleverne deres selvtillid, selvværd og selvagtelse, som er med til at danne dem. 
I Folkeskolens formålsparagraf §1 stk. 3 står, at “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.” (Undervisningsministeriet, 2006). Dialogisk 
undervisning er dermed et fundament for at gøre eleverne klar til det samfund, der venter dem. Dog 
er vi nødt til at have for øje, at den dialogiske undervisning er enormt krævende for lærerne. Det 
være sig i planlægning, men i allerhøjeste grad også i udførelsen af vores undervisning, hvor vi hele 
tiden må arbejde på et metaplan for at lægge egne holdninger og fortolkninger til side og give plads 
til elevernes. Derudover skal vi være bevidste om, hvordan vi responderer eleverne, og hvordan vi 
stiller spørgsmål. Man er som lærer meget “på”, når man underviser dialogisk, man skal turde 
slippe kontrollen og være sårbar for og sammen med eleverne. 
 
Den dialogiske undervisning inviterer til fritflydende dialoger, men tiden er knap i skolerne. Vi skal 
ikke kun danne eleverne til at indgå i et demokratisk samfund, vi skal også forberede dem på af-
gangsprøverne, der venter for enden af 9. klasse. Herunder er der en lang række opstillede kompe-
tence- og læringsmål samt emner, som instanser uden for vores skolepraksis har valgt for os. Her er 
altså en væsentlig udfordring i, at på den ene side er dialogerne motiverende og med til, at vi skaber 
forståelse for hinanden, men på den anden side har vi kun begrænset tid at gøre godt med. En af ele-
verne fra vores undersøgelse fortæller henrykt om en oplevelse, han har haft med sin lærer, hvor de, 
uden han havde lagt mærke til det, havde haft en dialogisk samtale, og pludseligt var timen ovre. 
Hans henrykkelse viser os, hvor vigtige dialogerne er, men på samme hvor hurtigt en lektion kan 
gå. Som lærer har man som regel et mål med sine lektioner; hvad skal vi nå og hvad skal vi lære? I 
en fritflydende dialog må man som lærer navigere i den dagsorden, vi selv har lagt for dagen og ele-
vernes input, der kan være mange og stikke i en helt anden retning, end det man selv havde tænkt. I 
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analysen så vi, hvor vigtigt det er, at læreren anerkender elevernes svar og giver god respons. Men 
hvordan undlader man at korrigere eleven, når han siger, at farven er grøn, selvom den i virkelighe-
den er blå? I dialogisk undervisning er ønsket, at eleverne byder ind med meninger, men er der ikke 
grænser for, hvad man kan og skal diskutere med eleverne? Er der nok tid i skolen til at give plads 
til de fritflydende dialoger? Hvis vi lader være, hvad er så alternativet? 
 
Udover at dialogerne i det hele taget er med til at øge vores forståelse for og af hinanden og os selv, 
giver det også mulighed for, at alle kan tage del i dem. I skolen er det fundamentalt, at alle elever 
har den mulighed. Hvis der sidder elever, som af den ene eller den anden grund føler, at de ikke har 
den mulighed, er det ødelæggende for dem, men også for fællesskabet. I dialogen skal du ikke være 
den fagligt stærkeste eller mest veltalende. Her kan du bruge spørgsmål som indgang til forståelse 
og samtidig tage del i fællesskabet, hvilket er med til at udvide dine dannelsessfærer. Men selvom 
muligheden byder sig, er det ikke sikkert, at alle elever griber den i det øjeblik, den opstår. Uanset 
hvor let vi gør det for elever at deltage, kan vi ikke tvinge dem til det. De er nødt til selv at ønske 
det. Der kan være mange ting, der spiller ind på elevernes lyst til at deltage, som vi i analysen bely-
ser. Nogle af de faktorer kan vi som lærere i fællesskab med elever og forældre arbejde med, og det 
er vigtigt, at vi gør det. Men der er også et utal af faktorer, som vi ikke kan gøre noget ved. Faktorer 
som påvirker eleverne og gør det svært for dialogen at trives. Det kan være store emner, der fylder 
for eleverne: at mormor for nyligt er gået bort, at mor og far skal skilles eller at faster er blevet ind-
lagt, hvor vi som lærere må være vagtsomme over for elevens sårbarhed. Men det kan også være 
begivenheder eller emner, hvor vi som lærere kan tænke: Hvordan kan det fylde så meget? Skole-
fodboldkamp, pølsehorn i kantinen, parceremoni i Paradise Hotel, fredag eftermiddag eller mandag 
morgen. Det er en del af skolens dagligdag. De fleste af os har oplevet lektioner, hvor det er umuligt 
at trække faglighed ud af eleverne på grund af det ene eller det andet, og hvor vi som lærere må 
vælge, om vi vil blive ved med at forsøge eller om vi vil ændre planen. Er der lagt mundtlighed an 
for dagen, må vi være mundtlige på en anden måde. Inddrage elevernes livsverden, opsøge og un-
dersøge, bringe dem i spil og give dem medbestemmelse. Vi kan ikke hverken tvinge dem til at tale 
eller til at lytte. Det er den reneste form for uren pædagogik. 
 
At alle har mulighed for at deltage i dialogen, forudsættes af lærerens måde at formulere spørgsmål 
på samt elevernes evne til at lytte. I vores analyse har vi haft interesse i at undersøge, hvad elever-
nes motivation for at deltage bestod i. Deltager de, fordi de har lyst til at indgå i samtalen og der-
med i fællesskabet? Eller deltager de, fordi de ved, at der venter dem en karakter engang? Måske 
fordi de har et behov for at vise læreren, at de kan og vil? Er det lyst eller pligt? Vores indtryk var, 
at det var både-og. På den ene side kan man argumentere for, at uanset hvad deres motivation er, er 
det givtigt, at de deltager. Det er jo det, vi ønsker; at de skal være mundtlige, og vi har måske ikke 
de store krav til, hvor højt et fagligt plan, de bevæger sig på. På den anden side er det en udfordring 
for dialogen, hvis den er båret af pligt, og vi kan fristes til at spørge, om det overhovedet er en dia-
log, hvis man deltager, fordi man gerne vil have en god karakter. Formentlig vil eleverne forsøge at 
gætte sig til, hvad læreren gerne vil høre, og så er samtalen ikke længere dialogisk. Måske får vi så 
den testprægede mundtlighed ud af eleverne, men mangler den mundtlighed, hvor eleverne udfolder 
sine egne meninger, og hvorigennem de lærer at argumentere. Dog er det ikke muligt at undgå 
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afgangsprøver og årskarakterer, så vi må forsøge at sætte ind andetsteds, hvis vi ønsker af vores ele-
ver, at de i højere grad skal deltage af lyst. Her kunne det være interessant at undersøge, hvilken ef-
fekt det har at tale med eleverne om, hvad der ligger bag det tal, de ser ud for “mundtlig dansk” på 
deres karakterbevis. At antallet af håndsoprækninger kun udgør en lille del af det. At vi som lærere 
ikke er interesserede i at høre, hvad eleverne tror, vi tænker. At vi derimod er interesserede i at høre 
deres meninger, og at de kan argumentere herfor. Og hvor mærkeligt det end måtte lyde, at den 
mundtlige karakter også afspejler ens evne til at lytte, spørge ind og formulere sig. 
 
Vores resultater af analysen viser, at uden et trygt læringsmiljø kan mundtligheden ikke eksistere. 
Her hviler også en stor opgave på lærernes skuldre, idet vi er nødt til at skabe gode forudsætninger 
for, at eleverne kan og vil indgå i det mundtlige rum. Grundlæggende er man som lærer nødt til at 
sikre sig, at eleverne besidder selvtillid, selvværd og selvagtelse for at kunne motivere dem til delta-
gelse. Det kræver enormt meget relationsarbejde samt tydelig klasseledelse at oprette et miljø, hvor 
alle trives, og hvor alle forstår, at flerstemmighed og forskellighed forstærker et fællesskab. Det 
kræver respekt, vilje og empati. Værdier som læreren ikke kan være ene om at tillægge eleverne. 
Elevernes selvværd, selvtillid og selvagtelse er stærkt modtageligt for alt det, der foregår uden for 
skolen, og som også bliver taget med ind i skolen. Læreren har altså en del at skulle have sagt ift. 
etableringen af læringsmiljøet, når det angår, hvad der sker i undervisningen, både fagligt og soci-
alt. Dog er det umuligt for læreren at være med i alt, hvad der sker udenfor, hvorfor der kan være 
mange faktorer, der spiller ind på elevernes trivsel, ligesom elever kan have oplevelser fra tidligere, 
der gør, at deres tre dannelsessfærer er svækkede. I forlængelse heraf er en væsentlig udfordring 
ved den dialogiske pædagogik, at der er meget på spil for eleverne, når de skal ytre deres holdninger 
eller generelt være mundtlige. Hvis de svarer forkert, modstrider andre elevers holdninger eller ikke 
kan svare på lærerens opfølgende spørgsmål, hviler mange øjne på dem. Mundtligheden er særligt 
skrøbelig, hvis der ikke er en tryg kultur, der indbyder til meningsudveksling og fejl, og som bygger 
på respekt for hinanden. Heri ligger en stor opgave for læreren i at skabe et fællesskab, der virker i 
det mundtlige, for virker undervisningen overhovedet, hvis fællesskabet ikke gør? Og hvordan sik-
rer vi, at alle tager del i det fællesskab, man etablerer? 
 

  

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Maria Hedegaard Svendsen: A170250           Maj 2021 
Michelle Mølgård: A170173   Læreruddannelsen Aalborg  

 29 

Konklusion 
Mundtlighed er først og fremmest et komplekst begreb. Mundtlighed eksisterer både i de store og i 
de små samtaler. I det faglige rum såvel som i det sociale samspil. Den er flygtig, og den er i særde-
leshed skrøbelig. Vigtigst af alt er mundtligheden med til at danne os som mennesker og definere os 
som dem, vi er. Dette understøtter projektets teoretiske og empiriske grundlag og tydeliggør derfor 
kompleksiteten i arbejdet med mundtlighed. Det er utopi at tro, at mundtlighed kan fremmes og be-
stå på én enkelt dag eller over en kortere periode, men det er ikke en umulig opgave over længere 
tid. 
  
Det teoretiske og empiriske grundlag for projektet har vist, at arbejdet med mundtlighed gennem 
dialogisk undervisning er en omfattende opgave for læreren. Dette ses i både planlægningen og sær-
ligt i udførelsen af undervisningen, hvor man som lærer konstant skal handle på metaplan for at 
lægge egne holdninger og fortolkninger til side. I stedet skal der gøres plads til elevernes synspunk-
ter. Det kræver dog en lærer, der er indstillet herpå og tør kaste sig ud i dialogens muligheder. Gen-
nem vores indsamling af teori og undersøgelse af vores empiri tydeliggøres det, at dialogisk under-
visning skaber grundlag for mundtlighed. Gruppearbejde, åbne spørgsmål, tid til refleksion og pro-
vokation er alle didaktiske kneb, som virker motiverende for eleverne, og som kan være med til at 
styrke deres mundtlighed og deltagelse i dialogen. Endnu en motiverende faktor, som vi stødte på, 
er de mundtlige afgangsprøver, som vores respondenter går i møde, når de afslutter 9. klasse til 
sommer. Her er det svært at bedømme, om elevernes mundtlige deltagelse og motivation er præget 
af pligt eller lyst, når nu både årskarakterer og afgangsprøverne konstant spøger i baghovedet. Læ-
rerne nævner ligeledes den mundtlige prøve flere gange gennem interviewene, trods de i interviewet 
med os ikke tillægger den en særlig stor værdi i forhold til deres mundtlige rum. Dette har ført os til 
en ny undren: Har den dialogiske undervisning de rette levevilkår i en test- og præstationsorienteret 
skole? 
  

 
 

 
 

 
  
Vi har ud fra vores teoretiske ramme og interviews med lærere og elever erfaret, at hvis elevernes 
mundtlighed skal have de bedste betingelser for at bestå og udfolde sig, kræver det en motiveret læ-
rer, som kan skabe rammerne for et godt og trygt klasse- og læringsmiljø. Her har læreren ansvaret 
for at skabe trygge rammer gennem sin klasseledelse, således at eleverne kan trives både fagligt og 
socialt. Dette hænger nøje sammen med klasserummets relationer, hvad enten der er tale om lærer-
elev-relation eller relation eleverne imellem. Disse relationer har alle en betydning for, at elevernes 
mundtlighed får mulighed for at blomstre. Derudover har vi erfaret, at lytning er en betingelse for at 
indgå i dialog. Lytning er dog en kompetence, der ofte bliver overset i det faglige rum, hvorfor man 
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som lærer bør være opmærksom på den faglige lytning, såvel som man i forvejen er opmærksom på 
den faglige skrivning og læsning. Det er her vigtigt at skelne mellem ‘at høre’ og ‘at lytte’, da det 
først er, når man lytter, at man kan skabe en meningsfuld sammenhæng (Penne & Hertzberg, 2019). 
Slutteligt kan vi konkludere, at til trods for, at mulighederne ved dialogisk undervisning er mange, 
er udfordringerne lige så. Der er ingen tvivl om, at dialogisk undervisning er med til at udvikle ele-
vernes mundtlighed, men det er også betinget af, at de er mundtlige. 

Perspektivering 
I pågældende projekt har vi undersøgt mundtlighed på et mere overordnet plan, da hensigten var at 
belyse, hvordan lærere arbejder med og oplever mundtlighed. Ligesom elevernes erfaringer og op-
levelser med genstandsfeltet også var væsentligt i besvarelsen af vores problemformulering. Her er 
det væsentligt at nævne, at vores indtryk er, at de elever, der har meldt sig til at deltage i undersø-
gelsen generelt deltager jævnligt i undervisningen, om ikke andet at de i hvert fald ikke er bange for 
at byde ind. Det indtryk har vi, dels fordi eleverne selv har meldt sig, dels fordi de giver udtryk for, 
at de har en kultur i klassen, der tillader, at man udtrykker sine holdninger. Set i det perspektiv 
kunne det være interessant at undersøge nærmere, hvad der er på spil for de elever, som ikke delta-
ger i samme grad. Yderligere at undersøge hvordan elevernes identitetsdannelse har indflydelse på 
deres mundtlighed og omvendt. 
 
Set ud fra et sociokulturelt læringsperspektiv kunne det endvidere være spændende at tage udgangs-
punkt i Courtney B. Cazdens Classroom Discourse (1998), hvori hun beskriver to verdener i klasse-
rummet, hvor hun peger på, at det er relevant at undersøge indholdet i elevernes hviskesamtaler. Så-
dan en undersøgelse er foretaget af Adrienne Althon Lee, Graham Nuthall og Jordan Patrick i artik-
len Reframing Classroom Research (1993), hvor de blandt andet når frem til, at elevernes hviske-
samtaler indeholdt mange aspekter fra undervisningen. Herudfra mener vi, at det kan argumenteres, 
at en stor del af elevernes mundtlighed foregår i “uofficielle samtaler” (Alton-Lee et. al. 1993), 
hvorfor det også er relevant at undersøge, hvilken sammenhæng de har til undervisningen i nyere 
tid. 
 
Endeligt ønsker vi at perspektivere vores undersøgelse til Mads Th. Haugsted (2004), som sætter 
fokus på, at der ikke kun skal være mundtlighed i undervisningen; der skal også være undervisning i 
mundtlighed. Her var det relevant at undersøge, hvorvidt der decideret undervises i mundtlighed og 
ikke mindst hvordan. Ud fra vores interviews har vi en opfattelse, at feedback af det mundtlige ikke 
forekommer ofte, netop fordi det er svært at evaluere og give feedback herpå. Haugsted mener også, 
at skrevne tekster kan være mundtlige. Elever har mange mange erfaringer med interaktion i mundt-
lige sammenhænge, som de overfører til skriftlige tekster (Haugsted, 2004). Mikhail Bakhtin skel-
ner heller ikke mellem skriftlige og mundtlige ytringer, hvorfor både tale og skrift indgår i hans dia-
logbegreb: “Alt, hvad vi her siger, gælder også for skriftlig og læst tale, med nødvendige ændringer 
og tillæg” (citeret i Dysthe, Ness & Kirkegaard, 2020, s. 21). Herudfra kunne det være nærliggende 
at undersøge, hvilke tekster der gør sig godt til mundtlighed og herudfra give et forslag til aktivite-
ter, der fremmer elevernes mundtlighed. Sidstnævnte vil være et fokuspunkt til vores eksamen.  
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Bilag  
Bilag 1: Interviewguide til lærere 

Tema Spørgsmål 

Briefing -    Formålet med interviewet 
-    Anonymisering 
-    Lydoptage 
-    Spørgsmål fra informant 

Lærerens faglige baggrund og er-
faring på området 

-    Kan du beskrive dig selv? 
-    Faglig og jobmæssig baggrund og erfaring 
-    Klassetrin og antal undervisningstimer ugentligt 

(dansk)  
-    Kurser/efteruddannelse 

Mundtlighed på et højere plan -    Kan du sætte nogle ord på, hvad du forstår ved begrebet 
“mundtlighed”? 

-    Hvilke kompetencer indenfor mundtlighed mener du, 
at eleverne skal tilegne sig? 

-    Hvornår skal man bruge mundtlighed? 
-    Kan du give eksempler? 

Elevernes deltagelse -    Hvornår oplever du, at eleverne er mest tilbøjelige til at deltage 
mundtligt i undervisningen? 

-    Kan du give eksempler? 
-    Oplever du, at mange forskellige elever deltager i klassediskus-

sioner/dialoger? 
-    Hvordan evaluerer du på elevernes mundtlige præstationer? 

-    Kan du give eksempler? 
-    Hvilke udfordringer oplever du ved udviklingen af elevernes 

mundtlige kompetencer? 

Dit mundtlige klasserum -    Kan du beskrive det mundtlige rum i din klasse? 
-    Hvordan bruger du dialog i klasserummet? 

-    Hvor højt prioriterer du den fritflydende dialog i for-
hold til andre aktiviteter og tid? 

-    Hvilke vilkår skal gøre sig gældende for, at eleverne deltager i 
diskussioner/dialoger? 

-    Kan du give eksempler? 

Debriefing -    Ikke flere spørgsmål 
-    Kort opsummering af det, vi har talt om 
-    Hvad skal der ske næst 
-    Har informanten mere at tilføje 
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Bilag 2: Udpluk af lærernes svar  
Tema Svar 

Lærerens faglige 
baggrund og er-
faring på områ-
det 

L1: Dansklærer på 17. år. Underviser pt. 6. klasse.  
 
L2: Har undervist i dansk siden 2006, primært i udskolingen. 
 
L3: Uddannet lærer i 2019 og har sidenhen arbejdet på en efterskole for ordblinde.  
 
L4: Har arbejdet som lærer siden 1996, og undervist i dansk de sidste 20 år. 

Mundtlighed på 
et højere plan 

“at tale sammen.” (L2). 
  
 “man evner at indgå i dialog (...)” (L1). 
  
 “fordi hvis man ikke lytter, så bliver mundtligheden enormt ensporet.” (L2). 
  
“kvalificerer mundtligheden” (L2). 
  
“med til at definere, hvem du er som menneske, også overfor andre, men måske særligt i sam-
spillet med andre.” (L1). 
  
“man evner at bruge ord til at være så præcis som muligt til at give udtryk for de tanker, følelser 
eller historie, som man nu har brug for at give udtryk for.” (L1).  
  
“analysere og vurdere, hvad andre siger.” (L4). 
  
eleverne i danskfaget tilegner sig nogle kompetencer til at kunne sætte ord på og (...) kunne for-
mulere og udtrykke sig selv i andre sammenhænge. At det faktisk giver dem mulighed for at få 
et sprog til at kunne forklare følelser og sindsstemninger i forhold til andre. (L3). 
  
“mens man taler, så finder man ud af, hvad man mener” (L4). 
  
det med at indgå i en samtale og en dialog er med til at skabe en refleksion, fordybelse, humor, 
det sociale rum, som ikke mindst er vigtigt at eksistere i” (L1). 
  
“jo bedre du er til at bruge din mundtlighed, jo bedre er du til at give udtryk for dig selv (...)” 
(L1). 
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Elevernes delta-
gelse 

“(...) det eddermame svært. Nogle gange er svarene bare et helt andet sted, end hvor jeg forestil-
ler mig.” (L1). 
  
Det sidder så dybt i os, det der med, at man ikke vil lave en fejl, (...). Det er der mange af os, der 
har svært ved at have gjort, og altså så snakker vi selvfølgelig også om det. Altså, om hvordan 
det føles, og hvorfor det føles, som det gør. Men hvis vi kunne komme frem til at fejl, altså der 
er ingen lærer, der synes fejl er dårlige, vel. Vi synes jo alle sammen at fejl, det er noget vi bru-
ger til at lære noget nyt med. (L4). 
  
Så i stedet for jeg står og har travlt, og det har jeg nogle gange svært ved, altså at være tålmodig. 
Så vente på de her elever, som bare skal bruge lidt længere tid, så skal det nok komme. Det ser 
jeg også som værende meget vigtigt. Altså, når man stiller spørgsmålet mod specifikt en elev, så 
skal man ikke regne med, at svaret kommer sådan her (knipser), for så er det bare sådan et kor-
rekthedssvar. (L1). 
  
“Tålmodighed når man stiller spørgsmål på klassen og snakker tolkning og sådan noget.” (L1). 
  
“mest tilbøjelige til at deltage, (...) når det er et emne, der på en eller anden måde interesserer 
dem.” (L3). 
  
“tit så har man lyst til at vælge noget, som eleverne har vældig meget lyst til at debattere.” (L4). 
  
(...) synes bare sommetider, at det er sådan lidt for let. Altså, der kan jeg godt få det sådan, at jeg 
får mere lyst til at vælge de emner, hvor jeg også udvider en horisont. Altså det kan man også 
godt i en diskussion, men den diskussion kan du godt have med ens venner eller forældre. (L4).   
  
“når det er noget visuelt, for det kan alle lidt på en eller anden måde relatere sig til.” (L1). 
  
“bringe andre genrer end skrevne tekster i spil, fordi man når simpelthen ud til en bredere elev-
gruppe.”(L2). 
  
“Hvis det bliver fagligt svært eller triggy, (...), kortprosa fx, så er vi i rød zone. Der skal man 
ikke bevæge sig, hvis man ønsker mundtlighed.” (L1). 
 
“(...) jeg viser jo, at jeg forstår, hvad du siger, jeg forstår godt hvor du vil hen. Det giver 
god mening det, du siger, dit argument er godt.” (L2). 
 
(...) det er svært at skabe mundtlighed, hvis der ikke er trivsel og hvis der ikke er tryghed. 
Så alfa omega er at skabe en eller anden form for mundtlig tryghed og en atmosfære, der 
gør, at alle har mulighed for at sige det, som (...) man har brug for. (L1). 
 
“det bliver mere og mere sådan indeni dem selv, der er grunden til, de ikke får noget sagt.” (L4).  
 
“handler rigtig meget om selvtillid og tro på at du er god nok.” (L4). 
 
(...) vil mundtligheden jo i hvert fald i høj grad ligge mellem eleverne ude i nogle grup-
per, og det vil også være fint nok at lade dem tage ansvar for en del af det, men jeg tæn-
ker, vi skal være med til lige at holde hånden under. (L2). 
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“sparret med en anden gruppe, at så har stadigvæk italesat det for hinanden og så give det noget 
værdi, hvad eleverne siger imellem.”.  

Dit mundtlige 
klasserum 

“arbejder videre ud fra det udgangspunkt de [eleverne] har.” (L2). 
  
 “at undgå at sige, det er forkert.” (L1). 
  
“det er helt vildt vigtigt bare at give det rum, for det skal jo ikke være sådan, at der er et rigtigt 
svar på et spørgsmål, at det er også op til synsning og holdninger (...)” (L3). 
  
“Det kan sagtens gå i alle mulige retninger, og det tror jeg faktisk godt, at mine elever ved. At 
jeg leger ikke gæt-hvad-læreren-tænker hele tiden.” (L2). 
  
“er man lidt på usikker is, og man skal være en dygtig lærer for kunne gøre det, når man går ind 
og er personlig og er inde i nogle emner, som er farlige.” (L4). 
 
Det handler bare om, om man får et spørgsmål, man lige synes man kan snakke videre ud 
fra, for det skal heller ikke være spørgsmål-svar, spørgsmål-svar.  
Mere også sådan hvordan man formulerer de der åbnere for eleven, at det skal ikke nød-
vendigvis alt sammen formuleres som spørgsmål. (L2). 
“at sørge for, at der er arbejdet for, at der er et godt arbejdsmiljø i klassen, fordi ellers er alt mu-
ligt andet ligegyldigt.” (L4). 
 
“jo mere jeg kan gøre i forhold til at få et menneske til at tro på sig selv, jo mere kan jeg få per-
sonen til at kunne turde sige noget, (...)” (L4). 
 
“alles mening er lige meget værd.” (L4). 
 
“(...) den der med at man er en del af det der fællesskab. Den kan sagtens starte i det små i grup-
per.” (L2). 
 
“(...) hvis man skal være mundtlig i en lille gruppe kontra en stor gruppe, så forpligter det (...) og 
(...) forhåbentlig motiverer på en anden måde til at lytte.” (L2). 
 
“så snart man er i mindre grupper, så er man mere tryg. (...). Der trives mundtligheden bedre i 
mindre grupper end i klasserummet, langt hen ad vejen.” (L1). 
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Bilag 3: Forældresamtykke  
Besked til forældre: 
Kære X og X  
Mit navn er Michelle, jeg er tidligere elev på xxx og har de sidste små seks år været knyttet til skolen som 
vikar. Jeg er netop i gang med at læse til lærer og skulle gerne blive færdig her til sommer. I den forbindelse 
er jeg sammen med min makker i gang med at lave vores store afsluttende bachelorprojekt, hvor vi arbejder 
med mundtlighed i dansk.  
Vi har interviewet flere lærere, heriblandt X som I kender, og nu vil vi gerne høre fra nogle elever. Derfor 
var vi forbi 9. klasse for at spørge, om nogle af dem ville hjælpe. Her kommer jeres X ind i billedet, fordi 
h*n var så sød at melde sig.  
Det vi ønsker fra eleverne er:  

• En video á ca. et minuts varighed, hvor de filmer sig selv fortælle, hvad mundtlighed er for dem (vi 
har bedt dem skrive lidt ned inden). Videoen skal kun ses af Maria og jeg + vejleder og censor til 
eksamen. Det er en hammergod artefakt for os at have med.  

• Et kvarters online interview (med optagelse som slettes efter endt eksamen). Desuden bliver eleverne 
anonymiseret.  

• Et fælles interview med alle seks elever fra 9. klasse.  

X har sagt god for det, men for os er det vigtigt, at I som forældre også ved, hvad der ligger bag. Desuden er 
vi grundet GDPR nødt til at søge samtykke hos jer som forældre, da eleverne er under 18 år. 
Meld derfor meget gerne tilbage, hvis I har indvendinger mod X’ deltagelse.  
Med venlig hilsen og alt det bedste fra 
Maria og Michelle  
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Bilag 4: Interviewguide til elever 
Nu får I 1 minut til at skrive 3 ord ned. De tre ord er det, I først tænker på, når I hører mundtlig-
hed.  
Efterfølgende mundtlighed i skolen og mundtlighed udenfor skolen + hvad kan man bruge 
mundtlighed til? 
 
Vi drøfter det fælles. 

Del 2: to tremandsgrupper  
Hvad får jer til at række hånden op i timerne?  

• Er det af pligt ift. karakterer eller overfor jeres lærer?  
• Er det, fordi I har lyst til at bidrage til dialogen i klassen?  
• Hvis I svarer forkert, påvirker det jer så ift. at række hånden op næste gang?  
• Føler I jer overset af jeres lærer, hvis I sidder med hånden oppe og ikke bliver taget?  

Hvad får jer til ikke at gøre det?  
• Hvad laver I, når I har mundtlige samtaler i klassen? (ift. lytning)  
• Hvad sker der, hvis læreren tager dig, selvom du ikke har hånden oppe?  

Hvorfor tror I, at der er nogen, der aldrig rækker hånden op? 
Er der nogle fag, hvor I har mere lyst til at række hånden op? Beskriv hvad det skyldes. 
Er der nogle lærere, hvor I har mere lyst til at række hånden op? Beskriv hvad det skyldes.  
 
Gruppearbejde:  
Hvordan har I det med at ytre holdninger i gruppearbejdet?  
 
Vi drøfter det fælles.  

Del 3: to tremandsgrupper 
Hvad forstår I ved en “dialog”?  
Hvad er vigtigt i en dialog?  
(Hvem er I i en dialog? Snakker I eller lytter I? Begge dele?) 
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Bilag 5: Udpluk af elevers svar 
Tema Svar 

Det mundtlige rum “man ligesom har en hel samtale gående, (...).” (E4). 
 
“hjælper hinanden med at opbygge holdninger (...)” (E3). 
 
“ikke vente hele tiden på det bliver din tur, (...)” (E1). 
 
“er det lidt nemmere, det går lidt hurtigere at komme til en samlet konklusion på det i 
det her frie forum.” (E5). 
 
“hvor man ligesom er mere usikker på det … altså fået flere forskellige synspunkter, 
så tror jeg måske godt det kan være nemmere.” (E6). 

Håndsoprækning 
• Hvad får jer 

til at række 
hånden op? 

• Hvad får jer 
til ikke at 
række hån-
den op? 

“(...) når læreren laver det der, gæt hvad læreren tænker. Ork.” (E1).  
 
“Men jeg synes bare ved billedanalyser, hvis det ikke er den fortolkning, lære-
ren har fundet, så er det sådan lidt…” (E2) 
 
“Ja, så føler man, at det er forkert.” (E1). 
 
Det er der, det bliver lidt svært. For jeg ved godt at hun fx hvis vi tager et bil-
lede, så siger hun, hun har en hvid farve på, men det er jo ikke fordi vi ligefrem 
tænker, at hun er gravid, fordi hun har en hvid farve på. (E4). 
 
“Nej, eller at hun er en kommende brud eller sådan noget.” (E1). 
 
“Nej, det tænker vi jo ikke. Det kan være vi tænker på noget helt andet.” (E4).  
 
“(...) nogle gange så er det en del af miljøet, at man skal fejle for at lære noget.” 
(E7).  
 
Jeg synes også, det er vigtigt, sådan noget som i fx dansk, hvor det gælder om 
at snakke rigtig meget, der synes jeg også, når jeg fx siger min mening i klas-
sen, så kommer læreren ind på nogle punkter, jeg har sagt og spørger ind til 
det, så man ligesom har en hel samtale gående, (...). (E4). 
 
Det er ikke altid så spændende, hvis det er en fagtekst og læreren spørger ud i 
klassen (...) hvilket år den her fagtekst er lavet, fordi så er der en, der rækker 
hånden op, siger det og så er det det. På nogle af de andre ting, så er der mulig-
hed for, at man kan nå igennem ti forskellige elever og de har ti forskellige 
svar, og der er ikke nogen af dem der er forkerte, nødvendigvis. (E7). 
 
“provokere en, (...), til at komme ud med det [meninger og holdninger].” (E7). 
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“andet end bare at række hånden op og komme med,” (E7). 
 
Nej, hun provokerer os bare så meget, altså, vi bliver irriteret på hende, så vi 
bliver nødt til at sige noget. Det er ligesom også en måde at tvinge os til at 
snakke på og det er os alle sammen, fordi når hun stiller et dumt spørgsmål, så 
kom nu, det er sådan her det fungerer, ikke. Og så siger hun bare noget mere 
og så tænker man bare ork, ikke, man bliver bare ved og ved og ved i sådan en 
ond cirkel og så kan der gå op til en time, og så har man bare en hel diskussion 
uden at have forstået det. Det er hendes job og hun har virkelig gjort det godt. 
(E4). 
 
Men det er jo en god ting, pga. det kan være, at man ikke lige selv havde tænkt, 
hvordan det kan være, fordi man synes forskellige ting. Men så, man bliver så 
frustreret, så det kommer så hurtigt. Så tager man ligesom beslutningerne hur-
tigt, og så finder man ud af, hvad man egentlig selv synes. (E5).  
 
“egentlig lidt ligegyldigt, hvad det er, bare det er analyse, fordi der er flere forskellige 
fortolkninger. Man kan vælge sin egen fortolkning på det, der er ikke en bestemt, (...)” 
(E2). 
 
(...) det er nogle spændende emner, de forskellige journalister skriver om. (...), 
der hvor man kan se noget om vores generation og hvordan vi håndterer ting 
og sådan. Og det handler meget om os og det får mig i hvert fald til at række 
min hånd op. (E4). 
 
(...), vi er blevet meget bedre til at grine af de rigtige ting i stedet for at grine 
på den der vi-griner-af-dig-måde og i stedet for vi-griner-med-dig. Der handler 
det rigtig meget om at have et godt klassefællesskab og er komfortable med 
hinanden. (E7). 
 
“være de der blikke rundt i klassen fra eleverne eller de der små grin der” (E2). 
 
“at ens klassekammerater kan finde ud af at opføre sig pænt, når der bliver sagt 
nogle ting” (E2).  
 
(...) det giver en mindre lyst til at række hånden op, fordi man sådan tænker, 
okay, nu bliver jeg ikke taget igen. Nu kommer jeg bare til at sidde der og ikke 
svare igen. Bare komme til at spilde min tid. (E1). 
 
(...) hvis vi har et fag, jeg selv synes, jeg har ret godt styr på, så føler jeg stadig, 
at hvis det var, at jeg sad i et lokale med fuldstændig fremmed mennesker, så 
havde jeg ikke lige så meget lyst til at række hånden op og sige noget. (E3). 
 
“(...) når hele klassen er med og det ikke bare er to, der siger noget. Så får man 
også lyst til selv at byde ind.” (E6).  
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 “Jeg tror også, at hvis man har oplevet flere gange, det ikke har været en succes at 
sige noget, så holder man automatisk hånden nede og ikke siger noget.” (E2). 

Lærerens respons “Så er man fucked.” (E2). 
 
“Så tænker man bare fuck.” (E1) 
 
“Så sidder man lige resten af dagen og sidder bare og kigger ud i luften.” (E2).  
 
“svært, om man skal gå efter, hvad læreren synes, eller efter hvad man selv synes.” 
(E4). 
 
“(...) mange gange så kan man blive forvirret over, om det er lærerens mening, man 
skal rette sig ind til i mundtlige prøver, eller om det er ens egen. Det, synes jeg, er 
svært.“ (E4). 
 
“Man vil både gerne som læreren siger, det er altid godt, især når der er karakterer 
indblandet også. Men der er også en lyst til nogle gange (...) at være med i diskussio-
nen (...).” (E7). 
 
Altså, hvis man … oftest synes jeg faktisk, når man siger et eller andet, ja så er 
der ikke altid noget respons. Så sidder man sådan lidt, ja, det skulle jeg ikke 
have sagt det der. Super akavet. (E6).  
 
Ja, (...), når læreren ikke siger noget, men bare tager den næste. Okay, så kan 
man bare lade være med at sige noget. (E2). 
 
Ja, var det okay, det jeg sagde eller var det… det skulle jeg bare have holdt 
min kæft om. (E6).  
 
“at stille en masse, næsten dumme spørgsmål, (...), men man bliver ligesom provoke-
ret til at forsvare sin holdning, (...).” (E7). 
 
“hvad er egentlig det dårlige ved Al-Qaeda?” (E7). 
 
“ikke fordi hun selv havde den overbevisning, men fordi det vil fremprovokere ens 
mundtlighed og ens ja, man vil blive tvunget til at skulle argumentere for sin sag.” 
(E7).  
 
“læreren holder sig neutral [i sine holdninger]” (E4). 
  
(...) man er ikke i tvivl om, hvad han går ind for, så der er også nogle gange, 
hvor man bare tænker, at det er nemmere at lade være med at sige noget, fordi 
man ikke magter at diskutere med ham. (E3) 
 
“at hvis der er nogen, der griner, at man slår ned på det, fordi ellers kan man 
hurtigt blive usikker på sig selv.”. (E4).  
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“rigtig vigtigt, (...), at hvis der er nogen der griner, at man slår ned på det, fordi ellers 
kan man hurtigt blive usikker på sig selv.” (E4). 
 
“Jeg tror også, at hvis man har oplevet flere gange, det ikke har været en succes at 
sige noget, så holder man automatisk hånden nede og ikke siger noget.” (E2). 
 
“læreren virker interesseret og ja, har god respons på det, man siger” (E6). 
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Bilag 6: Kodning af elevers svar 
Emne og temaer  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 

Mundtlighed  

• Usikkerhed 
• Sikkerhed  
• Skole 

• Eksamen  
• Analyser (dansk) 
• Samfundsfag  
• Mundtlig matematik 

• Sin egen mening 
• Snakke/taler  

• Hyggesnak 
• Samtale 
• Kommunikation  

• Bandeord  
• Lytter  
• Mening  
• Argumentation  
• Vennedialekt  
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X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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X 
 
X 

 

X 
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X 
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Mundtlighed i skolen 

• Mening  
• Dansk/analyser 
• Prøven/eksamen  
• Sproglige fag  
• Læring gennem kommunikation  
• *Bestemt lærer*  
• Samfundsfag 
• Mundtlig matematik 
• Op med hånden  
• Snak 
• Argumentation   
• Historie  
• “Det har jeg lidt med” 
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Mundtlighed udenfor skolen  
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• Kommunikation med venner  
• Generel forståelse af hinanden  
• Velformuleret  
• Stort ordforråd  
• Chat-rum  
• Telefon  
• Socialisere  
• “Det har jeg lidt med” 
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Hvad skal man bruge mundtlighed til?  

• Udtrykke sin mening  
• Fortælle hvad man ved  

• Show-off 
• Forståelse 
• Kommunikation  
• Brugbart i skolen 
• Blive bedre til at holde oplæg   
• Sige andres mening  
• Argumentere  
• Fagligt 
• Diskussion  
• Samtale  
• “Det har jeg lidt med” 
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Bilag 7: Udpluk fra ekspertinterview med Preben O. Kirkegaard 
Spørgsmål Svar 

Vil du prøve at beskrive lærerens 
rolle i et flerstemmigt klasserum? 
Herunder også hvad der kendeteg-
ner et flerstemmigt, dialogisk klas-
serum ud fra din teoretiske viden 
og praktiske erfaring.  

“at læreren giver respons på en måde, hvor der åbnes op for at 
flere elever kan komme i spil med deres forståelser.”  

Lærer eleverne mere ved, at lære-
ren skaber rammerne for et fler-
stemmigt klasserum? Hvordan 
sker det? Og hvad er det, læreren 
opnår gennem flerstemmige, frit-
flydende dialoger? 

“det kan være vanskeligt at give respons på denne form for 
mundtlighed, hvor elevernes tænkning over, hvordan de tænker 
om dette eller hint indgår i den dialogiske proces." 
 
“kan læreren guide flere forskellige elevbidrag sammen og 
bygger videre på elevernes forståelsesprocesser.” 
 
Hvis anvendelsen af spørgsmål bliver til Initiativ – Respons – 
Feedback (IRF) betyder det at læreren følger op på elevens 
svar. I denne IRF struktur bliver der åbnet op for videre dialog 
og samtale – selvfølgelig afhængig af lærerens feedback. Der 
kunne eksempelvis indarbejdes et nyt spørgsmål, der bygger 
videre på elevens aktuelle forståelse. 

• Her henviser han til Hugh Mehans (1979) respons-
strukturer.  

Er der tid til at prioritere de fritfly-
dende dialoger i nutidens danske 
folkeskole, hvis man tænker på 
mål og afgangsprøve? Hvorfor er 
det vigtigt at prioritere? 
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