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Indledning  

Projektet tog sit udspring i vinteren 2019, hvor jeg observerede to 9.klasser i dansk. Det faglige fokus for 

timerne i disse klasser var gruppesamtalen – specifikt ift. faglige tekster. Der var en klar struktur i elevernes 

samtaler, der gjorde sig gældende i begge klasser. Eleverne havde et tydeligt rollemønster i deres samtaler, 

der lægger sig meget op af den undervisningsform, der kaldes IRF. Én elev initierede et spørgsmål, der i for-

vejen var givet af læreren, en anden svarede og en sidste evaluerede på svaret og så videre til det næste 

spørgsmål. Lærerens klassesamtaler forløb på samme måde og bar præg af IRE-strukturen i langt størstedel 

af tiden. Jeg undrer mig derfor over og vil undersøge i følgende projekt, hvordan klassesamtalen kan på-

virke gruppesamtalen, hvad læreren kan gøre for at sikre elevernes deltagelse i samtalerne og hvilket syn 

eleverne selv har på både deres samtaler med hinanden, men også på samtalerne på klassen.  

”DEN ENKELTE HAR ALDRIG MED ET ANDET MENNESKE AT GØRE, UDEN AT HAN HOLDER NOGET AF DETS LIV I SIN 

HÅND." 

"DET KAN VÆRE MEGET LIDT, EN FORBIGÅENDE STEMNING, EN OPLAGTHED, MAN FÅR TIL AT VISNE, ELLER SOM MAN 

VÆKKER, EN LEDE MAN UDDYBER ELLER HÆVER." 

"MEN DET KAN OGSÅ VÆRE FORFÆRDENDE MEGET, SÅ DET SIMPELTHEN STÅR TIL DEN ENKELTE, OM DEN ANDENS LIV 

LYKKES ELLER EJ." (LØGSTRUP) (Jønsson & Bargfeldt, 2017) 

Jeg har undervejs arbejdet ud fra følgende hypoteser, der har skabt den undren og interesse, der har været 

med til at bygge min problemformulering op:  

1. Elevernes samtaler med hinanden påvirkes negativt, hvis læreren udelukkende bruger IRF-struktur i 

klassesamtalerne.  

2. Lytningen svækkes, hvis IRF-strukturen er overvejende for samtaler, da man får større fokus på en svar-

kultur – end på lytning.  

   

 

4. De sociale dynamikker i klassen har betydning for, hvordan elevernes samtaler fungerer, derfor har det 

stor betydning, hvem der sættes sammen i grupper.  

5. Det har stor betydning for elevens deltagelse, hvordan lærerens feedback er på klassesamtalen.  

Problemformulering 
Hvilken betydning har klassesamtalens struktur og lærerens rolle for elevernes gruppesamtaler og hvordan 

kan der arbejdes hen imod et mere dialogisk klasserum, hvor elevernes deltagelse fremmes?  
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Hvorfor et projekt om undervisning med mundtlighed? 

Almendidaktisk kan et projekt centreret om mundtlighed belyse de potentialer, som samtalen har for ele-

vens dannelse og videre uddannelse.  I paragraf 1, stk. 3, står der følgende: ” Folkeskolen skal forberede 

eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Sko-

lens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.” , dette indrammer projektet 

med sit fokus på deltagelse i samtalen i et demokrati.  (Børne- og undervisningsministeriet, 2020) 

I danskfagets formål specificeres formålet med projektet i et fagdidaktisk perspektiv  i stk.2: ” Eleverne 

skal i faget dansk styrke deres beherskelse af sproget og fremme deres lyst til at bruge sproget per-

sonligt og alsidigt i samspil med andre.”, (Emu, 2019) i citatet vigtiggøres elevens samspil med spro-

get med andre elever, dette gøres for at styrke sprogbeherskelsen.  Undervisning i mundtlighed og un-

dervisning med mundtlighed placeres i kompetenceområdet ´kommunikation´, der bla. skal sørge for , 

at eleverne bruger deres stemme og kropssprog hensigtsmæssigt, at de kan bevæge sig i og imellem 

hverdagssamtalen og den faglige samtale.   

 

Læsevejledning 
Følgende projekt indledes med afsnittet ”metodisk afgrænsning”, hvor jeg redegør for mine videnskabsteo-

retiske valg, herunder også beskrivelse af de enkelte metoder, der er brugt. Herefter præsenteres undersø-

gelsesdesignet med overvejelser over udarbejdelse af undervisningsforløb og opgaver til eleverne, og hvil-

ken betydning det havde for min empiriindsamling. Efterfølgende præsenteres den konkrete empiriindsam-

ling med to forskellige metoder.  

I afsnittet efter metodevalg og empiriindsamling, vil det teoretiske afsæt for opgaven præsenteres. Som der 

ses i min problemformulering, har jeg valgt at bygge den op i fem klodser, de første tre er klassesamtalens 

strukturer, lærerens rolle i samtalen og gruppesamtalen, disse tre vil være mit teoretiske afsæt. De to an-

dre vil indgå i diskussionen.  

Med udgangspunkt i empirindsamlingen og med teoriafsnittet i baghovedet, vil jeg analysere mine data ud 

fra problemformuleringen og hypoteserne, efterfølgende bliver den didaktisk, udviklende del af min pro-

blemformulering: ” hvordan kan der arbejdes hen imod et mere dialogisk klasserum, hvor elevernes delta-

gelse fremmes?” diskuteret. Slutteligt vil der gives en konklusion på projektets resultater.  

Dette er den primære læsevejledning, men jeg har for læserens metakommunikative overblik valgt at lave 

korte delvejledninger undervejs, dette er markeret med kursiv gennemgående i opgaven.  
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Teoretisk afsæt 
I følgende vil jeg præsentere og redegøre for de teorier, jeg senere vil bruge til at analysere min empiri med. 

Jeg har valgt en struktur, hvor den monologiske og dialogiske klassesamtale bliver behandlet, lærerens rolle 

i denne og elevernes gruppesamtale, dette for at kunne give et bud på, hvordan klassesamtalen kan påvirke 

gruppesamtalen.  

Klassesamtalen:  

Monolog og dialog  

Helt overordnet er forskellen på monolog og dialog, at monolog er med én, der taler, hvor andre lytter, og 

dialog er med to eller flere, der fører en samtale. Tina Høegh beskriver klassesamtalen som et kontinuum, 

hvor man kan bevæge sig imellem lærercentreret eller elevcentret dialog. Ved den lærercentreret dialog 

kommer elevernes input også nogle gange i spil, men der henvises til ”lærerens faglige sti”, også kendt som 

samtaleformen IRE. (Høegh, 2018, s. 190-191) Den fulde lærermonolog vil oftest finde sted ved nye emner, 

hvor læreren introducerer dette, eller f.eks.  ved lærerforedrag, hvor læreren forklarer eleverne noget. I 

monologen er det den enkelte taler, der har ansvaret for at der sker fremdrift, modtagerens spørgsmål eller 

indsigelser mod dét personen siger, kan f.eks. ske ved håndsoprækning eller afbrydelse. (Penne & 

Hertzberg , 2015, s. 47)  

Problematikken ved et rent monologisk klasserum er, at der oftest tages udgangspunkt i en bestemt kund-

skab, der knyttes an til lærerens erfaringer. Den manglende dialog kan dermed skabe forvirring for ele-

verne, og der kan ikke rettes op på de misforståelser, som eleverne muligvis vil opleve. (Dysthe, Det 

flerstemmige klasserum - skrivning og samtale for at lære, 2000, s. 218) 

Wegerif konkretiserer skellet imellem monolog og dialog med følgende: ”The external ‘objective’ view that 

locates things in their proper place is always ‘monologic’ because it assumes a single fixed perspective. The 

internal view that takes the other seriously is ‘dialogic’ because, when experienced from inside dialogues, 

meaning always assumes at least two perspectives held together in creative tension.” (Wegerif, 2013, s. 4), 

forskellen heri er, hvorvidt ét eller flere perspektiver bliver forelagt. Ved dialogen skal der mindst to per-

spektiver frem, der respekteres af hinanden.  

IRE / IRF  

Kendetegnende for samtalestrukturen ved undervisning med IRE som samtaleform er, at læreren initierer 

et spørgsmål, eleven svarer og læreren enten evaluerer eller ikke-evaluerer på svaret, efter hvor tæt svaret 

er på egen tankegang.  

Denne form er også kendt som IRF, hvor f’et står for bla. follow up, her følger læreren op på svaret enten 

med gentagelser eller nye perspektiver. Tina Høegh præsenterer ordet ´formulering´ som en udvidelse af 
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Læreren vil derfor, ved denne samtaleform, fungere som en tovholder eller samtalefører, der kan styre, 

hvor meget eleverne siger og måske i sidste ende også, hvad eleverne siger. Dette fremhæves i følgende 

citat af Tina Høegh: ”IRE’EN er, at hele klasserummet har tryghed i, at læreren kender vejen”, (Høegh, 2018, 

s. 193) paradokset i dette er, at i 2 ud af 3 faser i samtaleformen, er det netop læreren, der får mest taletid, 

men som faglig argumentation af IRE, bruges det ofte for at kunne samle op i plenum og dermed regulere 

på elevernes forståelse af et givent spørgsmål eller opgave.  

Fælles for IRE og IRF henvises det til, at læreren stiller ikke-autentiske spørgsmål, som han/hun kender sva-

ret på, dette for i højere grad at kontrollere elevens forståelse af et emne. (Jahnsen, 2017, s. 18) 

IRE er på mange måder den samme undervisningsform, som Olga Dysthe kalder den monologiske dialog, da 

der er dialog mellem lærer og elev, men det er med lærerens forestilling med udfyldning af lærerens 

tomme pladser af eleven. (Dysthe, Det flerstemmige klasserum - skrivning og samtale for at lære, 2000, s. 

218) 

Men hvad kan IRE så? 

Formen kan tydeliggøre lærerens tanker om et fag og gøre eleverne bevidste om brug af et specifikt fag-

sprog. Det er derfor en samtaleform, der med fordel kan anvendes til elevernes forståelse af nyt emne eller 

nye begreber, fordi formen er så struktureret. Når lærerens faglige sti igennem lærerforedrag er afholdt 

kan IRE-strukturen bruges til, at eleverne kan anvende de nyligt lærte begreber, inden de selv skal indgå i 

gruppesamtaler, med dette kan læreren korrigere elevernes forståelse og sikre kvaliteten af fremtidige 

samtaler. (Høegh, 2018, s. 194)  

   

 

  

Olga Dysthes begreb ´det flerstemmige klasserum´ og interessen for dialog i klasserummet er inspireret af 

Mikhail Bakthins arbejde med sprog og begreb om dialogisme. Dysthe henviser til Bakthin (1979:318) med 

følgende citat: ”Livet er dialogisk i sin natur. At leve betyder at engagere sig i dialog, at stille spørgsmål, 

lytte, svare, være enige osv.”, mennesket bruger sproget for at kunne kommunikere med andre i sociale 

arenaer. (Dysthe, Det flerstemmige klasserum - skrivning og samtale for at lære, 2000, s. 66) Tanken ved 

dialogen er, at ”vi” finder mening sammen, og vi hører os selv gennem andres stemmer. Eleverne opnår 

selvtillid ved at se sig selv igennem læreren og de andre elevers øjne, og eleverne udvikles til tænkere. 

(Dysthe, Det flerstemmige klasserum - skrivning og samtale for at lære, 2000, s. 223) 
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Problematikken, som Olga Dysthe fremhæver er, at det flerstemmige i dialogen ikke bliver udnyttet. I 

Dysthes observationer har det vist, at det oftest er de samme elever, der deltager i dialogen, og derfor 

svækkes flerstemmigheden. Derudover har hun påvist, at lytningen er svag fra eleverne, når det er andre 

elever, der taler. Dette fordi eleverne ikke anser hinanden som troværdige kundskabsgivere. (Dysthe, Det 

flerstemmige klasserum - skrivning og samtale for at lære, 2000, s. 224) 

Lærerens rolle i samtalen  

Dysthe fremhæver, at lærerens rolle defineres af forventninger fra sig selv og andre, disse er i påvirkning af 

de relationer og samspil, vi indgår i. Lars Monsen ser en udvikling i lærer-elev relationen, hvor læreren er 

blevet bedre til at høre elevens synspunkter, et perspektiv, der netop er vigtig for klassens dialoger, dog 

fastslås det også, at læreren stadigvæk skal være den, der formidler kundskab og eleven, der modtager 

kundskaben. (Dysthe , 2000) 

”Det er på ingen måte gitt at alle elevene vil henge med på eller føle seg hjemme i de forestillingsverdenene 

som konstrueres av klassen i fellesskap.” (Sommervold, 2011, s. 36) 

Ovenstående citat beskriver den kompleksitet, som læreren vil møde, fordi selvom der er konstrueret et 

billede af teksten i fællesskab, er det ikke sikkert alle kan forstå det. Man må derfor tænke undervisnings-

differentiering og stilladsering ind i sit didaktiske design af mundtlighedsundervisning for at få det til at lyk-

kes. Jf. Monsens perspektiver over lærerens rolle gør sig gældende, da det er altafgørende, at læreren står 

ved sit ansvar som ligelig samtalepartner, men også faglig didaktiker.  

Tove Sommervold har igennem sin forskning undersøgt, hvilken rolle læreren har i samtalen, dette har hun 

gjort ved at observere på en ottende klasse i fem uger. Materialet dækker over optagelser og transskriptio-

ner af lærerstyret klassesamtaler og elevstyret gruppesamtaler. Hun peger bla. på, at eleverne i undersøgel-

sen bliver motiveret af lærerens spørgsmål og opfordringer til at tænke og samtale mere refleksivt. Læreren 

forsøger at fastholde eleverne i samtalen, og stiller derfor gentagende spørgsmål, så eleverne går i detek-

tivarbejde i teksten. Sommervold identificerer den afsluttende samtale, hun har optaget til sine data, som 

overvejende monologisk, fordi eleverne ikke deltager og læreren er den, der har længst taletid ved emneaf-

grænsning og spørgsmål til eleverne. Derudover har læreren også styringen af, hvem der siger noget, lige-

som dét IRE/F-mønster, der blev beskrevet tidligere.  (Sommervold, 2011) 

Tina Høegh fremhæver med udgangspunkt i Sulzers phD, at det har betydning, at læreren interesser sig for 

elevernes erfaringer i livsverdenen. Med dette perspektiv fastlægges det også, at det derfor har betydning, 

hvilket spørgsmål læreren stiller, jf. de erfaringer Sommervold har gjort sig med spørgsmålets betydning, 
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tilføjer Høegh med afsæt i Sulzert, at det har betydning, hvorvidt spørgsmålene og opgaverne lægger sig op 

ad elevernes erfaringsverden og ikke udelukkende lærerens. (Høegh, 2018, s. 207) 

Maren Liestøl Jahnsen finder også tendenser sammenhæng mellem lærerens spørgsmål og elevens delta-

gelse i dialogen, hun konkluderer i sit projekt, at alle de lærere hun følger, anvender i mere eller mindre 

grad IRF-strukturen, men dialogiske øjeblikke sker i høj grad, når læreren stiller åbne spørgsmål om f.eks. 

elevens mening om teksten. (Jahnsen, 2017). Hun finder, ud over spørgsmålets betydning også, at lærerens 

respons på elevsvar er vigtig: ” Ulempene ved å gi slike responser er for det første at elevene ikke vet hva de 

har gjort bra når læreren ikke utdyper det noe mer, og for det andre kan det også skape usikkerhet blant 

elevene. Dette fordi læreren kan si at et elevsvar var ”bra”, men likevel fortsette å spørre andre elever om 

det samme” (Jahnsen, 2017, s. 76) 

 

Elevernes gruppesamtaler  

Neil Mercers og Rupert Wegerif  

Samtalen kan anskues med Mercers tre begreber, der alle eksemplificerer en måde at tale sammen på i 

grupper, Mercer og Wegerif har lavet interventionsforskning, hvor britiske elever og lærere har indgået i et 

undervisningsforløb, dette for at kortlægge elevernes måder at tale sammen på og hvilke kollaborative, 

sproglige aktiviteter, der foregik i klasselokalet.  

”Disputational talk” finder sted, når eleverne konkurrerer om ordet i stedet for at samarbejde, der er et be-

hov for at være den, der siger mest og det rigtige. I kontrast til denne, er ”cumulative talk” begrebet for, at 

eleverne samarbejder og lytter til hinanden, dog gøres dette uden et konstruktivt kritisk blik for, hvad de 

andre siger. Man accepterer, hvad der bliver sagt, men uden at diskutere sig frem til viden.  

Exploratory talk, den tredje samtaleform, er værd at stræbe efter, da samtaleformen fordrer, at eleverne 

lytter aktivt til hinanden. Der bliver stillet spørgsmål til hinandens ytringer, dette gøres i en konstruktiv 

tone, og man udfordrer ideer, der opstår ved en samtale imellem alle parter. (Mercer & Wegerif, 1999) 

Rupert Wegerif fastslår følgende om dialogens potentiale og udfordringer: ”In other words, as well as hav-

ing to learn how to dialogue with this or that specific other and this or that carefully bounded cultural voice, 

students need to learn how to dialogue with the Infinite Other, an other that they cannot know in advance 

or pin down or even ever fully understand.” (Wegerif, 2013, s. 3), der også lægger sig op af Dysthes begreb 

om flerstemmighed, da det ikke handler om at være enige med hinanden, men aktivt lytte til hinanden og 

måske få udvidet sin forståelseshorisont. At føre en dialog kræver at kunne samtale med den, man er enig 

med, men også den, man ikke deler holdninger med.  
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Metodisk afgrænsning  
Jeg vil i det følgende afsnit redegøre for mit metodiske og videnkabsteoretiske afsæt, herunder også fordele 

og ulemper ved de valg, der er truffet.  

Overordnet har jeg lavet et interventionsstudie, dette fordi jeg har prøvet undervisningsmetoder af for at 

forsøge at ændre praksis. Dette er gjort med udgangspunkt i Design Based learning, der konkretiserer, at 

forbedringer af praksis sker igennem forståelse af praksis. Mit udgangspunkt for design af undervisningen 

er både teoretisk og praktisk funderet. Jeg har med Universitetsskoleprojektet undersøgt praksis og på den 

måde, blevet inspireret til et fænomen, der kan forbedres. Derudover har jeg besøgt min primærklasse, in-

den jeg startede min empiriindsamling, dette møde påvirkede også min forhåndsviden om både klassen og 

om problemfeltet. (Christensen, Gynther, & Petersen, 2012) 

Jeg kigger på mine data med socialkonstruktivistiske øjne, da jeg forsøger at forstå virkeligheden igennem 

sociale konstruktioner. (Halkier, 2010)  Jeg går ikke teoriløst til mine undersøgelser, dette fordi jeg har 

nogle hypoteser om feltet. Socialkonstruktivismen anslår, at jeg kan gå til undersøgelsen med teori og be-

greber, derfor har jeg med hypoteserne i begyndelsen af projektet forsøgt at implementere et perspektiv 

på den sociale virkelighed, jeg har mødt, og forsøgt at uddybe, de fænomener, der opleves. (Mottelson & 

Muschinsky, 2017) 

Peter Berger og Thomas Luckmann hævder, at mennesket ikke kan beskrives uden at tage stilling til dets 

sociale baggrund. Mennesket kan kun anskues, hvis vi forstår, hvorfor de handler på en bestemt måde, det 

er derfor vigtigt at tænke sociale og kulturelle baggrunde ind.  

Virkeligheden set i lyset af socialkonstruktivismen er ikke objektiv, men derimod subjektiv fra menneske til 

menneske, det er derfor ikke den endegyldige sandhed, der undersøges, men måden hvorpå mennesker 

former og konstruerer deres virkelighed i fællesskab med sproget som redskab. (Høyen & Brinkkjær, 2018, 

s. 175-182) 

 

Sociokulturel diskursanalyse  

Jeg arbejder med sproget i brug, med lydmaterialet det mundtlige sprog og med spørgeskemaet det skrift-

lige sprog. Som skrevet i tidligere afsnit, går jeg til undersøgelsen med en forforståelse. Af dette har jeg ud-

ledt mine hypoteser og problemformulering, der til sammen afdækker mine undersøgelsesspørgsmål. 

(Forman, 1995)  

 Neil Mercer fremhæver den væsentlige pointe i denne form for diskursanalyse i følgende ” the sociocultu-

ral analysis I describe here is concerned not only with the processes of joint cognitive engagement, but also 
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with their developmental and learning outcomes” (Mercer, Sociocultural Discourse Analysis: Analysing 

Classroom Talk as a Social Mode of Thinking , 2004, s. 2) , den sociokulturelle diskursanalyse sammenlignes 

med den psykologiske diskursanalyse, hvor fokusset i højere grad er på det kognitive, dog hævder Mercer, 

at dialog kan anskues som en kognitiv proces. Sproget i sig selv er ikke det vigtige, men derimod, hvordan 

sproget bruges til at opnå fælles intellektuelle aktiviteter. (Mercer, Sociocultural Discourse Analysis: 

Analysing Classroom Talk as a Social Mode of Thinking , 2004) 

Spørgeskema 

Et spørgeskema kan udformes kvalitativt og kvantitativt, alt efter hvad det skal anvendes til. Det kvantita-

tive spørgeskema kan give målbare resultater, dette fordi det er lukkede spørgsmål, hvor respondenternes 

svar kan krydses med f.eks. baggrundsvariabler. Det kvalitative spørgeskema, med mere åbne spørgsmål, 

kan uddybe respondenternes oplevelser og erfaringer, og fordi generaliserbarheden ikke er i fokus her, kan 

nuancerne af svarene blive belyst. (Brekke & Tiller, 2014) 

Undersøgelsesdesign 
(pga. manglende plads i bilag er opgaverne ikke vedhæftet, disse kan fremvises til den mundtlige del af prø-

ven) 

Jeg har i mit undersøgelsesdesign konstrueret to undervisningslektioner i dansk á 90 minutter, i disse timer 

har jeg lavet min primære empiriindsamling med det, jeg videre i denne opgave vil kalde min primære 

klasse. Undervisningen foregik i en heterogen 7. klasse med elever med forskellige sociale og faglige kom-

petencer. En stor del af undervisningen blev gennemført med forskellige former for samtaler med overvægt 

at gruppesamtaler, disse gruppesamtaler optog jeg og er nu genstandsfelt for mit metodiske og analytiske 

arbejde.  

    

    

  

 

   

Jeg indledte første dag med, at vi skulle fortælle en gyserfortælling på en anderledes måde. Vi stod i en 

rundkreds, hvor jeg indledte med en sætning, og efterfølgende skulle hver elev sige en sætning, der 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling

Undervisningsforløbet er designet ud fra emnet ”gys og gru”, hvor jeg valgte at arbejde med Trine Mays 

læremiddel ”Gyselige fortællinger” (May, 2004), jeg var bevidst om, at det primært er til 5-6. klasser, men 

jeg brugte to noveller deri og lærervejledningen som inspiration til udarbejdelsen af opgaver, derfor tilpas- 

sede jeg det undervejs, så det levede op til kompetencemålene for 7. klasse. Jeg vurderede derudover, at 

de valgte noveller passede godt til det niveau, som den specifikke klasse havde på daværende tidspunkt. 

Eleverne havde den første dag læst om gyserens genretræk, både som en forforståelsesaktivitet, men også 

fordi opgaverne ville indeholde genrerelaterede spørgsmål.
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passede med den forgange sætning, dette gjorde jeg for at arbejde med forforståelse af gys og gru med en 

mere flerstemmig og dialogisk metode.  

Efterfølgende skulle eleverne læse novellen ”grusvejen”, de skulle læse i de samme grupper, som de senere 

skulle besvare spørgsmål med.  Jeg havde valgt at give eleverne overvejende danskfaglige spørgsmål om 

f.eks. komposition, dette for at arbejde med elevernes begrebsforståelse. Spørgsmålene er af meget ens 

karakter for begge dage, da jeg ville forsøge at sammenligne opsamlingsmetoderne.  

Efter elevernes gruppesamtaler gennemgik vi spørgsmålene på klassen, her var jeg opmærksom på at 

lægge projektets problemfelt fra mig og indgå i samtalen på præcis den måde, jeg plejer og dermed være 

objektiv. Hvert spørgsmål blev læst op, eleverne svarede i mere eller mindre grad, og jeg evaluerede på sva-

ret og gik videre.  

Den anden dag i min dataindsamling skulle eleverne læse novellen ”stilhedens hav”, en forskel ift. spørgs-

målene fra dagen før var, at disse spørgsmål var præget af, at eleverne skulle tage stilling til, hvad de 

tænkte om specifikke personer eller hændelser i novellen. Dette gjorde jeg, da jeg ville undersøge, om 

dette kunne påvirke samtalestrukturen fra en IRE/IRF- struktur til dialog, og simpelthen undersøge, om ar-

bejdsspørgsmål og -opgaver påvirker dialog, lytning og deltagelse.  

Opsamlingen på denne dag foregik ved, at vi igen satte os i en rundkreds, hvor jeg italesatte, at eleverne i 

højere grad skulle byde ind og påføre sig rollen som udforskende og vurderende ift. taleture og aktiv lyt-

ning. Midtvejs informerede observatøren, at det kunne give god mening, at jeg fjernede mig fra samtalen 

ud fra hendes observationer vurderede jeg derfor, at det ville hjælpe eleverne, at jeg fysisk forlod samtalen 

og de på den måde var tvunget til at tage stilling til især spørgsmåls- og evalueringsfasen selv. (denne del vil 

jeg belyse til min mundtlige eksamen) 

Jeg vil i næste afsnit uddybe mine overvejelser over denne form for empiriindsamling, og specifikt redegøre 

for de valg og fravalg, der er gjort i processen, da dette også har udviklet projektet og min forståelse for 

problemets felt. 

Empiriindsamling  

Den konkrete optagelse og transskription af samtaler  

Som skrevet i tidligere afsnit har jeg valgt at optage nogle fagligt funderede elevsamtaler, og samtaler på 

klassen med forskellige former og strukturer. Der blev optaget to gruppers samtaler, den ene er min pri-

mære gruppe, jeg vil bruge i opgaven, den anden vil jeg bruge for at sammenligne, om nogle af de samme 

fænomener gør sig gældende ved dem.  
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I fasen med transskriptioner har jeg anvendt en transskriptionsnøgle, jeg har konstrueret. Dette gjorde jeg 

for at systematisere og strukturere data, skabe overblik og dermed have nemmere ved at analysere det til 

sidst. (Tanggaard & Brinkmann, 2010) 

Jeg optog på henholdsvis en mobiltelefon og en tablet, og valgte af etiske årsager at optage med lyd og 

uden billede. Dette gjorde jeg også fordi, jeg vurderede, at optagelsen af lyd i forvejen kunne påvirke ele-

vernes samtaler, så de ikke ville blive så autentiske som muligt. 

 

Den konkrete spørgeskemaundersøgelse   

Generelt om spørgeskemaet  

Jeg havde til en start, inden jeg mødte klassen valgt, at jeg ville lave et fokusgruppe interview efter endt 

undervisning, dette for at få uddybet elevernes oplevelser. Jeg gennemførte et ud af to planlagte inter-

views, og pga. elevernes manglende lyst til at indgå i mundtlig dialog, valgte jeg at skifte retning og udforme 

et spørgeskema. Dette gjorde jeg, da jeg vurderede, at eleverne ville have nemmere ved at ytre sig skrift-

ligt. Spørgeskemaet er udformet på platformen SurveyXact, hvor eleverne fik tilsendt et link, så de kunne 

tilgå skemaet, derudover har jeg anonymiseret det, så eleverne ville have nemmere ved at være ærlige og 

dermed blive mere valid. Jeg fik 16 respondenter til at gennemføre og 3 respondenter har gennemført med 

”nogen svar”, dette er et fint resultat set i lyset af klassens størrelse på 20, men også den situation eleverne 

har været i med online undervisning.  

Efter den første indsamling fra min primære klasse besluttede jeg, at jeg ville udvide populationen og der-

med generaliserbarheden. Jeg fik derfor en række dansklærere til at sende spørgeskemaet ud til deres ele-

ver, alle besvarelser fra denne undersøgelse er også indsamlet fra 7. klasser fra forskellige steder i Dan-

mark. Respondenterne i anden indsamling er udvalgt ud fra dem, der ville hjælpe og ikke ligesom min pri-

mære klasse nogle, som jeg i forvejen kender. Dette styrker både generaliserbarheden og repræsentativite-

ten, og objektiviseres ved, at jeg ikke har mødt disse elever før. (Mottelson & Muschinsky, 2017) 

 

Spørgsmålstyper (overblik af spørgsmålene kan findes i bilag) 

I det første spørgeskema, som min primære klasse har besvaret, havde jeg lavet 11 spørgsmål. Efter ind-

samlingen gennemgik jeg svarene fra den mindre population, i det fandt jeg et fænomen omhandlende be-

tydningen af sociale dynamikker i samtalen, jeg tilføjede derfor et spørgsmål, jeg kvantitativt kunne måle på 

til den større population, det lyder som følgende: ”Har det betydning for din deltagelse i samtalen i grup-

per, hvem du kommer i gruppe med?” 
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Spørgeskemaet er overvejende kvalitativt, da mange af spørgsmålene er udformede således, at eleverne 

skal skrive deres svar, derfor er det også et semistruktureret spørgeskema, da eleverne ikke udelukkende 

kan vælge ud fra nogle svar. Jeg har som første spørgsmål valgt en baggrundsvariabel, hvor eleverne skal 

udfylde køn, dette er valgt for at kunne krydse spørgsmålene.   

Jeg har udformet en række lukkede spørgsmål, da jeg ønsker, at jeg i min analyse både har resultater, der 

kan måles på og dermed vise et kvantificerbart perspektiv på området, men også de mere åbne spørgsmål, 

der kan uddybe forståelsen af de enkelte fænomeners betydning for eleverne. (Brekke & Tiller, 2014) 

Analyse af resultater  
Jeg har i følgende afsnit valgt at dele min analyse op i tematiske refleksioner over teori og empiri. Dette er 

gjort, da jeg har oplevet forskellige fænomener og indsamlet en række fund, der ved temaopdeling kan læ-

ses struktureret. Jeg anvender transskriptionerne som afsæt for lærerens blik og spørgeskemaundersøgelsen 

for elevernes blik.  

Analyse af transskriptioner (fulde transskriptioner af klasse- og gruppesamtale kan findes i bi-

lag) 

Gruppesamtalen set fra lærerens blik 

Jeg vil i dette afsnit behandle de data, jeg har fået igennem optagelse og transskription af lyd fra elevernes 

gruppesamtale. I følgende gruppe er de fem, tre piger og to drenge. De mest dominerende er P1 & P2 og 

D1, der skiftevis afbryder hinanden og taler i munden på hinanden. P3 bidrager også et par gange til samta-

len, men D1 siger ikke noget og sidder for det meste med hovedet ned i teksten.  

I følgende eksempel er den primære gruppe startet på andet spørgsmål på den første dag.  

(…) P1 SKRIVER NED P1: Læser spørgsmålet op: ”Passer novellens handling med det i tænkte, da I læste navnet grusvejen?” 

D1: Ja  P1: Det skriver vi bare  P1: Fordi så skal vi også skrive hvorfor  P1: Jaaa  D1: Fordi vi sagde det ville være på en grusvej  

P1: Ja okay - Herefter mange sekunders stilhed, imens der skrives (…) 

Dette er et tydeligt eksempel på Mercers begreb ’cumulative talk’, eleverne samarbejder og lytter rimeligt 

aktivt til hinanden, men de diskuterer sig ikke frem til viden, derimod accepterer de hinanden ytringer uden 

konstruktiv kritik. Udover samtalestrukturen, er dette et af mange eksempler på P1’s rolle i samtalen, hun 

får rollen som samtalens leder, dette især fordi hun indtager rollen som den, der skriver ned, så starter og 

slutter hver sætning ved hende.  

Denne rolle som den ledende skribent går P1 ikke af med undervejs, hun holder derimod fast i, at det er 

hende, der skriver. I følgende eksempel opfatter eleverne selv problematikken med, at mundtlighed er så 

flygtigt og dermed af og til skal fastholdes med skriftsproget. 

P2: Det første er, hvor han løber fra alle hans øhhmm skygger P2: og den anden det er fordi øhhm (afbrydes af p1)  
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P1: Så man kan se det på billeder ogs?  P1 skriver ned og siger svaret højt, imens hun skriver.  

P3: ”Navn på P1” hvad er det næste spørgsmål, så kan vi jo bare snakke om det, imens du skriver 

 P1: Jamen jeg jeg er færdig med at skrive P3: Nå okay 

Udfordringen for eleverne er, at de resterende medlemmer i gruppen venter på, at P1 afslutter skrivningen 

af svaret på det pågældende spørgsmål. Derfor foreslår P3, at de andre kan snakke videre, imens P1 skriver, 

denne løsning på det er absolut ikke optimal, da én af gruppemedlemmerne vil blive ekskluderet fra samtalen 

og ikke kunne følge med ift. skrivningen.  

P2 starter i eksemplet ud med at reflektere over billedets betydning på et rimeligt højt abstraktionsniveau. 

Hun afbrydes dog af P1, der skal forstå meningen med, hvad hun siger, for at kunne skrive yderligere ned. 

Dette er yderligere et eksempel på, hvordan eleverne igen ikke udfordrer hinandens ytringer, det bliver der-

imod en sekvens, der bærer præg af Mercers disputational talk, hvor eleverne konkurrerer om ordet og rig-

tigheden af svarene. P1 forsøger stadigvæk at fastholde sin lederrolle ved at være den, som de andre grup-

pemedlemmers svar kredser om.  

 

Den anden dag skulle eleverne igen sidde i de samme grupper, derfor bruges de samme initialer til eleverne, 

så data fra dagen før kan sammenlignes med disse data.  

P1: Hvordan virker det til, at Sofie har det? D1: Hun har det meget… (afbrydes af p2) 

P2: jeg kan ikke finde… (afbrydes af p1) P1: Hun er vred  

P1: Hun.. (er gået i gang med at skrive) P1: Skal vi ikke bare skrive, hun er vred? 

P1: Hun er vred.. Hun er vred på øhh Hr. Hansen og hans hund D1: Ja  

I denne sekvens vises et tydeligt eksempel på IRE-strukturen, P1 fungerer som i tidligere eksempler som læ-

reren, der både initierer et spørgsmål, der dog er givet på forhånd af mig og evaluerer på de andre gruppe-

medlemmers svar. P1, P2 og D1 konkurrerer om ordet og vurderer ikke taleture, der er derfor træk fra Mer-

cers ´disputational talk´. 

 P1 afbryder P2 og konkluderer, at pigen i novellen er vred, og skriver svaret, inden de andre når at komme 

med deres input. Der er i eksemplet væsentlige træk af sekvenser med monolog fra D1, og ikke megen dialog 

imellem de andre og hende.  

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Side 15 af 50 
 

 
Klassesamtalen set fra lærerens blik  

Efter optagelse og transskription af samtalen opdager jeg, hvor tit jeg anvender IRE-strukturen i mine samta-

ler med eleverne. Der er, som Dysthe hævder vedr. udfordringen af flerstemmigheden i klassesamtalen, me-

get få elever, der deltager i vores samtaler. Et eksempel på IRE-strukturen fra samtalen er:  

”Lærer: Godt, første spørgsmål. Passer novellens handling på med det, I snakkede om, da I læsten titlen 

”Grusvejen”.  

Dreng 1: Ja 

Lærer:  Ja? Hvordan det? 

Lærer: Hvad snakkede I om? 

Dreng 1: At der var en grusvej med i den der, at der nok var en grusvej i  

Lærer: Ja… andre? 

Pige 1: Vi snakkede også om, at man bliver bange på en grusvej 

Lærer: Man bliver bange på en grusvej, ja.” (se bilag for hele transskriptionen) 

Eksemplet er fra starten af samtalen, hvor jeg initierer et spørgsmål, en elev svare på spørgsmål og jeg eva-

luerer og lader næste elev svare, og evaluerer også på dette. Problematikken er manglen på evaluering / 

feedback for netop at opretholde dialogen. Flerstemmigheden kan skabes ved Dysthes tre begreber om op-

tag, autentiske spørgsmål og høj værdsætning (Dysthe, 2000) 

Et andet eksempel, hvor en elev reflekterer over mit spørgsmål på et højt abstraktionsniveau, er følgende: 

Lærer: Øhhmm, I skulle blive enige om nogle ord i novellen, der skaber uhygge og spænding, hvad snakkede 

I om der? Hvis der var nogle ord 

Lærer: Ja (sagt til dreng 2) 

Dreng 2: Det er nok mere en sætning, levende døde havde forladt deres grave, og var i gang med at sortere 

(utydeligt ord)  

Lærer: Ja 

Her er udfordringen igen, at jeg anvender IRE-strukturen, men med meget svag evaluering og feedback. Det 

kunne være starten på en lærerig dialog, hvor flere elever også kunne blive inddraget med deres input, men 

den bliver hurtigt stoppet, da jeg er meget opsat på vi når igennem alle spørgsmål – jeg er mere målorien-

teret end fastholdelende af processen til målet.  
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I næste afsnit analyserer jeg min spørgeskemaundersøgelse, og det interessante, der bla. viser sig er, hvor 

stort et behov eleverne har for en ordentlig feedback og fyldestgørende svar på spørgsmål, det er derfor 

interessant at se, hvor meget denne del af samtalen kan påvirke eleverne, og have indflydelse på fremtidig 

motivation for deltagelse. 

 

Analyse af spørgeskemaundersøgelser 
Jeg vil i følgende to afsnit analysere resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen med gruppesamtalen og 

klassesamtalen som perspektiv.  Jeg starter med min primære klasse, hvor jeg udvælger tendenser fra 

spørgsmålene og sammenligner med den større population fra det andet spørgeskema   

Ved det første spørgsmål fra den primære klasses besvarelser, der er baggrundsvariablen vedr. responden-

ternes køn, er der 19 besvarelser, herunder er der 7 drenge og 12 piger. Efterfølgende falder antallet af be-

svarelser, og slutteligt er der 16, der gennemfører hele skemaet.  

Ved det første spørgsmål fra den større population, der indeholder samme baggrundsvariabel, er der 128 

piger og 77 drenge, der har besvaret. Der er også et stigende antal respondenter i dette spørgeskema, der 

ikke gennemfører og derfor kun bidrager med ”nogen svar”.  

Gruppesamtalen set fra elevernes blik 

Respondenterne skulle i den lille population svare på tre spørgsmål omhandlende gruppesamtalen, de føl-

gende to tabeller er opgjort med antal af drenge og antal af piger, der mener noget bestemt og derefter er 

de kategoriseret.  

I tabel 1 vises en tydelig tendens, da næsten halvdelen af drengene og pigerne mener, at det er gruppen, 

der betyder noget. Kategoriseringen ’gruppen’ indeholder, hvorvidt det er nogle man kan lide, og også om 

det er nogle, man arbejder godt sammen med. Der er en forskel i pigerne og drengenes begrundelser til 

svaret.  

Tabel 1: Spørgsmål 4 – Hvad skal der til for at deltager i samtalen i grupper, når du har dansk? (lille population) 

Kategorisering  Emnet  Gruppen Flere kategorier i én  Andet  

Dreng/pige 
(2/2) 
(28,5% / 22,2 %) 

Dreng/pige 
(3/4) 
(42,9 % / 44,4 %) 

Dreng/pige 
(1/1) 
(14,2 % / 11,1 %) 
  

Dreng/pige 
(1/2) 
(14,2 % / 22,2 %) 

En pige skriver: ”Nogen grupper hvor man har ens gode venner med”, her er deltagelsen påvirket af, hvor-

vidt man er sammen med ens venner. Drengen skriver: ”En god grupper meget vigtig ikke at det behøver at 
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være ens bedste ven men en man arbejder godt sammen med”. Forskellen i svarene er, at pigen har behov 

for at være sammen med sine venner for at deltage, men en god gruppe for drengen defineres ikke ved, 

hvorvidt det er hans bedste venner, men om de arbejder godt sammen. Der er derfor stor forskel i, hvorle-

des de to respondenter kan skille det sociale fra det faglige.  

Tabel 2: Spørgsmål 5 – hvad er vigtigt i en gruppesamtale?   (lille population) 

Kategorisering  At alle deltager  Hvem man er 
sammen med 

Emnet Flere kategorier i 
én  

Dreng/pige 
(5 / 3) 
(71,4 % / 33,3 %) 

Dreng/pige 
(1 / 5) 
(14,3% % / 55,5 
%) 
 

Dreng/pige 
(1 / 0) 
(14,3% / 0%) 
  

Dreng / pige  
 (0/1) 
( 0 % / 11,1%) 

 

I tabel 2 er der forskel i, hvad hhv. drenge og piger svarer. Drengene mener overvejende, at det er vigtigt, at 

alle deltager. For at opnå Dysthes begreb om flerstemmighed og Mercer exploratary talk, er det også en 

vigtig faktor, da flere stemmer skal høres for at opnå en udforskende samtale. ”At alle taler fordi der skal 

ikke være en/flere der ikke laver noget eller føler sig udenfor” skriver en af drengene under kategoriserin-

gen ’at alle deltager’, han berører spændingsfeltet imellem at ville sige noget og at være inkluderet og få 

lov til at sige noget.  

Den interessante tendens i tabel 2 er også, at der i den forrige tabel vedr. deltagelse i gruppesamtalen var 

mange drenge, der fremhævede, at det handler om, hvem man er sammen med. I denne tabel er det vig-

tige for drengene ikke eksplicit gruppesammensætningen, selvom man kan argumentere for at udsagnet 

’alle deltager’ også omhandler gruppen. ’Hvem man er sammen med” er stadigvæk det vigtigste for pi-

gerne, over halvdelen af pigerne hører under denne kategori. To af de 5 piger skriver, at det er vigtigt, de 

har nogle med, de kan lide. De andre svar dækker mere over stemningen i gruppen, hvor vigtigheden er, at 

man ikke afbryder hinanden, men lytter.  

For at sammenligne ovenstående data fra den lille population, vil der i det følgende blive analyseret og kom-

menteret på den store populations besvarelser af samme to spørgsmål. Jeg har jf. mit metodeafsnit tilføjet 

et ekstra spørgsmål i deres spørgeskema omhandlende gruppesammensætningen, denne tabel analyseres 

også 

Tabel 3: Spørgsmål 4 – Hvad skal der til for at deltager i samtalen i grupper, når du har dansk? (91 piger, 56 drenge) 

Kategorise-
ring  

Emnet / opga-
ven 

Gruppen Flere kategorier i 
én  

Der skal ikke no-
get specielt til 

Andet  
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Dreng/pige 
(8/14) 
(14,3%/15,4%) 

Dreng/pige 
(14/38) 
(25%/41,8%) 

Dreng/pige  
(4/3) 
(7,1 % / 3,3%) 

Dreng/pige 
(19/23) 
(34 % / 25,2 %) 

Dreng/pige  
(11/13) 
 (19,6% / 14,3 %) 

 

I den store population er der 91 piger og 56 drenge, der har besvaret spørgsmål 4. Tendensen her er, at 

flest piger mener, at gruppen har betydning for deltagelse. Der er ¼ drenge, der mener det samme, dog er 

der flest drenge med over 1/3, der ikke mener, der skal noget specielt til, men de vil deltage alligevel.  

Sammenligneligt med den lille population, er der i procent flere piger og drenge i den lille population, der 

passer i kategorien ’gruppen’, dette gør sig også gældende for kategorien ’emnet’ for drengene, men hvor 

der i den lille population ikke er nogle piger, er der i den store population også piger, der mener det. Den 

helt klare forskel imellem de to populationer er, at der i den store populations data også bliver tilføjet et 

”der skal ikke noget specielt til”, det er dog uklart, om det er fordi alle respondenter altid vil deltage, eller 

om det er fordi der ikke er noget, der kan motivere dem.  

En interessant observation i tabel 3 og 4 er, at der er en større andel drenge, der mener det er vigtigt, i hvil-

ken gruppe de kommer i, sammenlignet andelen af dreng, der mener, at gruppen har stor betydning for 

deres deltagelse. Dette er også til forskel fra den lille population, hvor det for drengene var omvendt i de to 

tabeller. Tendensen er derfor, at det er vigtigt for drengene, hvem de arbejder sammen med, men ikke 

nødvendigvis det, der gør de deltager.  

Tabel 4: Spørgsmål 5 – hvad er vigtig i en gruppesamtale? (89 piger, 54 drenge) 

Kategorisering  
 
 
  
  

 

Hvem man er 
sammen med 

Alle delta-
ger  

Emnet  Flere kategorier Andet  

Dreng/pige 
(25 / 30) 
(46,3 % / 33,7 
%) 

Dreng/pige 
(16/41) 
(29,6/46,0%) 
 

Dreng/pige 
(5/2) 
(9,2%/2,2%) 

Dreng/pige 
(2/6) 
(3,7%/ 6,7%) 
 

Dreng / pige  
(6/10) 
(11,1%/11,2%) 
  
 

 

 For både drenge og piger handler det meget om, hvem man er sammen med og om alle deltager i arbejdet. 

Det kan argumenteres for, at de to kategorier på en måde hænger sammen, da der er en tydelig tendens i 

begge populationers svar på spørgsmål 4, der netop omhandler deltagelsen. Der er mange respondenter, 

der svarer, at det er gruppesammensætningen, der har betydning. Dette kunne derfor være interessante 

observationer, man kunne gøre sig for at se, om det i praksis reelt har betydning. En pige skriver: ”At man 

ikke skal være så bange for at sige noget så man helt lader være med at sige noget” og en anden pige skri-

ver ”at det ikke kun er, en der styrer hele gruppen, men at hele gruppen samarbejder”, der er to vigtige 
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fænomener på spil i de to udsagn. I det første fremhæves det, at man ikke skal være bange for at sige no-

get, og at dette kan være en hæmsko for pigens lyst til at deltage. I andet udsagn er det rollefordelingen i 

gruppen, der er i centrum, hvilket også kunne ses i mine transskriptioner, hvor lederen af gruppen oftest 

tog ordet.  

Efter indsamlingen af den lille populations besvarelser valgte jeg, netop med udgangspunkt i ovenstående 

spørgsmål 4 og 5, at udarbejde et ekstra spørgsmål, dette for at få be-/afkræftet min hypotese om de soci-

ale aspekter på samtalen. Tabellen vedr. spørgsmålet ’har det betydning for din deltagelse i samtalen i 

grupper, hvem du kommer i gruppe med?’, dette er automatisk krydset af SurveyXact med baggrundsvari-

ablen og kan forefindes i bilag 1, tabel 3. Der er 120 respondenter, der mener, det har betydning, hvem de 

kommer i gruppe med. Af de 120 respondenter er der flest piger med ja. Det er derimod ligeligt fordelt i 

nej, hvor 50 % drenge og piger begge mener, det ikke har betydning, i alt er dette 26 respondenter. Det kan 

delvist bekræfte min hypotese om, at det sociale har stor betydning for eleverne, og dermed noget, der er 

vigtigt at være opmærksom på.  

Elevernes vurdering af deltagelse i gruppesamtalen 

For at samle op på ovenstående data er bla. deltagelse vigtig for eleverne. Det er derfor interessant at sam-

menholde med elevernes egne vurderinger af deltagelse i gruppesamtalen. Jf. både Bakthin og Dysthe og 

Wegerif, der er behandlet i tidligere teoriafsnit, er det en forudsætning for dialogen, at flere deltager i den, 

hvis dialogen skal sikre læring. Jeg vil i følgende forelægge og analysere resultaterne fra spørgsmålet om-

handlende elevernes deltagelse, dette fra både den lille og store population. Tabellerne kan hhv. for den 

lille forefindes i bilag 2, tabel 3 og bilag 1, tabel 2.  

I den lille population er der 16 respondenter, der har besvaret spørgsmålet. Af de 16 er der 0, der vurderer, 

at de aldrig deltager. Sammenligneligt er der 100 % af tre piger, der vurderer, at de altid deltager. I den 

store population er der besvarelser fra 141 respondenter. 33 % drenge og 67 % piger af tre respondenter 

har svaret aldrig, og 33 % drenge og 67 % piger af 49 respondenter har besvaret altid. Fælles for begge po-

pulationer er, at der er flest drenge og piger i procent, der vurderer, at de ’nogle gange’ og ’mange gange’ 

deltager. Man kan derfor overveje, om behovet for andres deltagelse har direkte påvirkning af ens egen 

deltagelse.  

Klassesamtalen set fra elevernes blik 

Spørgsmålet, der omhandler betydningen af lærerens feedback på elevernes svar på klassesamtalen, har 

fået 17 besvarelser, heraf er der 7 drenge og 10 piger, et af svarene går igen to gange, og der kan derfor 

være en usikkerhed i, hvorvidt det er den samme respondent. Spørgsmålet er udformet som et åbent 

spørgsmål, hvor respondenterne selv skal skrive svaret.  
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Alle 17 respondenter har svaret ja til, at det er vigtigt, hvordan læreren svarer dem, når de rækker hånden 

op. Der er visse tendenser i disse besvarelser og begrundelserne for svaret, og i følgende har jeg forsøgt at 

systematisere og gruppere disse. De er samlet og grupperet i følgende overskrifter: 

Tabel 5: Spørgsmål 2 – Er det vigtigt, hvordan læreren svarer dig, når du rækker hånden op? Hvorfor/hvorfor ikke? Lille population 

JA 
(17) 

Ydmyget/negativ 
påvirkning 

Motivation Behov for støtte Ingen 

Dreng/pige 
(2/4) 
(28,5%/40%) 

Dreng/pige 
(3/3) 
 (42,9 % / 30 %) 

Dreng/pige 
(2/2) 
(28,6 % / 20 %) 

Dreng/pige 
(0/1) 
(0 % / 10 %) 

NEJ 
(0) 

Ydmyget / negativ 
påvirkning 

Motivation Behov for støtte Ingen 

Dreng/pige 
(0/0) 
(0 % / 0%) 

Dreng/pige 
(0/0) 
(0 % / 0%) 

Dreng/pige 
(0/0) 
(0 % / 0%) 

Dreng/pige 
(0/0) 
(0 % / 0%) 

 

Tabel 6: Spørgsmål 2 – er det vigtigt hvordan læreren svarer dig, når du rækker hånden op? Hvorfor/hvorfor ikke? Store population 

JA 
 

Lærerens være-
måde 

Motivation Behov for støtte Flere besva-
relser* 

Andet 

Dreng/pige 
(20 / 38) 
(32,8%/37,3%) 
 

Dreng/pige 
(6/13) 
(9,8%/12,7%) 
 

Dreng/pige 
(6/17) 
(9,8%/16,6%) 
 
 

Dreng/pige 
(2/2) 
(3,3%/2,0%) 
 
 

Dreng/pige 
(12/19) 
(19,7%/18,6%) 

NEJ 
 

Dreng/pige 
(15/13) 
(24,6%/12,7%) 

    

Jeg har opgjort data fra den større population med samme fremgangsmåde som før, dette for at kunne lave 

en eventuel komparativ analyse. I følgende tabel vises der data fra samme spørgsmål, men fra den større 

population. Der er 61 drenge og 102 piger, der har besvaret dette spørgsmål. Antallet af besvarelser i selve 

spørgsmålet er større end samlet gennemførte besvarelser, da det er et spørgsmål fra starten af spørgeske-

maet, og der ikke er mange, der har stoppet besvarelsen. Der er dog et fald fra baggrundsvariablen til num-

mer 2 spørgsmål på 42 respondenter. 

(*flere besvarelser dækker over de besvarelser, hvor respondenten hører ind under flere kategorier)  

Til forskel fra tabel 5 er der en række respondenter, der i tabel 6 mener, at det ikke er vigtigt, hvordan lære-

ren svarer tilbage, når han/hun rækker hånden op. Helt konkret er der tale om 1/4 drenge og cirka 1/10 pi-

ger, der ikke finder det vigtigt.  
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Der er derfor også en forskel i, hvorvidt drengene og pigerne vurderer det som vigtigt, dette skal dog ses i 

lyset af forskellen på antal køn, der har besvaret spørgsmålene, hvor drengene er i mindretal.  

Generelt er det lærerens væremåde, som eleverne argumenterer for er vigtig, herunder både lærerens hu-

mør, stemmeføring og den generelle respons. Et eksempel på svar vedr. lærerens væremåde er følgende: 

”Ja det er vigtigt fordi for er eksempel hvis man har meget svært ved at sige noget i klassen og man så bliver mødt af et ironisk svar 

har man slet ikke lyst til at sige noget”, her er det problematikken ved at blive mødt af et sarkastisk svar, der bliver 

belyst, og problematikken omkring dette opstår i høj grad, hvis eleven i forvejen har udfordringer med at 

deltage på klassen. Denne kategorisering minder på mange måder om kategoriseringen ”ydmyget / negativ 

påvirkning” fra den mindre population, følgende eksempel er fra en pige fra kategoriseringen: ” Ja hvis de bare 

siger det er forkert eller siger det et dårligt svar har man ik lyst til at prøve det igen”, her fremhæves det også, at det nega-

tive svar kan have langsigtede påvirkninger for elevens selvværd og dermed også deltagelse.  

En forskel på ovenstående eksempler er følgende: ” jeg er lidt ligeglad for når jeg rækker hånden op er det for at "be-

vise" at jeg kan svarer”, her taler det direkte ind i IRE-strukturen, der i overvejende grad bruges til at forhøre 

eleverne i deres forståelse af spørgsmålene. Det er udover dette også en meget målorienteret tilgang, da 

det er behovet for at bevise rigtigheden af svaret, og generelt bare dét at turde at rækken hånden op. 

Motivation til at række hånden op igen er især centralt for drengene i den mindre population, hvor det næ-

sten er halvdelen, der mister/får motivation til at deltage, alt efter lærerens måde at svare på. I den store 

population er det procentmæssigt næsten lige mange drenge og piger, der argumenterer med motivations-

faktoren. Dette hænger også sammen med eksemplet ovenfor, der belyser de langsigtede påvirkninger af 

elevernes deltagelse og motivation til dette.  

Man kan derfor samlet overveje, hvordan der svares på elevernes ytringer, hvis IRE-strukturen er overve-

jende i de klassesamtaler, man fører, kan man overveje, om det skal være feedback, en omformulering, 

evaluering eller måske et spørgsmål, der bliver svaret til eleven.  

 

I følgende tabel har jeg opgjort data fra spørgsmål 6, der er et åbent spørgsmål, hvor eleverne skulle svare 

på, hvad de finder vigtigt ved samtalen på klassen. Den første tabel er fra den mindre population, hvor der 

er 7 drenge og 9 piger, der har svaret.  

Tabel 7: Spørgsmål 6 – hvad er vigtigt for dig i en gruppesamtale? Lille population 

Kategorisering  At man kender 
emnet  

At det er inte-
ressant  

At man ikke bli-
ver presset til at 
sige noget  

At man må / vil 
sige noget  

Andet  
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Dreng / pige 
(3 / 1) 
(42,9 % / 11,1 
%) 

Dreng / pige 
(0 / 1)  
(0% / 11,1) 
 

Dreng / pige 
(0 / 2)  
(0 % / 22,2 %) 

Dreng / pige  
(4 / 2) 
(57,1 %/ 22,2 % 

Dreng / pige 
(0/ 3)  
(0 % / 33,3 %) 

 

Det er tydeligt, at der er forskelle i, hvad kønnene mener. Drengene finder det vigtigst, at man kender til 

emnet og dermed har noget fornuftigt at sige og at man må/vil sige noget, der jo i klassesamtalen med den 

oftest overvejende IRE-struktur, er lærerens afgørelse. Derudover rummer kategoriseringen også svar som 

”at alle deltager”, hvilket især er begrundelser fra drengene af.  

Pigerne derimod er meget spredte ift. vigtigheden, og det er i kategoriseringen ’andet’, som flest piger hø-

rer under. I ’andet’ er der ”ikke noget”, ”ved ikke” og svar, der ikke hører under de andre. Derudover er 2 af 

pigerne også enige med drengene i, at det er dét, at man må/vil sige noget, der er det vigtige. Et eksempel 

på dette fra en pige er ”At jeg også må sige noget” og fra en dreng ”At alle må give deres bud på et godt 

svar”, men 2 af pigerne mener også, at man ikke skal presset til at skulle sige noget.  

Det kan derfor delkonkluderes med data fra min primære klasse, at det kan være udfordrende som lærer at 

finde balancegangen i, at motivere eleverne til deltagelse igennem samtalen og i samtalen, men samtidig 

ikke ignorere de, der gerne vil deltage. Men med det teoretiske afsæt anslås det jf. Tina Høegh, at elevens 

deltagelse i et elevorienteret undersøgende samtalemiljø styres af, hvorvidt læreren/vejlederen viser tillid 

til, at eleven kan producere viden og dermed ikke viden fra læreren selv eller fra det specifikke læremateri-

ale. (mundtlighed og fagdidaktik) 

 

 

I den store population er der 54 drenge og 89 piger, der har besvaret spørgsmål 6. Fra spørgsmål 2, der er 

behandlet i forrige afsnit, er det flest piger der faldt fra til nummer 6, der er dog også sket et fald i besvarel-

ser fra drenge i dette.  

Der er nogle andre tydelige fænomener i denne population, og derfor vil det følgende ikke være en kompa-

rativ analyse af de to populationers besvarelser, men i højere grad en analyse af den store populations ten-

denser.  

Tabel 8: Spørgsmål 6 - Hvad er vigtigt for dig i en samtale på klassen? Store population 

Katego-
risering  

Alle delta-
ger 

Emnet Stemning i 
klassen 

Hjælp og læ-
rerens be-
tydning 

Flere kate-
gorier* 

Andet 
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Dreng/pige 
(6/12) 
(11,1% / 
13,5%) 

Dreng/pige 
(11/6) 
(20,3 %/ 
6,7%) 

Dreng/pige 
(19/40) 
(35,2%/45,0%) 

Dreng/pige 
(8/7) 
(14,9%/7,9%) 

Dreng/pige 
(0/2) 
(0%/2,2%) 

Dreng/pige 
(10 /22) 
(18,5%/24,7%) 

(*flere besvarelser dækker over de besvarelser, hvor respondenten hører ind under flere kategorier)  

For både drenge og piger, er der i tabel 8 i procent flest, der mener, at det er stemningen i klassen, der er 

vigtig. Stemningen i klassen dækker både over, at man lytter aktivt til hinanden, men også, at man ikke dril-

ler hinanden med f.eks. forkerte svar. Bag ved linjerne i det eleverne skriver, er det tydeligt at mærke, at 

det for mange er en svær grænse at overskride, dét at skulle sige noget overfor hinanden, og derfor vil det 

være problematisk, hvis både lærer og andre elever overskrider elevens urørlighedszone og dermed påvirke 

elevens fremtidige lyst og motivation for deltagelse. Følgende eksempler er grupperet under ”stemning i 

klassen”, det første eksempel er fra en dreng: ”At ens ”stemme” bliver hørt og at den ikke er fuldkommen 

ligegyldig”, et andet eksempel er fra en pige: ”At man har respekt for de andre altså ikke afbryder eller rå-

ber højt”. I begge eksempler er det vigtige helt overordnet det relationelle, både dét at blive hørt for det 

man siger, men også, at man ikke afbryder hinanden. Det er konkret træk fra det dialogiske- og flerstem-

mige klasserum, der efterlyses af respondenterne. Dette fordi man i dialogen lytter aktivt til hinandens yt-

ringer, respekterer hinanden, men også har et ansvar om at deltage aktivt med de andre.  

Deltagelsen er også vigtig for respondenterne, og der er næsten lige mange drenge som piger, der finder 

det vigtigt. Deltagelsen er det helt essentielle i at forandre en monolog til dialog, da dialog kræver mere 

end én deltager. Det var også disse overvejelser, jeg gjorde mig i afsnittet om transskriptioner, hvor jeg op-

tog en klassesamtale imellem min primære klasse, og hvor jeg selv var underviser. Der var ikke mange ele-

ver, der deltog, og det kan derfor være svært at holde en dialog i gang – især en flerstemmig dialog. Jf. Tove 

Sommervold, der tidligere er nævnt i projektet, har det stor betydning, hvilket spørgsmål/opgave, som læ-

reren giver eleverne og dermed initierer under klassesamtalen, der kan simpelthen være variationer af grad 

af motivation ift., hvilket spørgsmål eleverne mødes med.  

Dette ses også tydeligt i mine data fra både den store og lille population, hvor emnet har en særdeles stor 

betydning for eleverne. Emnet som kategori rummer både viden om emnet, i hvor høj grad emnet er spæn-

dende for eleverne, men også hvordan der arbejdes med emnet – herunder altså spørgsmål og opgaver. 

Komparativt kan man i tabellerne se, at emnet har større betydning for drengene i den lille population og 

for pigerne i den store population, men fælles for begge er, at mange mener, emnet er vigtigt.  

”At emnet interessere mig og jeg kan udtale mig om emnet” er en udtalelse fra en dreng og ”At det er noget 

vigtigt de snakker om, for ellers spiller de bare vores tid i klassen. Og så lærer vi mindre. Men det er måske 

bare in mening.” er en udtalelse fra en pige. Begge omhandler den indholdsmæssige dimension, altså det vi 
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skal tale om. Begge udtalelser kræver planlægningsarbejde for læreren, da der vil være behov for differenti-

ering og varierede arbejdsmetoder og materiale til at dække begge elevers behov, det kan være udfor-

drende både at skulle ramme elevernes interesser, men også ”noget vigtigt”, fordi det lægger op til elever-

nes subjektive holdning til faget.  

Elevernes egne vurderinger af deltagelse i klassesamtalen 

Jf. tidligere opgørelse af elevernes egne vurderinger af deltagelse i gruppesamtalen, indeholdt spørgeske-

maet også et spørgsmål vedr. deltagelsen i klassesamtalen – dette for begge populationer. 

I den lille population er der flest besvarelser i ’ikke så tit’ og ’nogle gange’, i den store population er der 

flest besvarelser i ’nogle gange’ og ’mange gange’. Der er flest piger, i den lille population, der svarer ”ikke 

så tit” og flest drenge, der besvarer med ”nogle gange”. De erfaringer, jeg har gjort mig med denne popula-

tion i undervisningen er, at de generelt ikke deltager meget i klassesamtalen, og der egentligt er en ligelig 

fordeling imellem drenge og piger, der deltager. Jf. Dysthes pointe med, at der oftest er meget få stemmer, 

der bliver taler i klasserummet, passer det meget godt til min primære klasse, dette oplevede klassens egen 

lærer også, og der er derfor ikke udelukkende tale om manglende relation.  

Diskussion af resultater og fejlkilder i projektet  

Resultater: 

I ovenstående analyse har jeg fundet ud af, hvor stor en betydning det har for eleverne, hvilken feedback 

læreren giver til dem, dette gør sig både gældende for resultaterne i spørgeskemaundersøgelsen, men i høj 

grad også i transskriptionerne, hvor jeg efterfølgende selv reflekterer over, hvor korte sekvenser feedback, 

jeg giver eleverne i samtalen.  

Det kan derfor tyde på, at eleverne ofte undervises med IRE/F-strukturen som udgangspunkt, da læreren i 

denne undervisningsform i højere grad bliver den evaluerende part og ikke den ligeværdige samtalepart-

ner, som der gør sig gældende i det dialogiske klasserum. Det får også en stor betydning for min primære 

gruppe i transskriptionerne, da især én af pigerne ofte henvender sig til mig for at få anerkendt sine per-

spektiver på teksten, dette påvirker gruppesamtalen, hun er i, da deres dialog afbrydes. Dette stemmer 

overens med Dysthes observationer, hvor eleverne oftest ikke ser hinanden som ligeværdige i samtalen ift. 

den viden, de ellers kunne få fra læreren. Projektet kommer ikke med det endegyldige svar på dette, men 

ved flere undersøgelser af det vil man bedre kunne kortlægge, om der er en tydelig kobling imellem lære-

rens måde at føre undervisning på og dermed så lærerens rolle i elevernes gruppesamtaler derefter.  

I både klasse- og gruppesamtalen får emnet og spørgsmålene/opgaverne også stor betydning for det faglige 

udbytte. I mine observationer af min primære klasse, og transskriptionerne af klassesamtalen er det tyde-

ligt, at eleverne reflekterer nemmere over bestemte typer spørgsmål og det samme gør sig gældende for 
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deltagelsen. Jf. Tove Sommervold har det stor betydning, hvorvidt spørgsmålene lægger sig op ad elevens 

livsverden og dermed ikke kun fra lærerens eget perspektiv, med udgangspunkt i denne teoretiske foran-

kring og mine observationer af min primære klasse tænkte jeg netop, at emnet ville være vigtigt for mange 

af respondenterne i spørgeskemaet. Resultaterne viser, at det ikke er det, der er det vigtigste for dem og 

heller ikke i høj grad dét, der får dem til at deltage. Det er derimod de sociale aspekter af samtalebegrebet, 

der har betydning.  

I både resultaterne fra spørgsmål vedr. klasse- og gruppesamtalen er der mange respondenter, der mener, 

at deltagelsen påvirkes af gruppesammensætningen, men også spørgsmålet om, hvorvidt alle deltager. Der 

er forskellige uddybninger til kategorierne, men overordnet handler det om, hvorvidt man kommer i 

gruppe med nogle man kan lide, eller nogle man arbejder godt sammen med. Det var også mit indtryk i min 

primære klasse, at der var stort fokus på sociale dynamikker og sociale hierarkier, og i og med, at dét at 

samtale er en social læreproces, overrasker dette svar ikke meget.  

Mange respondenter kommenterer undervejs, at det er mest udbytterigt at have samtaler, når man respek-

terer hinandens holdninger, men også, når man kan være uenige. Dette er udsagn, der til gengæld ikke er 

forventet, både set i lyset af elevernes manglende evne til explorotary talk i transskriptionerne jf. Mercer 

og Wegerif, men også fordi, jeg fra tidligere undersøgelse i forbindelse med universitetsskoleprojektet har 

undersøgt samtalebegrebet, hvor eleverne oftest gav udtryk for, at samtalens mål var at blive enige om et 

svar – ligesom eleverne i transskriptionen af gruppesamtalerne bliver. Dette er tydelige eksempler på Mer-

cers begreb cumulative talk.  

 

 

Fejlkilder: 

En problematik, der er opdaget i spørgeskemaet, efter endt indsamling er, at der med fordel kunne være 

tilføjet svarmuligheden ”ved ikke” eller ”ønsker ikke at svare” i de fleste spørgsmål. Dette for at undgå, at 

respondenterne svarer noget, de egentligt ikke mener, for at komme videre, eller måske ikke svarer på hele 

spørgeskemaet og dermed kun efterlader nogen svar, der gør det svært at måle kvantitativt på svarene.  

Der er mange besvarelser, der kategoriseres som ”nogen svar” i spørgeskemaet fra den store population, 

og derfor eksisterer der en usikkerhed i nogle af spørgsmålene og dermed også resultaterne.  

Der starter ved første spørgsmål med at være 205 respondenter og slutteligt 137 respondenter. Der kan 

derfor ved krysning af variablerne opstå en usikkerhed, men SurveyXact, der er anvendt som program, skil-

ler de besvarelser fra, der ikke er gennemført til og med spørgsmålet. Det skal dog tilføjes, at resultatet 
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kunne have været anderledes, hvis alle 205 respondenter havde gennemført skemaet. Der vil derfor vises 

og analyseres krydsninger af variablerne, da jeg konkluderer, at usikkerheden er så ubetydeligt ift. et så re-

sultat som muligt.  

 

Nogle af respondenterne skriver også, at de ikke forstår nogle af spørgsmålene, da det ikke er et overve-

jende problem, anses det ikke som en fejlkilde, men man kan overveje at lave nogle flere stikprøver, inden 

de reelle besvarelser og få målgruppen til at læse undersøgelsen igennem, netop for at tilpasse sproget til 

dem, der skal besvare den. 

Jeg vurderede derudover, at det var mest udbytterigt at lave så mange åbne spørgsmål, da jeg anser det 

som en betydelig fejlkilde, hvis jeg skulle forsøge at lave nogle svarmuligheder til spørgsmålene. Det er dog 

en udfordring, da jeg har forsøgt dels at lave en kvantitativ og kvalitativ analyse, både for at kunne måle og 

sammenligne de to populationers svar, men med den kvalitative vinkel også nuancer svarene og få fæno-

menerne og tendenserne uddybet.  

Transskriptionerne er også med væsentlige fejlkilder, da eleverne selvfølgelig vidste, at de blev lydoptaget, 

kan det have påvirket deres samtale, men af etiske overvejelser, der til hver en tid opvejer fejlkilden, skulle 

de have det at vide. Derudover er det også en blanding af de reelle observationer, altså hvad der bliver sagt 

og dermed transskriberet, men også en fortolkning af, hvad eleverne siger og gør. Derfor kunne man med 

fordel have interviewet eleverne efterfølgende, eller undervejs for at få deres uddybende refleksioner, 

dette blev valgt fra, fordi gruppen dels ikke deltog meget i det mundtlige interview, jeg lavede, men også 

for at lade eleverne have en så autentisk dialog som muligt under omstændighederne. Videooptagelse ville 

have været mere fordelagtig, da jeg på den måde kunne have analyseret på den nonverbale kommunika-

tion, der også foregik, men igen af etiske overvejelser blev dette valgt fra. Jeg vurderede derudover også 

mhp. elevgruppen, at det ville blive en for stor overvindelse for dem, og dermed også en direkte påvirkning 

af data.  

Et didaktisk og forskningsmæssigt handleperspektiv  
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Projektet har udfordret mit syn på måden eleverne fører samtaler på, men også bekræftet en lang række af 

de teser og dermed refleksioner jeg havde, inden den egentlige påbegyndelse af dataindsamling. Mundtlig- 

hed er flygtig, og det er tydeligt, at eleverne i mine transskriptioner oplever det samme, men med behovet 

for at kunne samle op på klassen efter endt samtale, er det nødvendigt for nogle elever at fastholde mundt- 

ligheden skriftligt. Jeg vurderer derfor, at der kunne være et betydningsfuldt potentiale i at tænke over,

hvilke redskaber man kan give eleverne for både at kunne skrive ned undervejs, men uden forstyrrelse af
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samtalen. Derudover kunne det også ind imellem være fordelagtigt at lade eleverne styre samtalen på klas-

sen, netop for at nuancere brugen af IRE-strukturer i klasserummet og i udviklingen til et mere ligeværdigt, 

flerstemmigt klasserum. Det kunne være interessant at undersøge videre, hvilken påvirkning læreren og 

klassesamtalen har på eleverne, og i høj grad også de sociale dynamikker, der sker imellem udskolingsele-

ver. Dette vil have betydning for alle fag i skolen, men også for elevernes videre dannelse og uddannelse. 

Problemformuleringen sidste del indeholder spørgsmålet omhandlende, hvordan elevernes deltagelse 

fremmes i samtalen. Det har vist sig, at det først og fremmest er vigtigt at opbygge et tillidsfuldt klasserum, 

hvor der jf. det indledende citat fra Løgstrup gøres opmærksom på, at vi ved at indgå i dialog, bærer en del 

af hinanden, dette for at det sociale i mindre grad vil fylde for eleverne. Derudover kan det være fordelag-

tigt at indføre nogle mundtlige spilleregler, som alle i klassen skal følge, både for at eleverne tør sige noget, 

men også for lov at sige noget.  

Konklusion 
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Bilag 1 (yderligere tabeller fra den store population) 

Tabel 1 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel 2 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel 3 

 

 

 

 

   

 

 

Tabel 4 
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Bilag 2 (yderligere tabeller fra den lille population) 
Krydset med: Hvor tit tænker du på, om du svarer rigtigt på et spørgsmål på klassen, før du siger noget? 

 

Tabel 1 

 

 
 

 

 

 

Krydset med: Hvor tit deltager du i samtalen på klassen? 

 

Tabel 2  

 

 

 

 

 

Krydset med: 9. Hvor tit deltager du i samtalen i grupper? 

 

Tabel 3 
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Bilag 3 (transskription af gruppesamtaler) 

Transskription af første samtale ”hvad tror I novellen grusvejen kommer til at handle om”) 

P1: Okay (pause) 

P1: Det er en vej, hvor der sker noget uhyggeligt altså sådan en grus… 

D1: (afbryder p1) det er en grusvej  

P1: Ja grusvej  

P2: De kommer jo nok til at være på en grusvej 

P1: Mhhm  

D1: Ja der er garanteret noget med sten 

P1: Ja novellen kommer nok til mest at foregå der.  

P1, P2 og P3 snakker om, hvad der skal skrives ned 

 

00:00 

P1 SKRIVER NED 

P1: Læser spørgsmålet op Passer novellens handling med det i tænkte, da I læste navnet grusvejen?  

D1: Ja 

P1: Det skriver vi bare  

P1: Fordi så skal vi også skrive øhh hvorfor  

P1: Jaaa 

D1: Fordi vi sagde det ville være på en grusvej  

P1: Ja okay  

D1: Altså 

Mange sekunders stilhed, imens P1 skrives 

00:50  

P1: Okay 2’eren… hvordan virker det, at novellen den starter med en replik fra Toms far? 

Der kigges i papirerne  

P1: Læser spørgsmålet op igen for sig selv 

D1: Øhhh 

P2 læser begyndelsen af novellen op igen 

P1: Jamen så begynder det uhyggelige… ej jeg ved det ikke 
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D1: Jamen det det er jo den første replik, der er. (siger noget utydeligt) 

P1: Hold kæft, de er svære, de her spørgsmål man.  

D1: Øhh 

P2: Prøv at læs spørgsmålet igen 

P1: Øhh, hvordan virker det på novellen, at den starter med en replik fra Toms far 

P3: Måske, kan det gøre den lidt uhyggeligt, men fordi den starter jo med, han siger, han ser en splatterfilm.  

P1: Ja 

D1: Ja 

P1: Skal jeg skrive det, eller skal jeg bare spørge? 

D1: Ja, skriv det.  

P1 skriver ned  

02:24 

P1: Okay… hvilken betydning har billederne for din forståelse af handlingen?  

D1: billederne… (sagt tøvende) 

P3: Altså man.. man kan se på billederne, at han er bange  

D1: jaaaaeer han er bange 

P3: han er bange for… (afbrydes af p2) 

P2: så er der den her, hvor… han løber 

P1: Er det ikke rigtigt… (snakker i munden på P2) 

P1: Ja 

P1 og P2 snakker i munden på hinanden (usikker transskription) 

P1: Er det ikke der, hvor han ser den film der? 

P3: Altså den første.. (afbrydes af p2) 

P2: Nej det er forældre, det skelet der.  

P1: Nåår 

P3: Det første er, hvor han løber fra alle hans øhhmm skygger 

P3: og den anden det er fordi øhhm (afbrydes af p1)  

P1: Så man kan se det på billeder ogs?  

P1 skriver ned og siger svaret højt, imens hun skriver.  

03:27 
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P3: ”Navn” på P1 hvad er det næste spørgsmål, så kan vi jo bare snakke om det, imens du skriver  

P1: Jamen jeg jeg er færdig med at skrive 

P3: Nå okay 

P1: øhh hvordan virker det for spændingen, at Tom og Sune i starten af novellen ser en gyserfilm? 

P1: At øhhm, at det er uhyggeligt fordi  

P3: at så så tænker man 

P1: det bliver spændende  

P3: ja det bliver sådan meget mere spændende  

P3: Så er det sådan, så starter det med den uhyggelige del også bliver den ved med at være uhyggelig 

P1 skriver ned 

P3: Fordi man tænker nok ikke over, at det der uhyggelige kommer i starten 

P2: Ja 

P1: Øhh, hvordan er novellens komposition øhm ift. berettermodellen? 

hvad fanden er det nu det står for? Ift? 

P1: Nå berettermodellen 

P2: Er det ikke i forhold til? 

P1: Jo det tror jeg, i forhold til berettermodellen, det er jo sådan f.eks. point of no return 

P1: Okay, I kan bare lige selv læse spørgsmålet  

P2: Point of no return, er det ikke når han begynder at komme hjem? 

P1: Jo og han ikke kan komme tilbage  

P1: Vent lige, Kompositionen er det ikke noget.. (henvender sig til læreren) 

P1: Det er fordi, det der komposition det kan jeg simpelthen ikke huske, hvad betyder, vi har haft det med 

dig  

Lærer: Det er hvordan, at øhh, en novelle er bygget op  

P1: Nåååår 

Lærer: Ja 

P1: Det er fordi, det er 5’eren vi er nået til, hvordan virker det på spænd.. nej,  

Lærer: Ja 

P1: hvordan er novellens komposition øhm… (afbrydes af læreren) 

Lærer: Og så er det så ift. til berettermodellen  
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P1: Ja 

Lærer: Hvis I så kigger på anslag og…  

P1: Handling 

Lærer: Ja altså hvordan er den bygget op, handlingen.  

P1: Ja 

Lærer: Og hvis I ikke hundrede procent kan huske berettermodellen, så prøv at gå ind og søg på Google på 

det.  

P1: Det er den der hval der 

Lærer: Ja 

P1: Skal jeg lige søge på den? 

P1 søger på nettet  

P1: Okay først så er der anslag og… i kan ikke se noget… fuck det 

P1: Okay, der er anslag og så præsentationen, uddybning,  

P1: Anslag er det ikke sådan… sådan 

P2: Det er sådan starten  

P1: Starten 

P1: Præsentationen, det er alle personerne, der er med i det, det skriver jeg lige.  

P3: Ja præsentationen er der, hvor man får at vide, hvem der er med i den.  

P1: Anslag, ej jeg prøver lige at søge på det hurtigt,  

P2: Er det ikke bare, hvordan den starter? 

P1: Jooooo, jeg prøver bare lige at søge på det  

P1 søger på anslag 

P1: Ja, starten… så var det præsentationen  

P1 skriver igen ned  

P1: Så er det uddybning  

P1: Er det ikke sådan hvor, nu begynder den virkelig at handle om dét, den skal handle om? 

P1: Eller det ved jeg ikke… uddybning?  

P2: Er det ikke… jeg ved ikke, når han får at vide, at han skal tage hjem? 

D1: Jo 

P1: Nå, så er det ud fra historien af? Nå 
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P1: Hvad sagde du (griner) 

P2: øhmm 

P1: Hva..hva skal jeg skrive? 

P2: Det der med at, han får at vide, han skal til at gå hjemad nu.  

P1 skriver ned  

P1: Point of no return, det er der, hvor han ikke kan komme tilbage til det der hus der.  

P2: Ja 

P2: Når han er på den der grusvej-ting-ting 

P1: Ja  

P1 skriver ned 

P1: Så er der konfliktoptrapning  

P1: Det er hvor at øhh….. problemet det sker… problemet… nej jeg ved det ikke (bladrer i papirerne) 

P1: det er der, hvor han begynder at løbe.  

P1 skriver ned 

09:45 

Imens P1 skriver ned, spørger en pige fra en anden gruppe, om hun må låne hendes oplader  

P1: Hvad… mig? Til mobilen? 

P1: Når ja, hvad er det mere efter det her 

P1: Efter konflikt… der er klimaks 

P1: ´Lærerens navn´ hvad er det der klimaks? 

P1: Hvad er det? Klimaks, jeg har aldrig hørt det ord før 

P1: det der klimaks 

Lærer: Det er, når spændingen er aller-aller øverst, og der ligesom ja, lad mig lige prøve at se (søger på com-

puteren) 

P1: Er det ikke der, hvor de der skygger kommer 

Lærer: Hvordan er det, jeg trykker på, når det er måske fordi jeg er inde… 

P1: Inde på siden 

Lærer: Hvordan kommer vi sådan, at det ikke er billeder 

Lærer: der 

P1: der ja 
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Lærer læser op fra nettet om klimaks  

P1: Er det ikke der, hvor de der skygger kommer og så begynder han at løbe 

Lærer: Jo det er allerhøjest  

P1 skriver ned, imens der er stilhed blandt de andre  

P1: Hvad er det sidste… det er udtoning  

P1: Udtoning, historien fortælles færdigt. Konflikten afklares, det gamle oprettes igen. (utydelig) 

P1: Hvad sker der egentligt til sidst? 

P2: Det er det med hans forældre… hvor han kommer indenfor  

P1: Ja 

P1: Når ja, det er der, hvor de der forældre de øhhm sidder med blod og hvor de ikke… hvor de bare sidder 

med den der avis der.  

P1: Hvad fanden… var det sidste? 

P3: Der kommer et uhyggeligt billede, prøv lige at kigge, det ligner sådan en mand, der holder sådan en… et 

hoved 

P1 skriver ned, imens p3 forsøger at vise det 

P3: se  

P1: Sådan der, så er vi nået til spørgsmål 6… hvor foregår handlingen og over hvor lang tid? 

P1: Handlingen foregår på den der grusvej jo 

P1: Hallo ”lærerens navn”, den der historie igås, foregår den ikke bare over en aften… nej eller en nat? 

Lærer: Jo altså en aften, fordi han skal hjem og lave lektier  

P1: Læser svar op, medens hun skriver ”over en aften” 

P1: Bliv enige om nogle ord i novellen, der skaber uhygge og spænding  

P1: Så skal vi bare lige kigge efter nogle ord 

P3: Er det ikke der, hvor han går hjem ad grusvejen selv 

P1: Jo, men vi skal prøve at finde nogle ord i teksten 

P3: Hmhm 

P1: Øhh 

P3: Jeg har fundet det 

P1: Har du  

P3: Eller bare sådan… hans hjerte hamrede… øhm allerede. Der var ingen mennesker i syne… agtigt sådan 
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P1: ja  

P1: Zombiens motorsav  

P1: Er det ikke fint nok det her? 

P3: Jo 

P2: Jo  

P1: Hvad er der ikke et spørgsmål mere? 

P1 læser op: Ekstraopgave, lav øvelsen, vi lavede tidligere, hvor vi hver især sagde en sætning og lav dermed 

slutningen på novellen… hvad sker der  

P3: Skal vi så bare selv lave vores egen? 

P1: Ja 

P3: Okay, så vi  

P1: Skal jeg bare lige skrive den ned? 

P3: Skal vi bare sige ”P1” starter? Så gør ”P2” osv.  

P1: øhh jo, der var en skole 

P2: hvor der gik en elev 

P3: som der var seriemorder 

D1: Han havde dræbt 32 

D1: Det er dig D2 

D2: mumler noget utydeligt  

P1: Nej vi fortsætter bare, ”D2”, du kan bare sige noget med øhh, folk begyndte så at opdage et eller andet 

på skolen.  

P2: Et eller andet med det 

D2: Hvad? Hvad skal jeg gøre? Hvad snakker I om? 

P1: Du skal bare finde en eller anden sætning 

P2: du skal bare sige et eller andet, der passer til det, der lige er blevet sagt.  

P1: ligesom vi gjorde.. (afbrydes af P3) 

P3: Okay ”P1”, du starter bare igen 

P1: Der var en kælder på en skole 

P2: hvor der var fanget en lille pige i 

P3: som der var rigtigt bange  
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D1: på tre år 

D2: og lagde ned 

P1: hvad mener du? Lagde ned? 

D1: Hun lå ned 

P1: Nåååår 

P1: Pigen begyndte så at banke på døren 

P2: Men så kom der en ballon 

P3: Og den var rød 

D1: med blå striber 

D2: Den var stor 

P1: ”p3” hvad sagde du egentligt? 

P3: Den var rød… ballonen var rød  

P2: Og den havde blå striber og var stor 

P1: Så skal vi bare lige afslutte den, hvordan skal vi afslutte den? 

P1: Hun sprang så ballonen 

P2: Også kom der en nøgle ud af ballonen 

P3: Som der så åbnede en kiste 

D1: Hvor hendes far lå død 

D2: Så begyndte hun at græde 

P1: Hvad sagde du ”p3”? 

P3: Hvad? 

P1: Hvad sagde du? 

P3: Det var til en kiste… altså nøglen er til en kiste 

P1: Hvad sagde du ”d1”? 

D1: hendes far lå død 

P2: hvor hendes far lå død i kisten (hjælper p1 med at skrive ned) 

P1: Hvad sagde du d2? 

D2: også græd hun  

D1: det er bare så simpelt, også græd hun, slut 

P1: sådan der, det var det. 
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Samtale på dag 2: 

P1: Okay, hvad er vigtigt at fremhæve i novellen? 

P1: det er ham der, det er hende der pigen der. Hvad fanden er det nu pigen hedder.  

P1: Det… 

P1: Halloooo D1’s navn  

P1: Ja… hvad er vigtigt at fremhæve i novellen? 

P1: Det er ham der Hr. Hansen  

D1: H.R. H.a.n.s.e.n  

P1: og hvad fuck hedder hende der pigen der? 

P1: Hvad er det hende der pigen hedder? 

P2: i den her historie? 

P1: Ja 

D1: Sofie 

P1: Sofie? 

D1: Ja hun hedder Sofie 

D1: Det står… det står (afbrydes af p1) 

P1: Jeg synes.. (afbrydes af d1)  

D1: det står lige der  

D1: Sofie, det er sofie  

P1: Jeg synes det er vigtigt at fremhæve Sofie og HR. Hansen, fordi at sofie vil dræbe hans dyr eller hans hund 

D1: Sofie og hendes familie, Sofie, det er Sofie 

P1; Sofie og Hr. Hansen synes jeg man skal fremhæve rigtig meget 

D1: Ja 

P1: Fordi det er sådan dem, der sådan, det handler om  

P2: Wow 

P1 skriver  

P1: Hvad får billederne i novellen dig til at tænke / føle 

P2: Der er billedet af hunden, der ryger ind i manden  

P1: Jaer… Hvilken side? 
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De bladrer i papirerne 

P1: Jeg har ikke engang lagt mærke til, at der er billeder i faktisk  

D1: Jeg har bare sovet  

P2: Jeg tænker også, der er den her, hvor hun prøver at fodre hunden med noget  

D1: Når ja, dræbte hun nogensinde hunden? 

P1: Vi har ikke nået at læse det endnu  

D1: Når nej, det er rigtigt 

P1: Hvad skal jeg skrive? 

D1: Jeg håber hun døde, hun skal ikke dræbe en hund 

P1: Hva...hvad kan man skrive? 

D1: mumler noget utydeligt 

P1 skriver ned  

P1: Hed han ikke King, ham der dyret? 

P2: Det var Hr. Hansen, der blev forgiftet i stedet for hunden. 

P1: Ej, var det? 

P2: Ja han havde spist... øhh (afbrydes af p1) 

P1: Men på billederne, ser man så ikke også, at hun prøver at fodre King 

P2: Jo, men det gør hun ikke, hun lægger det bare et sted 

P1: Nåår (p1 læser op) ”Sofie prøver at.. (afbrydes af d1)  

D1: Har I nogensinde set Brandmand Sam? 

P2: Eller han var der, men han spiste det ikke  

P1: Nååår 

P3: Er det ikke så ligegyldigt lige nu? 

D1: Nej 

D1: Brandmand Sam er faktisk meget vigtig  

P1: ”At spise det der rottegift er det ikke det? (p1 skriver ned) 

P2: Øhh jo  

P1: Ja, og hvad ser man mere?  

P1: Hvad var det mere? 

D1 begynder at synge om Brandmand Sam  
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P1: Altså man… på et tidspunkt så man også  

Der bladres igen i papirerne  

P2: Jeg tror ikke, at der er flere billeder i historien 

P1: Øhh, var der ikke det der… 

P1: Der var det der billede, du viste mig 

P3: Se, der er det her! 

P1: Ja er det ikke der hun er ude for at se på ham der manden? 

P2: Ja men er det ikke en anden historie? 

P1: Nej det er den samme  

P2: What  

P1 skriver ned: ”Man ser når man pigen”… 

P1: Er hun ikke udenfor, når hun ser ham? 

P2: Jo, der er i hvert fald træer rundt om  

D1 synger stadigvæk videre  

P2: Ej hallo ”D1’S navn” kan du ikke bare tie stille? 

Flere sekunders mumlen, især fra D1  

P3: D1’S navn siges højt 

P1: Hvad ser man mere? 

P1: Hvad betyder det her billede egentligt, hvad sker der? 

Drengene og pigerne har to forskellige samtaler – udfordrende at transskribere 

D1: Ej det håber jeg, hun gør.  

P1: Vi kan også bare sige, det var det.  

P1: Hvordan virker det… hvordan virker det til, at Sofie har det? 

D1: Hun har det meget …(afbrydes af p2) 

P2: jeg kan ikke finde… (afbrydes af p1) 

P1: Hun er vred  

P1: Hun.. (er gået i gang med at skrive)  

P1: Skal vi ikke bare skrive, hun er vred? 

P1: Hun er vred.. Hun er vred på øhh Hr. Hansen og hans hund 

D1: Ja   
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D1: Fuck det ligner en kat og det ligner en kartoffel, det er fandme (utydeligt ord) 

P1: Kan du ikke godt lige trykke på den der, øhh holde den der inde, også trykker jeg. 

P1: Sådan der  

To grupper snakker sammen om King og Misse 

P1: Hvilken udvikling gennemgår Sofie undervejs i handlingen? 

P1: Øhhm… udvikling? 

P1: Hvad mener I med, hvilken udvikling gennemgår Sofie undervejs i handlingen? 

P1: Udvikling? 

Lærer: Jamen sker der.. sker der noget i den måde hun er på til en start 

D1: Hun er statisk 

P1: Hun bliver mere vred 

Lærer: Hun bliver mere vred ja 

P1: Ja 

D1: Mhm 

P2: Hvad tænker, I Sofie og hr. Hansen ville sige til hinanden, hvis de havde mødt hinanden? 

P1: øhh… jeg ved ikke lige 

P1: Hun prøver at lave en tatovering på mig… vi er lige langt wow 

P1: Jeg tror, helt ærligt, så tror jeg hun vil sige, hvorfor dræber din hund alle andre dyr? 

D1: Hvorfor står du og kigger ind ad mit vindue? 

P1 skriver ned 

P2: Ej hvad, var det den samme? 

P1: Også tror jeg.. også tror jeg, at øhm, nej det ved jeg ikke.  

P2: Ej det… nå  

P1: Kig på genretræk, hvilke genretræk opfylder novellen? Giv eksempler 

P1: øhh jeg synes ikke, den er uhyggelig 

P3: af hvad 

P1: genretræk? 

P3: Altså det er… (utydeligt) 

P1: Nej.. men altså. Det der med genretræk, mener I så sådan noget som krimi gys eller er det noget andet? 
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Lærer: Hvis I kan huske det vi læste i går, det håber jeg I gjorde, det der i starten der med gyserens genretræk. 

Og det står nemlig i starten af den her, så I kan vende tilbage.  

P1: Hvorhenne? 

P2: Er det denne her? 

Lærer: Ja, i den der, så skulle den gerne være i starten.  

P2 og P1 taler i munden på hinanden  

Lærer: D1 prøv lige, nej du lægger den væk nu! 

P1: Øhm, spænding, stemning  

P2: Har den spænding? Er det så en gyser eller hvad? 

P1: Jeg synes ikke den er gyselig  

P1: Jeg synes den er spændende, fordi man ved ikke om den der hund dør  

P3: Jeg synes stemningen er meget voldelig 

P3: Jeg synes altså den er meget voldelig  

P3: Efter hun siger, hvad hun vil gøre ved den hund 

P1 skriver ned og læser op for sig selv: Spænding… 

P3: Det synes jeg er liiidt 

P1: Man ved ikke, hvad der sker med King… eller hvad, der sker med hunden 

P2: En anden drengs navn fra en anden gruppe – hvor har du tyggegummi fra? 

Den anden dreng: Fra skraldespanden 

P1: Nej du har sgu da ikke 

Lærer: Den ene gruppe sidder her og den anden gruppe sidder der, og I skal ikke have kontakt med hinanden.  

P1: Så vi skal bare lade som om der er en mur der 

D1: Okay jeg er muren! 

Lærer: Nej det er du ikke! 

P1: siger D1’S navn, sådan halvt opgivende.  

P1: Så står der, hvad synes du om novellen? 

P1: jeg synes den er spændende  

P2: øhhhm 

P1: Hvad synes I andre? 

P1: hallo, hvad synes I andre om novellen? 
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P1: jeg synes den er spændende  

P2: Ja 

D1: Ja 

P1: Er det bare det? 

D1: Den er spændende, den er god, den er uhyggelig 

P3: Den er meget voldsom 

P1: Jeg synes at man skal, ej det ved jeg ikke, Sofie bruger meget  

P3: voldsomme ord 

P1: Ja, men hvad synes, vi skal jo skrive hvad den kan lære os  

P3: Hvad den kan lære? 

P3: Den kan lære os, man ikke behøves snakke så voldeligt, så skal man ikke blive så sur fordi den har dræbt, 

men have sagt det til en.  

P1: Hallo kan man godt, der står, hvad synes I novellen kan lære os. Skal vi så bare sige, at man skal lære, hvis 

man er vred på en så skal man styre sig 

D1: Hvor gammel er hende sofie? (henvender sig til læreren) 

Lærer: det får man ikke at vide, men hvad har det af relevans til det ”p1” sidder og siger  

P1: Det får man ikke at vide 

D1: Nemlig 

P1: Det må du selv læse dig til 

D1: Det er faktisk meget relevant 

P1: D1 tag dig fucking sammen 

D1:  Det er relevant! 

P1: Det er ikke fucking relevant.. det er ligemeget, hvor gammel hun er  

P2 siger noget utydeligt 

P1: det har intet med handlingen at gøre 

D2: så hvis hun er tre år, så kan hun ikke gå eller hvad? 

P1: Det er sgu da fuldstændig ligemeget, om hun er 30 eller hun er 15 år. Det er stadig det samme 

D1: hvis hun var 30, så burde hun… (afbrydes af p1) 

P1: Hvis hun stadig går i skole, så burde hun sgu da være lidt ung. 

D1: Jeg siger 13-14 år 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Side 46 af 50 
 

D2: Hun går i skole, det ved vi 

D1: Ja, 13-14 år 

P1: Hallo, hvad synes I andre, novellen kan lære os? 

D1: Øhh man skal ikke tage hævn 

P1: Nej 

D2: Det kan man da godt 

P1: Nej d2’s navn 

D2: forsøger at sige noget, men bliver afbrudt af D1 OG P1 

D1: Ja, men det er mere politiets arbejde 

D2: Hvad nu hvis… ville du så have hævn?  

P1: Nå, skriver ned imens hun læser op, man skal ikke tage hævn  

(alle snakker i munden på hinanden) 

P1: Sidste… har du selv oplevet noget, der forskrækkede dig.  

P3: Ja dig selv, når jeg kigger på dig 

P1 og P3 griner 

P1: noget… noget der forskrækker dig, altså hvis en forskrækker en eller hvad? 

D1: Det kan godt være, det gør man jo aldrig selv (usikker) 

P1: Så har jeg jo… så har jeg jo 

D2: Mumler noget utydeligt 

P1: Har du selv oplevet noget, der forskrækker dig 

D1 og D2: Ja 

P1: Kan det også være noget, man ikke forventede? 

D1: Ja 

D2: Ja 100 

P2: når nogen står bag døren, og giver en et chok 

P1: det havde man jo ikke forventet ville ske 

 

 

Bilag 4 - Transskription af klassesamtale  
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Lærer: Prøv og hør her. Nu skal vi lige prøve… 

Lærer: ”Drengenavn” (han forstyrrer).. Mobilen væk 

Lærer: Nej, helt væk. 

Drengen: Ja okay 

Lærer: Godt, første spørgsmål. Passer novellens handling på med det, I snakkede om, da I læsten titlen 

”Grusvejen”.  

Dreng 1: Ja 

Lærer:  Ja? Hvordan det? 

Lærer: Hvad snakkede I om? 

Dreng 1: At der var en grusvej med i den der, at der nok var en grusvej i  

Lærer: Ja… andre? 

Pige 1: Vi snakkede også om, at man bliver bange på en grusvej 

Lærer: Man bliver bange på en grusvej, ja.  

Pige 2: Mumler noget utydeligt 

Lærer: Ja, så det er der.. (bliver forstyrret) prøv lige at lad vær med det der 

Lærer: Prøv lige at sig det igen 

Pige 2: Altså, at det foregår på den der grusvej  

Lærer: Så det er der handlingen kommer til at tage udspil 

Pige 2: Ja 

Lærer: Hvem end, der har en mobil, der siger en lyd, så prøv lige at sætte den på lydløs.  

Lærer: Godt, prøv at hør her, næste spørgsmål. Hvordan virker det på novellen, at den starter med en replik 

fra Toms far af? 

Lærer: Gør det den forvirrende, gør det den spændende? Eller.. hvordan starter handlingen? 

Dreng 1: Ej.. ikke noget alligevel  

Pige 1: Mumler noget utydeligt 

Lærer: Nej, det starter med, at øhm, at Tom, jeg mener hans far siger et eller andet med… (afbrydes af 

dreng 2) 

Dreng 2: Er det ikke snart nok med (afbrydes af lærer)  

Lærer: At nu skal de sluk… Ja (til dreng 2) 

Dreng 2: de splatterfilm 
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Lærer: Ja, er det ikke snart nok med de splatterfilm. Den starter simpelthen sådan.. hvordan virker det for 

novellen? 

Dreng 1: Hvordan det virker på novellen? 

Lærer: Ja altså, gør det novellen spændende? At den starter sådan.. eller bliver I forvirret af at læse det? 

Lærer: Spørger pige 3 

Pige 3: Øhm jeg tror vi er sådan lige forvirret.. tror jeg 

Lærer: Forvirret? Okay, det er fint så. Lad os prøve lige at hoppe videre så. 

Lærer: Hvilken betydning har billederne for jeres forståelse af handlingen? 

Dreng 2: Er det ikke bare, man kan se, hvordan de har det? 

Lærer: Jo man kan se, hvordan de har det 

Lærer: Hvordan virker billederne sådan på historien? 

Lærer: Hvad tænker du pige 4 

Pige 4: Altså.. hvad? 

Lærer: Hvordan virker det med billederne ift. historien, gør det den mere spændende, at der er billeder? 

Pige 4: Altså.. ja..  

Lærer: Ja? 

Pige 4: Mhm 

Lærer: ”Dreng 3” 

Dreng 3: De er kedelige 

Lærer: De er kedelige? 

Dreng 3: Ja 

Pige 4: Ja 

Lærer: Du tænker, man kunne have gjort det mere spændende? 

Lærer: Prøv lige ”pigenavn og drengenavn.. 

Dreng 3: Det er kedeligt 

Lærer: Hvad kunne man have gjort for at gøre det mere spændende? 

Dreng 3: Lavet en film i stedet for 

Lærer: En film i stedet for.. ja okay 

Lærer: Godt.. vi tager lige et spørgsmål mere, inden vi går videre.  
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Lærer: Øhhmm, I skulle blive enige om nogle ord i novellen, der skaber uhygge og spænding, hvad snakkede 

I om der? Hvis der var nogle ord 

Lærer: Ja (sagt til dreng 2) 

Dreng 2: Det er nok mere en sætning, levende døde havde forladt deres grave, og var i gang med at sortere 

(utydeligt ord)  

Lærer: Ja 

Lærer: Dreng 4 

Dreng 4: Ikke noget  

Lærer: Ikke noget? Du synes ikke, der er noget, der er spændende? 

Pige 5: Jeg ser noget.. (utydeligt ord og utydelig transskription) 

Lærer: Ja er der andre? 

Lærer: Hvad snakkede I om pige 6? 

Pige 6: Øhm, vi kunne ikke rigtigt blive enige om nogle ord  

Lærer: Men, hvad havde i altså, for nogle ord oppe at vende? 

Pige 6: Jamen dreng 4 sagde f.eks. et spejl,  

Lærer ja.. et spejl 

Dreng 1: og på vej hjem, i et ord 

Lærer: Ja, hvad snakkede I ellers om? 

Pige 6: Ikke rigtigt flere ord 

Lærer: Er der nogen, der kan komme i tanke om nogle ord, der kunne være brugt for at gøre den mere 

spændende og uhyggelig? 

 

Bilag 5 - Spørgsmål til spørgeskema: 

1. Er du dreng/pige?  

2. Er det vigtigt, hvordan læreren svarer dig, når du rækker hånden op? – hvorfor/hvorfor ikke  

3. Hvad skal der til for at du deltager i samtalen på klassen, når du har dansk? 

4. Hvad skal der til for at du deltager i samtalen i grupper, når du har dansk? 

5. Har det betydning, for din deltagelse i samtalen i grupper, hvem du kommer i gruppe med? Hvor-

for/hvorfor ikke? 

6. Hvad er vigtigt for dig i en gruppesamtale?  
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7. Hvad er vigtigt for dig i en samtale på klassen? 

8. Hvor tit tænker du på, om du svarer rigtigt på et spørgsmål på klassen, før du siger noget? 

1 aldrig, 2 ikke så tit, 3 nogle gange, 4 mange gange, 5 altid  

9. Hvor tit deltager du i samtalen på klassen? 

1 aldrig, 2 ikke så tit, 3 nogle gange, 4 mange gange, 5 altid 

10. Hvor tit deltager du i samtalen i grupper? 

1 aldrig, 2 ikke så tit, 3 nogle gange, 4 mange gange, 5 altid 

11. Har det betydning for samtalen i grupper, hvilken opgave / spørgsmål I skal besvare – hvorfor/hvor-

for ikke? 

12. Tænker du det er vigtigt at arbejde med samtaler i danskundervisningen – hvorfor/hvorfor ikke? 
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