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Sammendrag 

Helklassesamtalen er en utbredt undervisningsmetode i de fleste klasserom, men forskningen 

viser at mange lærere sliter med å aktivisere elevene til å delta i helklassesamtalen. Formålet 

med denne masteroppgaven har vært å undersøke hvilke grep læreren kan gjøre i 

undervisningen for å skape en dialogisk undervisning. For å belyse temaet klasseromsdialog 

formulerte jeg følgende problemstilling: Hvordan kan læreren skape en dialogisk 

undervisning i norskfaget gjennom bruk av spørsmål og respons? 

 

For å svare på denne problemstillingen har jeg sett på tidligere forskning som undersøker 

hvordan spørsmål og respons kan fremme en dialogisk undervisning. Studien bygger på 

datamateriale som er samlet inn gjennom observasjon av to dobbeltimer i norskfaget ved en 

videregående skole. Jeg gjennomførte til sammen seks kvalitative forskningsintervjuer med 

lærere og elever ved den samme skolen. I analysen har jeg tatt for meg kommunikasjonen 

mellom læreren og elevene ved å se på hvordan de to lærerne stiller spørsmål og gir respons 

til elevene. For å besvare problemstillingen har jeg sett på hvordan lærerne skaper en 

dialogisk undervisning gjennom de spørsmålene de stiller og den responsen de gir. På 

bakgrunn av analysen min og perspektivene fra tidligere forskning, kan jeg konkludere med 

at det er noen redskaper som er viktige for å kunne skape en dialogisk undervisning. Disse 

redskapene er: autentiske spørsmål, variasjon av spørsmål, ventetid, opptak og høy 

verdsetting. I tillegg viser kommunikasjonen mellom læreren og elevene i dette 

datamaterialet at klasseromsdialogen kan være en arena for dannelse i norskfaget. Disse 

funnene viser at hvordan læreren stiller spørsmål og gir respons, har store konsekvenser for 

hvordan dialogen utspiller seg, og hvor stort læringsutbytte elevene har av dialogen. 

Opplæring i hvordan lærere kan stille spørsmål og gi respons som fører dialogen videre, kan 

være et viktig tiltak i lærerutdanningen og i videreutdanningen av lærere.   
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Forord 

Helklassesamtalen er en krevende undervisningsmetode. Jeg ønsket å skrive en 

masteroppgave som var matnyttig for egen undervisning og som kunne hjelpe meg å finne 
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elever. Det er mange å takke for at jeg nå kan levere et ferdig produkt, men også for at 
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undervisning har vært avgjørende for oppgaven, og kanskje det mest lærerike jeg har fått 

oppleve gjennom studietiden.  

 

Takk til elevene i klasse 3A og 2A for at dere lot meg komme på besøk og spesielt takk til 
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1 Innledning  
 

1.1 Tema for oppgaven  

Helklassesamtalen er en mye brukt undervisningsform i alle fag og på alle skoletrinn. 

Kommunikasjonen i helklassesamtalen består ifølge Nystrand et al. (1997) som regel av at 

læreren stiller et spørsmål og elevene svarer på spørsmålet, og læreren gir respons på 

elevsvaret. I denne kommunikasjonen mellom læreren og elevene i helklassesamtalen har 

forskere som Dysthe (1995) og Nystrand et al. (1997) vist at det er en del utfordringer. Det 

har blant annet blitt avdekket at læreren dominerer taletiden, og at læreren stiller mange lukka 

spørsmål som ikke åpner opp for elevdeltagelse. Tobin (1986) og Rowe (1972) viser også at 

læreren ikke tar seg tid til å vente på at elevene skal svare, og at de ofte besvarer sitt eget 

spørsmål. I tillegg har forskere som Klette (2003) vist at mange lærere i norske klasserom gir 

respons som kun består av generell ros på elevenes bidrag i helklassesamtalen og på 

framføringer. Denne responsen kan også stoppe opp samtalen, fordi responsen evaluerer 

elevsvaret framfor å bygge videre på elevsvaret.     

 

Mange forskere, blant annet Dysthe (1995) og Nystrand et al. (1997) har framhevet fordelen 

av å skape en dialogisk helklassesamtale, en klasseromsdialog. Dialogisk undervisning er 

undervisning der læreren og elevene sammen skaper felles mening ved å spille på hverandres 

ytringer. For å skape en dialogisk undervisning peker den tidligere forskningen på ulike 

tiltak. Dysthe (1995) og Nystrand et al. (1997) mener det er viktig at læreren stiller autentiske 

spørsmål. Autentiske spørsmål er åpne spørsmål som i tillegg til å være åpne også er 

autentiske, fordi læreren heller ikke kan svaret på spørsmålet. Eleven som svarer på et 

autentisk spørsmål, vil svare det som er det riktige svaret for akkurat han eller henne. Dette 

gjør at elevsvarene på de autentiske spørsmålene blir verdifulle for samtalen. De autentiske 

spørsmålene åpner opp for refleksjon og kritisk tanke. Blosser (1975) peker på viktigheten av 

å variere mellom ulike typer spørsmål. Det finnes mange ulike spørsmål, og de forskjellige 

spørsmålene har ulike funksjoner. For eksempel skal noen spørsmål sjekke kunnskap, noen 

spørsmål skal sørge for arbeidsro, mens andre spørsmål igjen inviterer til refleksjon. For å 

skape en dialogisk undervisning hvor flere stemmer får komme til ordet, peker Rowe (1972) 

og Tobin (1986) på viktigheten av ventetid. Ventetid er  tiden mellom lærerens spørsmål og 

det forventede elevsvaret. Det er viktig at læreren tar seg tid til å vente etter at de har stilt et 
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spørsmål, fordi elevene trenger tid til å formulere et svar på spørsmålet. Ved å vente på at 

elevene får tenkt seg om, kan flere elever inkluderes i samtalen.  

 

Lærerens bruk av spørsmål og respons henger nøye sammen. Dersom læreren stiller et lukka 

spørsmål, vil læreresponsen ofte være evaluerende, fordi et lukka spørsmål krever et svar som 

enten er riktig eller feil. En evaluerende respons kan ofte stykke opp samtalen og føre til at 

kommunikasjonen mellom læreren og elevene kun består av spørsmål-svar-sekvenser. For at 

responsen skal åpne opp samtalen, foreslår Dysthe (1995) og Nystrand et al. (1997) å benytte 

seg av opptak. Opptak er å inkorporere elevens svar i et nytt spørsmål og på den måten trekke 

elevsvaret videre inn i dialogen. Dysthe (1995) peker også på viktigheten av å gi respons som 

består av høy verdsetting. Høy verdsetting er at læreren bruker det eleven har sagt videre i 

undervisningen.  

 

Denne studien gir et innblikk i hvordan to norsklærere stiller spørsmål og gir respons i hver 

sin dobbelttime i en VG2-klasse og en VG3-klasse. Jeg kom i kontakt med to lærere som 

mente at de behersket helklassesamtalen som undervisningsform. Jeg observerte de to 

lærerne og undersøkte hvilke type spørsmål de stilte, deres variasjon av ulike typer spørsmål, 

lærernes bruk av ventetid og i hvilken grad de gav respons som gjorde opptak av elevbidrag 

og respons som bestod av høy verdsetting. I etterkant av observasjonen intervjuet jeg de to 

lærerne og to elever fra hver klasse.  

 

1.2 Problemstilling  

I en dialogisk undervisning blir elevene invitert inn i læringsprosessen. Lærernes og elevenes 

meninger møtes og skaper sammen læring. I en dialog får også elevene komme til orde. 

Gjennom å uttrykke seg muntlig og bruke språket, oppstår læring, hevder Dysthe (1995). I 

denne oppgaven ønsket jeg å finne ut av hvordan lærere kan skape en dialogisk undervisning. 

På bakgrunn av dette formulerte jeg følgende problemstilling: Hvordan kan læreren skape 

en dialogisk undervisning i norskfaget gjennom bruk av spørsmål og respons? 

 

For å svare på denne problemstillingen kombinerer jeg perspektiver på helklassesamtalen fra 

den tidligere forskningen med mine funn. Gjennom å kombinere disse perspektivene forsøker 

jeg å belyse nye aspekter ved helklassesamtalen som undervisningsmetode og som en arena 

for dannelse i norskfaget. Salström (2012) sier at sannheten finnes i detaljene. Ved å belyse to 
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konkrete dobbelttimer i norskfaget, mener jeg at det i denne oppgaven har blitt gjort funn 

som har relevans innenfor forskningsfeltet om klasseromsforskning. Funnene som har blitt 

gjort gir også noen klare didaktiske implikasjoner for praksis, ved å belyse noen konkrete 

redskaper for hvordan læreren kan skape en dialogisk undervisning i norskfaget.  

   

1.3 Oppgavens oppbygging  

De to følgende kapitlene i denne oppgaven vil være om teori og tidligere forskning innenfor 

temaet klasseromsdialogen. I disse kapitlene vil jeg belyse forskningens perspektiver på 

dialogisk undervisning, og dialogens rolle i det sosiokulturelle læringsperspektivet. I den siste 

delen om tidligere forskning har jeg samlet ulike funn fra den tidligere forskningen som viser 

ulike redskaper læreren kan ta i bruk for å skape en dialogisk undervisning. Disse redskapene 

vil danne det teoretiske rammeverket for oppgaven, og danner utgangspunktet for analysen.  

 

Det fjerde kapittelet i denne oppgaven er metodekapittelet. I denne delen vil jeg presentere 

metodevalgene jeg har gjort. Jeg gir en beskrivelse av den kvalitative forskningsmetoden og 

da spesielt av observasjon og det kvalitative forskningsintervjuet som er 

innsamlingsmetodene i denne studien. Jeg vil redegjøre for gjennomføringen av disse 

metodene og valg av informanter. I denne delen vil jeg også diskutere min behandling av 

datamaterialet både underveis og i etterkant av innsamlingen.  

 

I det femte kapittelet analyserer jeg datamaterialet som har blitt samlet inn gjennom 

observasjonen og ved hjelp av intervjuene. Funnene i analysen er tematisert etter teoretiske 

begreper fra kapitlene om teori og tidligere forskning. I siste delen av analysen trekker jeg 

fram noen hovedfunn som jeg mener belyser problemstillingen for oppgaven.   

 

Oppgaven avsluttes med en diskusjon og en avslutning som utgjør sjette og syvende kapittel. 

Diskusjonen starter med å belyse noen funn som kan svare på problemstillingen for 

oppgaven. Deretter viser jeg hvordan disse to timene demonstrerer hvordan dialogen kan 

være en arena for dannelse i norskfaget. Til slutt forsøker jeg å oppsummere, drøfte og 

problematisere mine funn i lys av den tidligere forskningen. Jeg ser også på implikasjoner 

denne studien har for videre forskning og praksis.  
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2 Teori  
 

Dette kapittelet vil danne det teoretiske rammeverket for mine analyser av det dialogiske 

klasserommet. Problemstillingen for oppgaven er: Hvordan kan læreren skape en dialogisk 

undervisning i norskfaget gjennom bruk av spørsmål og respons? For å kunne svare på 

problemstillingen må jeg først gjøre rede for hva jeg legger i begrepet dialogisk undervisning. 

For å se nærmere på dette tar jeg for meg de teoretiske begrepsparene dialogisk og 

monologisk undervisning og autoritativ og dialogisk diskurs. For å kunne svare videre på 

problemstillingen vil jeg også definere hva jeg legger i begrepene spørsmål og respons. Til 

slutt vil jeg si noe om dialogens verdi gjennom å vise til Lev Vygotsijs begrep om den 

nærmeste utviklingssonen. Jeg ønsker også å plassere oppgaven i den sosiokulturelle 

læringstradisjonen og gir derfor innledningsvis en innføring i det sosiokulturelle 

læringssynet. 

 

Innenfor klasseromsforskningen er det mange studier som tar for seg både empiriske og 

teoretiske aspekter ved kommunikasjonen i klasserommet. Disse aspektene lar seg ikke alltid 

entydig skilles fra hverandre. I dette kapittelet om teori har jeg valgt å ta for meg noen 

teoretiske begreper som er sentrale innenfor oppgavens problemstilling. I kapittel 3 legger jeg 

fram tidligere forskning om kommunikasjonen i klasserommet. Den tidligere forskningen 

som blir lagt fram i kapittel 3, vil også inneholde noen teoretiske aspekter.  

 

2.1 Sosiokulturelt læringssyn 

I et sosiokulturelt læringssyn vektlegges det at mennesker lærer i en sosial kontekst. Roger 

Säljö (2001) skriver at hvordan mennesker lærer, kan ikke reduseres til hvordan vi fungerer 

som individer. Vi må også ta hensyn til hvordan våre omgivelser ser ut, hvilke ressurser som 

er tilgjengelige, og hvilke krav som stilles. Vi er kulturelle mennesker som samspiller med 

andre (s. 17). I et sosiokulturelt læringssyn tenker man at læring oppstår når man tar del i et 

fellesskap. 

 

Et syn på undervisning og læring er at kunnskapsformidling handler om å overføre 

informasjon og kunnskap fra en som kan, som regel læreren, til en som ikke kan, som regel 

eleven. Lev Vygotsky, gjengitt i Säljö (2001), utfordret denne tanken om at kunnskap 
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overføres fra den ene til den andre. Vygotsky var opptatt av at individer ikke passivt tar imot 

informasjon, men gjennom aktiviteter selv konstruerer sin forståelse av omverdenen (s. 57).  

 

Det som er spesielt for samspillet mellom mennesker, er språket. Det er språket vi bruker for 

å skape en felles mening. Säljö (2001) understreker språkets viktighet i læringen ved å si at 

det er språket som gjør at vi kan lære av andres erfaringer (s. 35). Vi mennesker kan vite at 

det gjør vondt å falle ned en trapp, helt uten at vi har falt ned en trapp selv, men noen andre 

har erfart det for oss. Mennesker er derfor ikke like avhengige av instinkter. Vi kan utveksle 

informasjon, gi råd og veiledning til hverandre. Dette viser at menneskelig kunnskap i stor 

grad er språklig, og språket er ifølge Säljö en viktig komponent for å skape og kommunisere 

kunnskap (s.36).   

 

2.2 Dialogisk og monologisk undervisning  

I kommunikasjonen mellom lærere og elever i klasserommet går det et skille mellom 

dialogisk og monologisk undervisning. Dialogen starter i møte med andre mennesker og i en 

dialog er det flere stemmer som ytrer seg og som blir hørt. I en monolog derimot er det kun 

én stemme som ytrer seg. Dette er hverdagsspråkets definisjoner av begrepene dialog og 

monolog. I denne definisjonen fremstår begrepsparet som to motsetninger. For å få en bedre 

forståelse for hva begrepet betyr i undervisningssammenheng, må vi utvide begrepet 

ytterligere.  

 

Til tross for at dette begrepsparet fremstår som to motsetninger, er det viktig å få fram at det 

ene begrepet ikke ekskluderer det andre. Emilia Andersson-Bakken (2014) sier at begrepene 

dialogisk og monologisk er ytterpunkter på en skala, og at all undervisning til ulike tider er 

mer eller mindre dialogisk, eller mer eller mindre monologisk. Det dialogiske og det 

monologiske aspektet vil alltid være til stede i en undervisningssekvens. Olga Dysthe (1995) 

sier at når hun betegner en klasseromssamtale som ”monologisk”, er fortsatt det dialogiske 

aspektet til stede, men det dialogiske potensialet er ikke utnyttet. At det dialogiske potensialet 

i undervisningen ikke er utnyttet, kan innebære at læreren for eksempel stiller få spørsmål til 

elevene, at de spørsmålene som læreren stiller, er alle av samme sjanger eller at læreren ikke 

tar seg tid til å vente på svar fra elevene. I denne studien vil begrepene dialogisk og 

monologisk undervisning bli betraktet som ytterpunkter på en skala, med glidende 

overganger. Jeg vil bruke begrepsparet, men forsøke å nyansere begrepene ved å se på 
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undervisningen til de to lærerne jeg har observert, og om disse lærernes kommunikasjon med 

elevene har dialogiske og monologiske trekk.  

 

Helle Alrø og Ole Skovsmose (2005) skriver at klasseromsdialogen særpreges av å være 

undersøkende, uforutsigbar, risikofylt og likeverdig (s. 6). Med at dialogen er undersøkende, 

mener Alrø og Skovsmose (2005) at både elever og lærere entrer dialogen som nysgjerrige og 

undrende og ønsker i fellesskap å finne svar på noen spørsmål. Den undersøkende formen 

gjør at dialogen er noe mer enn opplæring av elever, og dialogen som form er ifølge 

forskerne aktiv. Elevene lærer gjennom å samtale sammen med andre. Før dialogen har 

startet, kan verken lærer eller elever vite hvor samtalen bærer hen. Det er dette som gjør 

dialogen uforutsigbar. Læreren gjør opptak av elevbidragene, og det er umulig for læreren å 

forberede seg på hva elevene vil si. Det er også det uforutsigbare som gjør dialogen risikofylt, 

ifølge Alrø og Skovsmose (2005). Dialogen kan oppleves som risikofylt og litt skummel for 

lærerne fordi det er vanskelig å ha full kontroll på om han eller hun klarer å lande 

diskusjonen. Samtidig kan læreren få innspill fra elevene som læreren aldri ville kommet på 

selv, og på den måten også selv lære noe. Læreren vil alltid være en fagansvarlig i 

klasserommet, men i dialogen er målet at elevene og læreren skal være likeverdige parter som 

har lik rett til å uttrykke seg i samtalen. Det som er viktig for at en dialog skal være 

likeverdig ifølge Alrø og Skovsmose (2005), er at alle som deltar i dialogen, blir respektert 

for sine meninger, uansett hvor ulike meningene kan være (s. 6).   

 

I en dialogisk undervisning skaper læreren og elevene kunnskap sammen. Læring i fellesskap 

er også hovedtanken i det sosiokulturelle perspektivet og det er grunnen til at den dialogiske 

undervisningen har en sentral plass i dette læringssynet. Mikhail Bakhtins teori om dialogen, 

presentert i boka Spørsmålet om talegenrane (1998), har i stor grad påvirket forståelsen vår 

av begrepet. Forskning som baserer seg på Bakhtins definisjon av begrepet dialog, kalles ofte 

for dialogisme. Denne forståelse av dialogen har andre forskere igjen brukt for å beskrive 

hvordan dialogen også er et fenomen som kommer til uttrykk i kommunikasjonen i 

klasserommet. Bakhtin (1998) sier:  

Ytringer er ikkje likegyldige overfor kvarandre og er ikkje seg sjølve nok, dei veit om 

kvarandre og reflekterer kvarandre gjensidig. Denne gjensidige speglinga bestemmer 

ytringas karakter. (…) Ei ytring må først og fremst vurderast som eit svar på tidligere 

ytringar innanfor den aktuelle sfæren (s. 65).  
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Bakthin (1998) hevder at vi skaper kunnskap sammen gjennom språket. I en dialog kan aldri 

en ytring separeres fra de andre ytringene, de er ikke nok i seg selv. Dysthe (1995) sier at for 

Bakthin er alltid en ytring svar på en annen ytring, som igjen krever et framtidig svar (s. 64). 

I en dialog samtaler vi ikke alene, vi må alltid forholde oss til andre stemmer.  

 

I dialogisk undervisning deltar lærere og elever på lik linje, og det er en gjensidighet i 

lærernes og elevenes roller i klasserommet. Dysthe (1995) understreker at lærerens rolle som 

fagekspert likevel ikke er redusert i en dialogisk undervisning. I den dialogiske 

undervisningen lærer elevene, ifølge Dysthe (1995), gjennom å bruke språket aktivt. Hun 

mener at det ikke holder at elevene bare lytter i en samtale. Det er når elevene bruker språket 

selv og formulerer sine tanker, at de blir engasjert, og interaksjonen er viktig for 

læringsutbyttet. Elevene har et stort læringsutbytte av å delta i dialogen. Derfor er det så 

viktig å aktivisere elevene til å delta. Elevene skal ikke bare delta, de skal også påvirke 

samtalens videre forløp. Dette gjør den dialogiske undervisningsmetoden til en krevende 

undervisningsform for læreren.  

 

Gjennom å bruke språket aktivt og å samtale i fellesskap med andre får elevene et 

læringsutbytte av dialogen. Dialogen er derfor en viktig del av all undervisning. Samtidig 

understreker forskere som Nystrand og Rommetveit at også monologen hører hjemme i 

helklassesamtalen. Alrø og Skovsmose (2005) hevder at fullstendig dialogisk undervisning 

ikke er noe mål i seg selv, men at den dialogiske undervisningen har noen viktige 

kvalitetstrekk som mange andre undervisningsmåter mangler (s. 6). Nystrand et al. (1997) 

mener at undervisningen i klasserommet kjennetegnes av en diskurs med både monologiske 

og dialogiske trekk. Ragnar Rommetveit (1996) begrunner viktigheten av monologisk 

undervisning ved å peke på at hovedmålet med all undervisning er å videreformidle etablert 

kunnskap til elevene. Monologiske trekk i undervisningen er viktige for å oppfylle dette 

hovedmålet. Utfra dette kan vi konkludere med at både den monologiske og den dialogiske 

undervisningen er sentrale elementer i en helklassesamtale og har ulike formål i elevenes 

kunnskapsutvikling.  

 

2.3 Autoritative og dialogiske lærerhandlinger  

I kommunikasjonen i klasserommet går det også et skille mellom autoritative og dialogiske 

lærerhandlinger. Dette begrepsparet har også blitt formet av Bakhtins teorier. Dette 



 8 

begrepsskillet mellom det autoritative og det dialogiske dreier seg om maktforholdet i 

dialogen (Bakhtin, 1981, s. 342) For Bakthin var den autorative stemmen, ifølge Dysthe 

(1995), representert av staten. Dersom vi skal overføre dette maktforholdet til klasserommet,  

dreier det seg om et asymmetrisk forhold mellom lærer og elev. Dette asymmetriske 

forholdet kan også ha påvirkning på dialogen og føre til en asymmetrisk dialog hvor 

kommunikasjonen består i at læreren evaluerer elevene. I en autoritativ diskur, er det en 

autoritetsfigur som dominerer samtalen. Dysthe (1995) understreker at diskursen først blir 

autoritativ dersom ikke andre enn autoritetspersonen kommer til orde med sine tanker og 

refleksjoner (s. 68). I en dialogisk diskurs derimot er aktørene likestilte, det er rom for flere 

stemmer, og det er rom for at stemmene konfronterer hverandre. Dersom vi skal overføre 

dette til en klasseromssituasjon, betyr det at lærer og elever er likestilte parter i 

helklassesamtalen. I en slik samtale kan elevene komme med synspunkter som supplerer 

hverandre og konfronterer hverandre. Både den dialogiske og den autoritative diskursen har 

sine funksjoner og formål i helklassesamtalen. Den autoritative diskursen er viktig for at 

læreren skal holde kontroll i timen, mens den dialogiske er viktig for å inkludere elevene i 

dialogen. Dysthe (1995) sier også at begge rollene er til stede, men det er lærernes oppgave å 

behandle elevene slik at de føler seg som likeverdige parter i dialogen (s. 69).  

 

2.4 Spørsmål 

Læreren stiller mange spørsmål og alle spørsmålene har ulike funksjoner. Noen spørsmål skal 

føre til arbeidsro: ”Kan dere være stille?”, andre spørsmål skal sjekke faktakunnskap: ”Hvor 

mange innbyggere bor det i Norge?” I klasseromsforskningen kategoriseres spørsmål ofte i 

begrepspar. Jeg vil i følgende avsnitt gjøre rede for ulike kategorier av spørsmål, og hvilke 

kategorier som vil bli brukt som begreper i denne oppgaven.  

 

Det første begrepsparet som jeg vil benytte meg av for å kategorisere spørsmål, er åpne og 

lukka spørsmål. Nystrand et al. (1997) definerer et åpent spørsmål som et spørsmål som kan 

besvares på flere ulike måter, mens et lukka spørsmål er et spørsmål som har ett bestemt 

fasitsvar. Ja/nei-spørsmål defineres av Nystrand et al. som åpne spørsmål, fordi det er flere 

svaralternativer. Nystrand et al. sin definisjon av åpne og lukka spørsmål vil være den 

definisjonen jeg forholder meg til når jeg omtaler åpne og lukka spørsmål i denne studien.  
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En annen måte å kategorisere spørsmål på er ved hjelp av begrepsparet autentiske og ikke-

autentiske spørsmål. Dette begrepsparet minner om åpne og lukka spørsmål, fordi et 

spørsmål som er autentisk, som regel også er et åpent spørsmål. Det som er særegent for dette 

begrepsparet ifølge Nystrand et al. (1997), er hvorvidt læreren selv vet svaret på spørsmålet 

på forhånd eller ikke. Spørsmål som læreren allerede vet svaret på, betegnes som ikke-

autentiske, mens spørsmål som læreren ikke vet svaret på betegnes som autentiske. Dysthe 

(1995) sier at de autentiske spørsmålene åpner opp for elevenes egne meninger og erfaringer.  

i diskusjonen. Svakheten med denne spørsmålskategorien i forskningen er at det er vanskelig 

for forskeren som observerer en undervisningstime, å avgjøre om læreren visste svaret på 

spørsmålet eller ikke.  

 

I tillegg til disse begrepsparene kategoriserer Debra Myhill og Frances Dunkin (2005) 

spørsmål inn i fire spørsmålskategorier: faktaspørsmål, spekulative spørsmål, prosesspørsmål 

og prosedurale spørsmål (s. 419). Faktaspørsmål er spørsmål som har et forhåndsbestemt 

svar. Et eksempel på et slikt spørsmål kan være: ”Hva er hovedstaden i Norge?” Disse 

spørsmålene har som funksjon at de skal sjekke kunnskap. Spekulative spørsmål har ikke et 

forhåndsbestemt svar. De spekulative spørsmålene er spørsmål som inviterer elevene til å 

komme med svar som ofte består av elevenes egne meninger eller ideer. ”Hvorfor tror dere 

Nora forlot Helmer?” Disse spørsmålene har som funksjon å få elevene til å reflektere over et 

tema. Prosesspørsmål er spørsmål som ber elevene si noe om sin egen tankegang eller om sin 

egen læringsprosess. Denne formen for spørsmål er viktig for å bevisstgjøre elevene på 

hvordan de resonerer. Et eksempel på et prosesspørsmål kan være ”Hvordan var det du 

resonnerte når du kom fram til det svaret?” Prosedurale spørsmål er spørsmål som handler 

om organiseringen av undervisningen eller om klasseledelse. Et eksempel på et slikt spørsmål 

kan være ”Kan alle være stille?” Funksjonen til disse spørsmålene kan være å skape kontroll i 

timen, men spørsmålene kan også føre til elevmedvirkning, ved å for eksempel stille 

spørsmålet: ”Vil dere jobbe alene eller i grupper?” (s. 419). De ulike spørsmålene har alle 

ulike funksjoner i undervisningen. Disse kategoriene av spørsmål vil bli brukt for å danne et 

bilde av de to lærernes variasjon av ulike typer spørsmål i analysen i denne studien.   

 

2.5 Respons  

Lærernes bruk av spørsmål og respons er to ytringer som påvirker hverandre gjensidig. 

Lærerne og elevenes kommunikasjonsform består som regel av spørsmål-svar-sekvenser hvor 
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læreren stiller et spørsmål, noen elever svarer på spørsmålet, og læreren responderer på svaret 

som ble gitt. Den responsen læreren gir, har stor innvirkning på hvordan samtalen utvikler 

seg, og responsen har betydning for om helklassesamtalen blir en samtale med dialogiske 

trekk. I det følgende vil beskrive ulike lærerresponser.  

 

Respons på elevsvar er ifølge Klette (2003) ofte ros. Rosen som blir gitt, kan være generell 

ros som ”fint, bra, flott”, eller mer spesifikk ros ”det du sa om Nora i Et dukkehjem, var fint 

formulert.” En annen form for respons kan være det Nystrand et al. (1997) kaller for uptake, 

og som blant annet Dysthe (1995) oversetter til opptak. Opptak er ifølge Dysthe (1995) å 

inkorporere elevens svar i et nytt spørsmål og på den måten trekke elevsvaret videre inn i 

dialogen. Jeg vil bruke responskategorien opptak når jeg skal analysere de to lærernes bruk 

av respons i denne studien.  

 

En annen form for respons som læreren kan gi til eleven, er å gjengi det eleven har sagt. På 

engelsk blir denne repeteringen kalt for revoicing, og jeg har ikke funnet et godt dekkende 

ord for dette på norsk. Når læreren gir respons på denne måten, kan han eller hun enten gjenta 

ordrett det eleven har sagt, eller omformulere det. I en forlengelse av dette begrepet er Dysthe 

(1995) sitt begrep høy verdsetting. Når læreren benytter seg av høy verdsetting, tar læreren 

innholdet i det eleven har sagt og bruker det videre i undervisningen (s. 59). Jeg kommer til å 

benytte meg av begrepene revoicing og høy verdsetting når jeg skal analysere lærernes 

respons senere i denne oppgaven.  

 

2.6 Hvorfor dialog?  

Språket er sentralt i enhver læringssituasjon og er et sentralt redskap både for å formidle og 

skape kunnskap. Elevenes evne til å uttrykke seg muntlig er en viktig målestokk for kunnskap 

og elevenes faglige nivå i de fleste skolefag. Løkensgard Hoel (1993) sier at ”gjennom 

språkleg samhandling kan elevane saman bygge opp kunnskap, skape meining og tene som 

gjensidige ”stillas” for kvarandre” (Løkensgard Hoel, 1993, s. 18). For å se nærmere på 

læringspotensialet i dialogen vil jeg ta for meg Lev Vygotskys proksimale utviklingssone og 

se på læring ved å skape mening i fellesskap. 
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I Vygotskys (1978) definisjon av begrepet den proksimale utviklingssonen gjør han et skille 

mellom kunnskapen vi kan tilegne oss på egenhånd og den potensielle kunnskapen vi kan 

tilegne oss i fellesskap. Han beskriver det selv slik: 

It is the distance between the actual development level as determined by independent 

problem soling and the level of potential development as determined through problem 

solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers (Vygotsky, 

1978, s.86) 

 

Elevene kan klare en del på egenhånd, men for at elevene skal kunne utvikle seg er de 

avhengige av at en voksen eller en annen elev veileder dem. Ifølge Vygotsky (1978) eies 

kunnskapen først når den kan reproduseres uten assistanse. Klasseromsdialogen har her en 

viktig funksjon. Klasseromsdialogen består av mange ulike ytringer fra lærer og elever som 

utfyller hverandre og bygger på hverandre. I en slik samtale vil det sosiokulturelle 

læringssynet mene at det skjer læring.  
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3 Tidligere forskning  

Forskere har lenge studert det dialogiske klasserommet og lærernes bruk av spørsmål og 

respons. I dette kapittelet vil jeg se på noen sentrale funn fra denne tradisjonen. Jeg vil først 

se på hva forskningen sier om hvordan helklassesamtalen ofte praktiseres i ulike klasserom. 

Deretter vil jeg se på hvilke grep som kan bli gjort for å forbedre måten helklassesamtalen 

ofte praktiseres på. Jeg vil redegjøre for disse grepene ved å se på hva forskningen mener er 

gode måter for læreren å stille spørsmål og gi respons på. Til slutt i kapittelet vil jeg se på 

verdien av klasseromsdialogen i norskfaget ved å se på hvordan klasseromsdialogen kan være 

en arena for utvikling av elevenes identitet og kritiske tanke.   

 

3.1 Hvordan praktiseres helklassesamtalen?  

Dialogen i klasserommet representeres ofte av helklassesamtalen. Dersom diskursen i 

helklassesamtalen er monologisk, kan man miste mange potensielle læringsøyeblikk, hevder 

Nystrand et al. (1997). Dysthe (1995) understreker også at den monologiske funksjonen først 

og fremst er å formidle, mens det er dialogiske trekk ved undervisningen som genererer ny 

mening for elevene. I PISA+-undersøkelsen avdekker Klette og hennes kolleger (2008) 

imidlertid at lærerstyrt helklasseundervisning er en hyppig brukt arbeidsform. Dette betyr at 

helklassesamtalen ofte blir preget av monologiske trekk. Jeg vil i denne delen av oppgaven se 

på hvordan helklassesamtalen som praktiseres i mange klasserom, har monologiske trekk.   

 

Læreren dominerer taletiden  

Kirsti Klette (2003) viser til flere skandinaviske og engelske studier og hevder at lærerens 

helklasseundervisningen er preget av at læreren regulerer og styrer aktiviteter, innhold, 

kommunikasjon og evalueringsformer (s. 40). Wennerström (2015) sier at det karakteristiske 

med taletiden i klasserommet er at det er læreren som styrer ordet og som snakker mest. Hun 

og flere andre forskere har omtalt den lærerstyrte undervisningen som ”to-tredjedel-regelen.” 

Denne ”regelen” innebærer at læreren står for praten to tredjedeler av tiden, mens elevene 

står for en tredjedel. Einarsson og Hultman (1984) mener at to-tredjedel-regelen er en 

underdrivelse, og de hevder at deres undersøkelse viser at lærerne snakker 75-80 % av 

taletiden. Lærernes dominering av taletiden er et monologisk trekk ved undervisningen fordi 

det innebærer at det blir lite tid til elevbidrag i undervisningen.  
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En måte helklassesamtalen blir lærerstyrt på, er ved spørsmål-svar-sekvenser hvor lærerne 

hele tiden stiller elevene spørsmål. Et eksempel på en slik spørsmål-svar-sekvens er IRE-

mønsteret (initation – response - evaluation). IRE-mønsteret er en av lærerens vanligste 

kommunikasjonsform i undervisningen. Mønsteret inneholder ifølge Mehan (1979) som regel 

disse tre delene 1) Initiativ: Læreren stiller elevene et spørsmål. 2) Respons: En elev svarer 

på spørsmålet. 3) Evaluering: Læreren gir en tilbakemelding på svaret. IRE-mønsteret legger 

opp til at læreren stiller kontrollspørsmål med en klar tanke om hva som er rette og gale svar 

på spørsmålene som blir stilt. Nystrand og Gamoran (1991) beskriver dette IRE-mønsteret 

som testpreget. Åpne spørsmål kan få svar som gir ny innsikt og fører dialogen videre, for 

mange lukka spørsmål med fasitsvar kan stykke opp dialogen og gjøre den testpreget, fordi 

elevene vil avgi fasitsvar som igjen får en evaluerende respons.  

 

De svenske forskerne Sverker Lindblad og Fritjof Sahlström (1999) gjorde en omfattende 

undersøkelse i svensk skole både på 70-tallet og på 90-tallet. Siden 70-tallet har lærerne 

ifølge Lindblad og Sahström blitt mindre distanserte ovenfor elevene. Undersøkelsene fra 90-

tallet viser at lærerne prater mer med elevene under gruppearbeid og individuelt arbeid, men 

undersøkelsene avdekker også at den teoretiske sannsynligheten for at en individuell elev får 

kommet til orde i løpet av en helklassesamtale, er på ca. fem prosent. De viste videre at 

kommunikasjonen bestod av typiske spørsmål-svar sekvenser hvor kun én elev svarte på 

hvert spørsmål, før læreren tok ordet igjen. Dette er med på å understreke at 

kommunikasjonen i mange helklassesamtaler er organisert på en slik måte at det er lærerne 

som dominerer taletiden og styrer retningen for samtalen.  

 

Elevene snakker, men blir ikke hørt  

Dysthe (1995) undersøkte klasseromskommunikasjonen over tid, i tre ulike klasser. Hennes 

forskning viste at selv om elevene kommer til orde i helklassesamtalen, blir de ikke hørt. Noe 

av grunnen til at elevene ikke blir hørt, er at lærerne ikke bruker elevenes bidrag videre i 

helklassesamtalen. Andersson-Bakken (2014) viser at læreren i liten grad følger opp 

elevsvarene som blir gitt på både åpne og lukka spørsmål. Dersom lærer-elev-

kommunikasjonen følger IRE-mønsteret, vil lærerens respons på elevytringen være en 

evaluering av elevsvaret. En tilbakemelding i form av en evaluering kan gjøre at dialogen 

stopper opp og hindrer dialogen i å utvikle seg videre og hindrer også en felles forståelse av 

samtalen.  

 



 14 

En form for evaluering av elevsvar er bruk av ros. Mange lærere benytter seg av allmenn ros 

som kan passe til flere elever i ulike situasjoner. Eksempler på denne type ros kan være ”så 

flink du er”, ”fint”, ”bra.” Klette (2003) sier at mye av denne lærerevalueringen, spesielt på 

barnetrinnet består av allmenn ros av generell art. Ros er oppmuntrende for elevene og kan 

styrke relasjonen mellom lærer og elev. Samtidig kan ros deles ut ukritisk. Da kan elevene 

føle at de ikke blir hørt. Klette (2003) sier at dersom rosen skal være læringseffektiv, må den 

være spesifikk og knyttet til en konkret situasjon (s. 50). Vi kan tenke oss et eksempel hvor 

læreren stiller en elev et spørsmål. Eleven svarer og får responsen ”fint”, så stiller læreren en 

annen elev det samme spørsmålet. Da vil den første eleven tenke ”svarte jeg ikke riktig? Hva 

gjorde jeg feil? Hvorfor spør hun en annen om det samme, hun sa jo at det var fint.” Dersom 

læreren gjør opptak av elevsvaret, spiller videre på det, og så ber en annen elev om å utdype 

eller spille videre på det første elevbidraget, vil eleven også føle seg mer sett og verdsatt.  

 

3.2 Hvordan praktisere dialogisk undervisning?   

Klette et al. (2008) sier at helklassesamtalen har potensial for å være et forum hvor ulike 

meninger kan møtes og hvor det kan foregå læring. Hun og hennes kollegaer kritiserer 

imidlertid bruken av helklassesamtalen i norske klasserom og sier at helklassesamtalen er lite 

systematisk brukt, og at det er lite bruk av medelevene som faglige samtaleparter og 

medkonstruktører av mening og læring, til tross for at elevene sier at de er faglig interessert 

og engasjert (s. 8-9). For å fremme dialogisk undervisning må lærerne sette elevene i sentrum 

og gjøre dem til kunnskapsressurser. Jeg vil i denne delen av kapittelet se nærmere på hva 

ulike forskere definerer som god dialogisk undervisning, og hvordan lærere kan stille 

spørsmål til elevene og gi respons på en måte som fremmer dialogisk undervisning.  

 

Nystrand og hans kolleger (1997) observerte hundrevis av helklassesamtaler om litteratur i en 

tidsperiode på to år. De fant ut at den gode undervisningen var den undervisningen som 

fokuserte på at lærere og elever skulle finne ut av ting i fellesskap. I disse klassene ble det 

mindre fokus på lærer- og elevrollene og mer fokus på samtalen. Læreren stilte ikke spørsmål 

bare for å sjekke hvor mye elevene kunne, men de la vekt på å finne ut av ting sammen. 

Lærerne var åpne om at også de hadde mye å lære. Nystrand et al. (1997) forteller videre at i 

disse klasserommene var de tradisjonelle rollene byttet om med at også elevene stilte 

spørsmål og formidlet kunnskap (s. 2). Dysthe (1995) understreker at i den gode 

undervisningen benytter ikke læreren seg bare av sin egen referanseramme i diskusjonen av 
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ulike temaer, men forsøker å bringe elevenes egne referanserammer inn i diskusjonen. I likhet 

med Dysthe peker Rommetveit (1996) på at i en god helklassesamtale, behandler læreren 

elevene som tenkende individer og tar elevenes bidrag på alvor slik at elevenes ytringer kan 

være med på å forme dialogen.  

 

Dysthe (1995) peker på at Bakhtins definisjon av dialogbegrepet kommer til uttrykk på ulike 

plan. Å involvere seg i dialog handler om å leve, lytte, spørre, være enig og uenig (s. 210). I 

et dialogisk klasserom handler det om at lærer og elever finner mening sammen. For å kunne 

praktisere dialogisk undervisning, peker Dysthe (1995) på flere komponenter som må være til 

stede. Noen av disse komponentene er autentiske spørsmål, opptak av elevsvar og høy 

verdsetting av det elevene sier. Jeg vil i det følgende gå inn på hvordan læreren kan benytte 

seg av disse komponentene i sine spørsmål og sin respons til elevene.  

 

3.2.1 Lærerens spørsmål   

Patricia E. Blosser (1975) viser til forskning som sier at 60 prosent av spørsmålene lærerne 

stiller, er faktaspørsmål, mens 20 prosent av spørsmålene krever at elevene tenker. De siste 

20 prosentene er prosedurale spørsmål, som handler om organiseringen og klasseledelse i 

timen. Dysthe (1995) stiller spørsmålet: ”Er all undervisning som bygger på spørsmål like 

dialogisk?” (s. 65). Andersson-Bakken hevder at mange forskningsprosjekter peker i samme 

retning: Lærere stiller i overveiende grad det som blir definert av Nystrand et al. (1997) som 

lukka spørsmål. Dette er en tendens i norsk skole på tvers av klassetrinn og fag. Når læreren 

stiller et flertall av lukka spørsmål, blir ikke potensialet i helklassesamtalen utnyttet. Det er 

både fordi spørsmålene ikke oppfordrer elevene til å bli med i kunnskapsutviklingen, fordi 

det er allerede et rett svar på spørsmålet. De lukka spørsmålene kan også gjøre at dialogen 

stopper opp fordi lærerresponsen på et slikt spørsmål ofte vil være evaluerende. All 

undervisning som bygger på spørsmål, er altså ikke like dialogisk. I det følgende vil jeg se på 

hvilke type spørsmål læreren kan stille for å øke elevdeltakelsen og dermed fremme en 

dialogisk undervisning.   

 

Autentiske spørsmål  

Dysthe (1995) definerer Autentiske spørsmål som spørsmål som ikke har et forutbestemt svar. 

Felles for åpne spørsmål og autentiske spørsmål er at det begge er spørsmål som kan ha flere 

svar. Det som imidlertid kun kjennetegner de autentiske spørsmålene, er at på disse 
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spørsmålene vet ikke heller læreren hva som er svaret. Det er dette som gjør at 

spørresituasjonen blir autentisk, og vi kaller det for et autentisk spørsmål. Et eksempel på et 

åpent spørsmål kan være ”Kan du nevne noen av de utløsende faktorene for andre 

verdenskrig?” Dette spørsmålet kan få flere korrekte svar, og det kan derfor defineres som et 

åpent spørsmål. Det kan imidlertid ikke defineres som et autentisk spørsmål fordi læreren 

allerede vil vite om alle de ulike svarmulighetene. Læreren spør ikke fordi han eller hun lurer 

på hva som er svaret, læreren spør for å sjekke elevenes faktakunnskap om emnet. Det er 

derfor ingen autentisk spørresituasjon. Skarðhamar (2011) sier at de autentiske spørsmålene 

oppfordrer elevene til å tenke selv og reflektere, fremfor å reprodusere kunnskap (s. 80). 

Samtidig vil også dette spørsmålet har noen svar som er mer korrekte enn andre. 

 

Åpne spørsmål kan altså sjekke elevenes kunnskap om et gitt emne. Dette er en av de åpne 

spørsmålenes funksjoner, og det er en sentral del av all skoleundervisning. Når læreren stiller 

autentiske spørsmål, er læreren ifølge Dysthe (1995) på jakt etter andre ting enn spesifikk 

kunnskap om et emne. Ved å stille autentiske spørsmål er læreren ute etter noe som er ukjent 

for han eller hun, nemlig elevenes egne refleksjoner, tolkninger og erfaringer (s. 58). Åpne 

spørsmål kan også gjøres ”mer autentiske” ved å tillegge et åpent spørsmål frasen ”tror 

du/mener du”. Et eksempel på et åpent spørsmål er som nevnt ”Kan du nevne noen av de 

utløsende faktorene for andre verdenskrig?” For å gjøre dette spørsmålet mer autentisk kan 

jeg da legge til ”hva tror du” og spørsmålet blir nå ”Hva tror du var noen av de utløsende 

faktorene for andre verdenskrig?” Denne underkategorien for autentiske spørsmål kaller 

Dysthe (1995) for kvasi-autentiske spørsmål (s. 57). Eksempler på fullstendig autentiske 

spørsmål er derimot ”Hva synes du om hovedpersonen i boka du leste?” og ”Hvilke følelser 

satt du igjen med etter å ha lest det diktet?” Dette er spørsmål hvor eleven får stor frihet til å 

gi egne tolkninger som svar på spørsmålet.   

 

Autentiske spørsmål har en sentral rolle i dialogisk undervisning og er en av komponentene 

som Dysthe (1995) peker på som grunnleggende for å skape et dialogisk klasserom. Både 

autentiske og åpne spørsmål er nyttige redskaper lærerne kan bruke for å involvere elevene i 

helklassesamtalen og å få elevene til å utfordre sin måte å tenke på og sin forståelse. Det at de 

autentiske spørsmålene gir rom for å bruke elevene som læringsressurser ved at elevene får 

mulighet til å formulere sine egne meninger, verdier, refleksjoner og tanker, er det som gjør 

at bruk av autentiske spørsmålene har et så stort læringspotensial. Autentiske spørsmål 
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fremmer også den dialogiske undervisningen ved at det er det elevene formidler, som blir satt 

i sentrum, og elevenes svar blir ansett som kunnskap.  

 

Variasjon av spørsmål 

Basert på forskningen som har blitt lagt fram, kan vi med sikkerhet si at det finnes mange 

ulike kategorier av spørsmål. Mange av spørsmålene kan kategoriseres som åpne eller lukka 

spørsmål. For å skape en dialogisk undervisning er åpne og autentiske spørsmålene viktige 

redskaper for å aktivisere elevene og for å få fram elevenes meninger og refleksjoner, men de 

lukka spørsmålene har også en viktig funksjon i helklassesamtalen. De lukka spørsmålene 

skal sjekke kunnskap. Patricia E. Blosser (1975) understreker viktigheten av å variere mellom 

ulike typer spørsmål, fordi ulike typer spørsmål har ulike formål og funksjoner.  

 

Skolens overordnede funksjon er å formidle kunnskap. For at læreren skal kunne sjekke om 

kunnskapen er formidlet til elevene, kan læreren stille lukka spørsmål. Lukka spørsmål kan 

hjelpe elevene til å hente fram ervervet kunnskap. Å kunne hente fram kunnskap er viktig for 

elevenes læring. Læreren kan videre stille elevene åpne spørsmål for at de skal kunne 

anvende den kunnskapen de har lært på nye områder. Deretter kan læreren stille elevene 

autentiske spørsmål om samme tema for å få elevene til å reflektere over hvorfor dette er 

nyttig kunnskap, hva de mener om temaet, eller hvordan de tolker den kunnskapen de har 

lært. De ulike spørsmålene har altså ulike funksjoner og formål.  

 

I analysedelen i denne studien vil jeg kategorisere hvilke typer spørsmål som har blitt brukt, 

og forsøke å si noe om konteksten spørsmålene blir stilt i. Ofte vil det for eksempel være 

hensiktsmessig å stille lukka spørsmål i starten av timen for å få elevene til å hente fram 

kunnskapen som de kan fra før av. Andersson-Bakken og Klette (2014) ser på spørsmålsbruk 

i naturfagstimer og norsktimer. I deres undersøkelse kommer det fram at hvilke type 

spørsmål som blir brukt, ofte avhenger av aktiviteten og av faget. I naturfag blir det stilt 

mange lukka spørsmål i forbindelse med innføringen av et tema, mens det blir stilt flere åpne 

spørsmål når elevene skal gjøre et naturfaglig eksperiment. Det kommer også fram at det blir 

stilt flere åpne spørsmål i norskfaget enn i naturfag.   

 

Lærerens ventetid 

Rowe (1972) forsket på ulike klasser i ulike områder og fant ut at en ting var felles i mange 

klasserom: Lærerne gikk veldig raskt videre fra tema til tema og forventet raskt svar på 
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spørsmålene de stilte. Undersøkelsen viste at lærerne ga i snitt hver elev ett sekund for å 

starte å svare på spørsmålet. Dersom eleven ikke hadde begynt på svaret i løpet av ett sekund, 

stilte læreren spørsmålet en gang til, eller ba en annen elev om å svare. Når eleven hadde 

svart, gikk læreren som regel over til et nytt tema eller stilte ett nytt spørsmål (s. 2). 

 

Rowe (1972) kom også fram til et annet resultat som omhandler ventetid. Rowe spurte om 

lærerne kunne rangere klassens topp-fem flinkeste elever og klassens topp-fem svakeste 

elever. Det viste seg at når lærerne stilte spørsmål til de elevene som de anså som flinke, 

ventet de i gjennomsnitt i to sekunder på å få svar (s. 2). En av grunnene til det kan være at 

læreren har større tiltro til at eleven skal kunne komme på svaret.  

 

Tobin (1986) viser til flere fordeler ved at læreren benytter seg av ventetid. Han skiller 

mellom to ulike pauser. Den ene formen for ventetid er at læreren tar seg en pause mellom to 

lærerytringer. Den andre formen for ventetid er at læreren tar en pause etter sin ytring før han 

krever en elevytring. At læreren tar seg en pause mellom to ytringer kan gjøre at elevene får 

tid til å fordøye ny kunnskap og koble den nye kunnskapen med allerede ervervet kunnskap. 

Bruken av ventetid mellom lærerytringer er spesielt viktig i lange lærermonologer hvor det er 

mye ny informasjon, og hvor temaet kan være vanskelig å forstå. Hyppig bruk av pauser etter 

en lærerytring og før en elevytring kan gi elevene mulighet til å tenke over temaet, og tenke 

på eventuelle spørsmål de vil stille eller formulere en respons (s. 192).    

 

3.2.2 Lærerens respons   

For å kunne svare på problemstillingen: Hvordan kan læreren skape en dialogisk 

undervisning i norskfaget gjennom bruk av spørsmål og respons? er det også viktig å si noe 

om ulike typer lærerrespons og se på hvordan lærerens respons kan sikre en dialogisk 

undervisning og dermed øke elevenes deltakelse i helklassesamtalen. I denne delen av 

kapitelet vil jeg se på hvordan responstypene opptak og høy verdsetting og 

kommunikasjonsmønsteret IRE/F kan skape dialogisk undervisning. Når elevene er muntlig 

aktive, deler de av seg selv og framfører sitt svar for resten av klassen. Derfor kan respons på 

muntlighet være følsomt. Jeg avslutte denne delen om lærerespons med å se på viktigheten av 

et trygg ramme rundt responsen som gis på elevbidragene.  
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Opptak  

Opptak er en norsk oversettelse av det engelske begrepet uptake. Opptak er ifølge Dysthe 

(1995) en form for respons, som innebærer at læreren inkorporerer elevens svar i et nytt 

spørsmål (s.58). Opptak kommer ofte i kombinasjon med et åpent eller et autentisk spørsmål. 

Dersom læreren har stilt et lukka spørsmål, vil responsen på elevbidraget som regel være av 

evaluerende karakter, som for eksempel: ”Bra”, ”Riktig” eller ”Feil”. Dette gjør som nevnt 

tidligere at dialogen kan stoppe opp, og læreren går over til et nytt tema ved å stille et nytt 

spørsmål. En konsekvens kan også være at eleven føler seg oversett fordi hans eller hennes 

svar ikke får noen konsekvens for samtalens videre forløp. På et autentisk spørsmål som 

”Hvorfor tror du at Pippi ikke ville gå på skolen?” kan læreren inkorporere elevsvaret i et nytt 

spørsmål. Opptak gjør dermed at samtalen flyter naturlig videre i samme spor.  

 

En annen positiv konsekvens med å gjøre opptak av et elevbidrag er at eleven vil oppleve at 

det han eller hun sa var et viktig bidrag i diskusjonen siden læreren velger å spille videre på 

dette. Nystrand og Gamoran (1991) hevder at opptak er en måte å følge opp elevbidrag på, 

som engasjerer elevene til å delta videre i diskusjonen. Appelbee, Langer, Nystrand og 

Gamoran (2003) har gjort en analyse av spørsmål-svar-sekvenser i 64 klasser. Denne 

undersøkelsen avdekte at når læreren stiller spørsmål som inneholder opptak av et elevbidrag, 

blir elevene også mer engasjert i undervisningen. Undersøkelsen viste også at elevene som 

hadde lærere som gjorde mye opptak forbedret seg faglig (s.690). Det er nærliggende å tenke 

at elevene blir engasjerte gjennom at lærerne gjør opptak av deres svar, fordi elevene får være 

med på å forme undervisningen.  

 

Høy verdsetting  

Læreresponsen har en viktig funksjon når det gjelder å føre klasseromsdialogen videre.  

Lærerens evne til binde ulike elevbidragene sammen og skape en ny mening er viktig for 

kunnskapsutviklingen i helklassesamtalen. Dysthe (1995) peker på at høy verdsetting er en av 

faktorene for å skape en dialogisk undervisning. Høy verdsetting betyr ifølge Dysthe (1995) 

at ”læreren verdsetter elevenes svar ved å bygge videre på det i undervisninga som følger” (s. 

59). Vanlig verdsetting i mange norske klasserom er det Klette (2003) betegner som generell 

ros. Eksempler på denne type ros kan være ”riktig”, ”bra”, ”flott” osv.  

 

En forutsetning for at høy verdsetting skal fungere, er at lærerens verdsetting av elevene må 

være spesifikk. Generell ros som ”bra” og ”flott” kan være hyggelige og oppmuntrende 
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kommentarer for elevene, men Dysthe (1995) hevder at denne type kommentar har liten 

effekt på selvbildet til elevene (s.216). Når læreren tar utgangspunkt i noe spesifikt som 

eleven har sagt og lar dette inngå som en del av den videre samtalen, gir læreren elevene et 

signal om at elevenes tanker, refleksjoner og meninger er verdifulle der og da i samtalen. 

Bruk av høy verdsetting er også en måte læreren anerkjenner elevens bidrag som en kilde til 

kunnskap på. I dialogisk undervisning er det viktig at læreren og eleven sammen skaper 

mening. Dysthe (1995) sier at dersom læreren alltid fremstår som en eksaminator, og dersom 

lærerens vurdering alltid er en evaluering av elevsvaret, vil denne responsen karakteriseres 

som lav verdsetting (s. 59).  

 

IRE/F-mønsteret  

Jeg har tidligere i dette kapittelet gjort rede for det som hevdes å være lærernes vanligste 

kommunikasjonsmønster: IRE-mønsteret. Dette kommunikasjonsmønsteret, som blant annet 

Nystrand et al. (1997) og Mehan (1979) presenterer, har vært hevdet å være monologisk i sin 

form. En svakhet med å benytte seg av et slikt kommunikasjonsmønster, er at evaluering som 

lærerrespons hindrer dialogen i å utvikle seg fordi læreren setter et punktum for temaet ved å 

evaluere svaret og dermed ikke spille videre på dette svaret.  

 

Mercer og Littleton (2007) har videreutviklet IRE-mønsteret (Initiation – Response - 

Evaluation) og kaller denne kommunikasjonsstrukturen for en IRF-struktur (Initiation – 

Response - Feedback). Forskjellen på disse to kommunikasjonsmønstrene ligger i måten 

læreren gir elevene respons på. IRE-mønstret legger opp til at lærerne gir en evaluering av 

elevbidraget, mens IRF-strukturen legger opp til at responsen kan åpne opp for en videre 

samtale. Hvordan læreren velger å ta med seg elevsvaret videre inn i samtalen, kan variere. 

Læreren kan benytte seg av opptak og inkorporere elevsvaret inn i et nytt spørsmål, eller 

læreren kan benytte seg av høy verdsetting og bruke det eleven har sagt videre i samtalen.  

 

Senere forskning gjort av for eksempel Klette (2003) avdekker at IRE-mønsteret og da 

spesielt IRF-strukturen, ikke nødvendigvis har så stor grad av monologiske trekk som først 

antatt. For at denne kommunikasjonsformen skal lykkes, er lærerresponsen avgjørende. 

Dersom læreren klarer å bruke elevbidragene videre i samtalen og binder ulike elevbidrag 

sammen og også stiller nye spørsmål basert på elevbidragene, kan denne 

kommunikasjonsformen også ha dialogiske trekk. Læreren kan også utnytte det dialogiske 

potensialet i denne strukturen ved å stille autentiske spørsmål.  
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Trygghet som premiss for respons  

Respons på elevenes muntlige bidrag i helklassesamtalen kan være følsomt både for læreren 

og for elevene. Det kan oppleves som sårbart for mange elever å skulle uttrykke seg muntlig. 

Enkle spørsmål med et klart svar kan være skummelt for elevene å svare på, fordi det er 

tydelig for de andre elevene dersom svaret er feil. Et skritt på veien mot å fjerne denne 

angsten for å prate kan derfor være å stille åpne og autentiske spørsmål, hvor det det er flere 

svaralternativer som er riktige.  

 

Klasseromsidalogen foregår på en sosial scene hvor de andre elevene og læreren er lyttere til 

både elevbidragene og lærerresponsen. Dette gjør at respons på muntlighet er følsomt. I 

mange sammenhenger tenker man på elevers muntlighet som fremføringer, men det kan også 

oppleves som truende for mange elever å delta i helklassesamtalen. Penne og Hertzberg 

(2008) sier at elevene ofte er mer sjenert for medelever enn for læreren. Innad i et klasserom 

er det alltid et innbyrdes hierarki mellom elevene. Mange lærere som Penne og Hertzberg 

(2008) snakket med om respons på muntlighet, sa at den sårbare situasjonen var grunnen til at 

de ikke ønsker å vurdere muntlige bidrag i timene. I denne studien vil det være vanskelig for 

meg å måle hvor nervøse elevene var for å snakke. De fire elevene jeg har intervjuet, sier 

imidlertid noe om hvordan de synes det er å snakke høyt i klasserommet.  

 

Aktiviteter som kan fremme dialogisk undervisning  

I de fleste situasjoner hvor vi er usikre og har lav selvtillit, sier vi så lite som mulig. Slik er 

det for mange i klasserommet. Løkensgard Hoel (1993) sier at elever med høy sosial status 

blant medelevene er mer muntlig aktive i klasserommet enn elever med lav status (s. 18). 

Under fremføringer har disse tause elevene mulighet til å forberede nøyaktig hva de skal si og 

hvordan de skal si det. Dette kan skape trygghet, men i klasseromssituasjonen kan elevene 

oppleve tidspress og krav om å komme raskt til poenget og aller helst være presise i det som 

blir sagt. I et dialogisk klasserom er en av forutsetningene at elevene er aktive i dialogen. For 

å øke elevdeltagelsen kan læreren legge opp til aktiviteter som gjør at elevene bryter 

lydmuren tidlig i samtalen.  

 

Løkensgard Hoel (1993) foreslår at lydmuren kan brytes tidlig, ved å la elevene først snakke i 

mindre grupper, for så å snakke sammen i helklassesamtalen. Løkensgard Hoel (1993) mener 

at elevene opplever det mindre truende å presentere noe for en liten gruppe enn å presentere 

noe for hele klassen. Løkensgard Hoel undersøkte effekten av gruppesamtaler i 
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undervisningen. Hennes forskning viste at i etterkant av en gruppesamtale avga elevene 

lengre svar enn ellers, og de pratet med et bredere ordforråd. I etterkant av gruppesamtalen 

vil det være enklere for elevene å prate fordi gruppen markerer at de står samlet bak 

elevbidraget (s. 21). Dersom elever snakker på vegne av en gruppe, kan det også være 

enklere for læreren å gi respons uten at elevene føler det ubehagelig. Responsen kan oppleves 

som mindre personlig fordi elevene snakket på vegne av gruppa.    

 

En annen læringsaktivitet som kan føre til økt elevmedvirkning, er rollespill. Dysthe (1995) 

sier at rollespill er en form for dobbel dialog. I en helklassesamtale samtaler elevene om 

fagstoffet med sin egen stemme og det er deres egne meninger, erfaringer og refleksjoner 

som blir ytret (s. 216). Ved bruk av rollespill i dialogen får elevene muligheten til å 

distansere seg fra fagstoffet. Det kan for eksempel være et rollespill hvor elevene skal 

representere ulike politiske partier. Læringen i en slik oppgave vil ligge i at elevene får 

muligheten til å se en situasjon fra en bestemt vinkel og diskutere fra et bestemt perspektiv. 

Rollespill kan også føre økt elevdeltakelse fordi rollespill kan oppleves som en måte å 

distansere seg og fjerne sin egen stemme i dialogen. Elevene representerer et bestemt syn 

eller perspektiv i dialogen og ikke sitt eget. 

 

3.3 Verdien av klasseromsdialogen i norskfaget  

Verdien av klasseromsdialogen kommer til uttrykk på flere plan. I teoridelen skrev jeg om 

hvordan klasseromsdialogen har en verdi som en kunnskapsutviklende dialog som bidrar til 

økt læring. I denne delen vil jeg se på verdien av klasseromsdialogen i norskfaget. I den 

første delen vil jeg se på dialogens rolle i norskundervisningen i den videregående skolen. 

Deretter vil jeg gjøre rede for hvordan klasseromsdialogen kan oppfylle norskfagets krav om 

å være et danningsfag. For å se på dialogens danningsfunksjon vil jeg gjøre rede for hvordan 

klasseromsdialogen kan være identitet- og kulturutviklende og en kilde til kritisk tenkning.  

 

Dialogens rolle i norskfaget  

I norskfaget har muntlighet en spesielt stor plass. Hovedgrunnen til dette er at i både 

ungdomsskolen og videregående skole får elevene en egen karakter i norsk muntlig. Dette 

innebærer at faget har egne kompetansemål for elevenes muntlige ferdigheter. De to 

videregående klassene som jeg besøkte, var en norskklasse i VG2 studieforberedende på 

musikk-, dans- og dramalinjen og en studiespesialiserende VG3-klasse. For VG2 er et av 
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kompetansemålene at elevene skal kunne ”bruke kunnskap om retoriske appellformer i 

diskusjoner og presentasjoner” (Kunnskapsløftet, 2006a). I VG3 er to av kompetansemålene 

for elevenes muntlige kommunikasjon at de skal kunne ”lytte til, systematisere og 

sammenfatte informasjon i muntlige tekster og reflektere over innholdet” og drøfte 

norskfaglige og tverrfaglige emner ved hjelp av fagterminologi og helhetlig argumentasjon 

(Kunnskapsløftet, 2006b).  

 

I norskfaget og andre fag forbindes muntlig kommunikasjon og spesielt vurdering av 

muntlige ferdigheter med fremføringer og presentasjoner. At presentasjoner blir vektlagt som 

viktig i vurderingen av elevenes muntlige ferdigheter, fremkommer også i 

kompetansemålene. I formuleringen av kompetansemålene for VG2 i læreplanen, inneholder 

tre av fire kompetansemål ordet presentasjon eller presentere. I formuleringen av 

kompetansemål for VG3 inneholder bare to av fem kompetansemål ordet fremføre. Dette kan 

tyde på at diskusjonsferdigheter som å argumentere, bruke fagterminologi og sammenfatte 

informasjon blir sett på som avanserte ferdigheter som elever må være på et høyt nivå for å 

mestre.  

 

Til tross for at fremføringen som sjanger blir vektlagt i den muntlige undervisningen i 

norskfaget, har flere forskere vist at effekten av fremføringer som kunnskapsutviklende er 

varierende. Flere forskere har pekt på det antiklimakset som ofte oppstår i etterkant av en 

fremføring. Ida Fiske (2014) forklarer dette antiklimakset i sin masteroppgave. Fiske (2014) 

sier at i forkant av fremføringen har elevene brukt mye tid på å forberede seg, samle inn 

informasjon, de har pugget innholdet i fremføringen på rams. Når fremføringen er ferdig, får 

de kun en evaluering som sier for eksempel ”fint, det blir 4+.” En undersøkelse gjort av 

Penne og Hertzberg (2008) viser også at lærerresponser etter framføringer er støttende, men 

ikke kritiske (s. 20). Akkurat som klasseromsdialogen har altså fremføringen som 

undervisningsform et uutnyttet potensial, spesielt når det kommer til respons på fremføringer.  

 

Som allerede vist i denne oppgaven ligger det et stort potensial for utvikling av kunnskap og 

også vurdering av elevers kunnskap i klasseromsdialogen. Kunnskapsutvikling skjer ofte i 

dialog med andre og ved at elevene selv blir tatt på alvor som læringsressurser i samtalen. 

Ved å variere mellom lukka spørsmål som sjekker kunnskap, og åpne og autentiske spørsmål 

som åpner for meninger og refleksjon, har også læreren gode forutsetninger for å vurdere 
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elevenes kunnskapsnivå ved hjelp av elevenes muntlige ferdigheter i en helklassesamtale og 

ikke bare ved fremføringer.  

 

Dialogen som arena for dannelse i norskfaget  

Et viktig mål for norskfaget er ifølge Smidt (2001) å gjøre elever klare til å delta aktivt i eget 

samfunns- og kulturliv i både skrift og tale. Det er flere som har snakket om at norskfaget 

skal ha en funksjon som et danningsfag, og dersom læreren skal klare dette, er det viktig med 

en klasseromsoffentlighet hvor det å ytre seg ikke oppleves som truende. Et 

danningsperspektiv på språkopplæringen innebærer ifølge Aase (2005) at elevene lærer seg 

blant annet å tenke kritisk, saklig og logisk. For å få til dette er det viktig å arbeide med 

argumentasjon, drøfting og forklaring (s.76). Jeg vil i det følgende si noe om hvordan 

klasseromsdialogen kan ha en verdi i et danningsperspektiv og jeg vil argumentere for at 

klasseromsdialogen kan være en arena for identitets- og kulturutvikling. Jon Smidt (2001) 

hevder at elevenes deltakelse i norskundervisningen kan føre til at elevene skaper sin egen 

identitet, og det kan føre til at de skaper en felles kulturarv (s. 293-294).  

 

Aase (2005) sier at norskfagets danningsprosjekt er forankret kulturelt og historisk og at 

norskfaget har et danningspotensial ved å blant annet være et fag som forvalter og fortolker 

fortidens og samtidens tekster (s. 69). I norskfaget møter elevene tekster fra ulike litterære 

perioder. For at elevene skal kunne møte disse tekstene på en kvalifisert måte, må de lære å 

drøfte, analysere og kritisere ulike tekster. Aase (2005) sier videre at i arbeidet med tekster er 

det viktig at læreren lar elevene sine perspektiver og meninger komme til uttrykk i 

klasserommet. Det er på den måten at elevenes møte med tekster kan føre til danning. Det 

skal ikke kun være lærerens tolkninger av teksten som blir gjeldende (s. 77).  

 

Så er spørsmålet: Hvordan kan det å ytre seg i norskfaget være identitetsutviklende? Smidt 

(2001) hevder at det å si sin mening foran andre og ytre seg i klasserommet er 

identitetsutviklende fordi eleven viser resten av klassen hvem han eller hun er og hva eleven 

står for. Bakhtin, gjengitt i Dysthe (1995), hevder at dialogen handler om forholdet mellom 

jeg og den andre. Videre står det ”Vi hører oss selv gjennom øynene og stemmene til andre” 

(Dyste, 1995, s. 211). I dette kan det ligge at i dialogen med andre lærer vi også oss selv å 

kjenne bedre.  

 



 25 

I et klasserom kan en og samme elev ha ulike roller. Elevene kan føle at de blir dratt mellom 

ulike forventninger. De skal både være kamerat, elev og medelev på en gang. De ønsker å 

vise hva de kan, samtidig som de ønsker å beholde sin sosiale identitet i klassen. Smidt 

(2001) sier at i klasserommet prøver elevene ut ulike sosiale identiteter, disse sosiale 

identitetene kommer til uttrykk gjennom dialogen (s. 294). De ytringene du har i 

klasserommet, er med på å skape et bilde av deg og er med på å forme din identitet. Smidt 

(2001) sier at elever, som alle oss andre, prøver ut sosiale identiteter i sosiale rom, som for 

eksempel klasserommet. Vi tilpasser meningene våre i dialogen basert på andres ytringer og 

på forventningene som vi føler på. Smidt (2001) sier at ”elever former sin oppfatning av 

hvem de er som sosiale aktører i verden, gjennom sine posisjoneringer i disse dialogene” 

(Smidt, 2001, s. 294). I en dialog vil til enhver tid ulike stemmer møtes. For at elevene skal 

ønske å ytre sine meninger i klasserommet og dermed utvikle sin identitet gjennom dialogen, 

må lærerne skape en trygg klasseromsoffentlighet hvor elevene synes det er trygt å ytre sin 

mening og å stå for det de mener.  

 

Klasseromsdialogen som kilde til refleksjon og kritisk tenkning  

En helklassesamtale består av mange språkhandlinger, slik som: instruere, rose, evaluere, 

irettesette. Disse språkhandlingene har ikke nødvendigvis dialogiske trekk. Alrø og 

Skovsmose (2005) mener at dialogisk undervisning har helt spesielle kvaliteter, nemlig noen 

dialogiske kvaliteter. Å utfordre, reflektere og reformulere er eksempler på slike spesielle 

dialogiske kvaliteter som elevene kan tilegne seg gjennom dialogisk undervisning.  

Ifølge Alrø og Skovsmose (2005) betyr refleksjon ”at bevidstgøre sig, overveje og 

genoverveje sine tanker, følelser og handlinger” (Alrø og Skovsmose, 2005, s.7). Alrø og 

Skovsmose gjengir deler av Piagets utviklingsteori. Piaget var opptatt av at læring skjedde i 

aktivitet, og hans teori er at refleksjoner skjer når individet konstruerer kunnskap. Læring i 

dialog er en felles prosess. Alrø og Skovsmose hevder at fordi vi lærer i fellesskap, må vi 

også utvide den individualistiske refleksjonsoppfattelsen. Flere personer kan være involvert i 

en refleksjonsprosess. Alrø og Skovsmose (2005) mener at en kollektiv-refleksjon kan gi 

læring med særlige kvaliteter (s. 10).  

Refleksjonen kan ifølge Alrø og Skovsmose (2005) foregå på ulike nivåer: 1) refleksjoner om 

personene man lærer sammen med, 2) refleksjoner om konteksten som læringen foregår i, og 

3) refleksjoner om innholdet i det man lærer. (s. 10). Personene man er sammen med kan 
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påvirke refleksjonen i dialogen på ulike måter. Dersom elevene har en dialog uten læreren til 

stede, kan det ha betydning for om dialogen holder seg til det temaet som læreren hadde satt 

for dialogen, eller ikke. I tillegg er elevenes alder, interesser og kunnskap om emnet og 

kjemien elevene og læreren imellom betydning. Konteksten for læringssituasjonen kan 

handle om hvordan dialogen er organisert, læringsmiljøet i klassen (s. 11). Innholdet i 

dialogen kan påvirke elevenes evne til refleksjon på flere måter. Temaets evne til å engasjere 

kan spille en rolle og om innholdet i dialogen oppfattes som lett eller vanskelig kan ha 

betydning.  

Elevenes evne til å uttrykke en kritisk tenkning handler om elevenes evne til å ta stilling til 

for eksempel handlinger, ideer, meninger og begreper. Kritikk av en handling eller en mening 

oppstår som regel etter at man har satt seg inn i en sak, og tenkt seg om og reflektert over 

innholdet. Refleksjon og kritisk tanke henger derfor nøye sammen. I dialogen får elevene 

mulighet til å reflektere sammen og dermed høre ulike røster om samme sak, handling eller 

mening. Alrø og Skovsmose (2005) hevder derfor at dialogen er en naturlig arena for kritikk. 

Det betyr ikke at alle dialoger er kritiske eller har potensial til å være kritiske, men at de 

dialogiske kvalitetene som refleksjon, omformulering og utfordre kan være viktige kvaliteter 

for å utvikle den kritiske læringen (s. 14).   

3.4 Sammenfatning av kapittelet  

Smidt (2001) sier at klasserommet er en sosial arena hvor ulike stemmer står mot hverandre, 

støtter hverandre og kjemper for å blir sett og hørt. Noen stemmer er usynlige og lydløse, 

andre stemmer krever sin plass, og i noen klasserom er det lærerstemmen som dominerer 

samtalen (s. 303). Av teorien som har blitt lagt fram i dette kapittelet, kan vi konkludere med 

at flere stemmer bør bli hørt. Dialog skaper læring, og dialogen som form har potensial for 

refleksjon og kritisk tanke. Samtidig er det viktig å understreke at dialogen er, som Alrø og 

Skovsmose (2005) skriver, uforutsigbar og skjør. Uforutsigbarheten i dialogen gjør at det er 

vanskelig å kartlegge dialogens utbytte helt konkret. Det vi kan si sikkert, er at for at dialogen 

skal ha størst mulig potensial for å være læringsfremmende og fremme refleksjon og kritisk 

tanke, er det viktig at læreren klarer å utnytte potensialet som ligger i samtalen.  

Problemstillingen min er: Hvordan kan læreren skape en dialogisk undervisning i norskfaget 

gjennom bruk av spørsmål og respons? Den tidligere forskningen og teorien på dette feltet 

har gitt meg noen svar på hvordan læreren kan skape en dialogisk undervisning gjennom bruk 
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av spørsmål og respons. Læreren kan utnytte potensialet i samtalen og skape en 

helklassesamtale med dialogiske trekk ved å stille autentiske spørsmål, variere mellom ulike 

spørsmålskategorier og vente i etterkant av at spørsmålet har blitt stilt. Læreren kan også gi 

respons på elevbidrag hvor læreren tydelig viser elevene at de blir hørt og at de er med på å 

forme retningen for samtalen. For å oppnå dette må læreren gi respons som gjør opptak av 

elevsvar og gi elevene høy verdsetting på sine elevbidrag.  

Av teorien og den tidligere forskningen som har blitt lagt fram i disse to kapitlene, vil jeg 

konkludere med at autentiske spørsmål, variasjon av spørsmål, ventetid, opptak og høy 

verdsetting er viktige redskaper for å skape en dialogisk undervisning. Disse redskapene vil 

danne det teoretiske rammeverket for analysen. I analysedelen vil jeg ta for meg Fredrik og 

Tor Espen sin undervisning i to dobbelttimer i norsk. Jeg vil analysere deres undervisning 

ved å se nærmere på hvordan de skaper en dialogisk undervisning gjennom bruk av spørsmål, 

og hvordan de gir respons til sine elever. En nærmere undersøkelse av hvordan de to lærerne 

kommuniserer med sine elever kan gi en bredere forståelse av hvordan lærere generelt kan 

skape en dialogisk undervisning, og også en forståelse av dialogens verdi i norskfaget.   
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4 Metode  
 

I dette kapitlet ønsker jeg å gi en oversikt over hvilke metoder som er brukt i dette 

masterprosjektet, og dataene som er analysert, og eventuelle utfordringer og svakheter ved 

disse metodene og dataene. Innledningsvis vil jeg begrunne metodevalget basert på 

oppgavens problemstilling og formål. Deretter vil jeg presentere mitt forskningsdesign som 

har lagt grunnlaget for gjennomføringen av masterprosjektet med tanke på metode og 

analyser. Videre går jeg over til å beskrive utvalget mitt, gjennomføringen av observasjon og 

intervju, min troverdighet som forsker, og etiske utfordringer. Til slutt vil jeg si noe om veien 

videre ved å ta for meg struktureringen av analysekapittelet.    

 

4.1 Hvorfor kvalitativ metode?  

Jeg ønsket å komme fram til den mest hensiktsmessige metoden for min problemstilling: 

Hvordan kan læreren skape en dialogisk undervisning i norskfaget gjennom bruk av spørsmål 

og respons? I dette kapittelet skal jeg se nærmere på den forskningsmetoden jeg har brukt for 

å belyse denne problemstillingen.  

 

Jeg har valgt en kvalitativ tilnærming til datamaterialet fordi jeg mener det danner det beste 

grunnlaget for å kunne svare på hvordan læreren skaper dialogisk undervisning. En kvalitativ 

tilnærming vil ikke gi meg generaliserbare resultater slik den kvantitative tilnærmingen 

kunne ha gjort, men til gjengjeld har den kvalitative metoden en nærhet til materialet og gir 

en spesiell innsikt i menneskelige relasjoner (Kleven, 2011, s. 19). Dette er formålstjenlig i 

min studie.  

 

Formålet med min studie er å se nærmere på interaksjonen mellom læreren og elevene. Dette 

formålet henger også sammen med valget av metode. Datamaterialet er samlet inn gjennom 

klasseromsobservasjon og kvalitative forskningsintervju med lærere og elever. Disse to 

kvalitative metodene fungerer godt i kombinasjon, såkalt mixed methods (Maxwell, 2005, 

s.102). Observasjon gir god innsikt i hva elever og lærere gjør i klasserommet, men sier lite 

om hvorfor de gjør som de gjør. Observasjonen fanger opp de ulike spørsmålene som lærerne 

stiller. I de kvalitative forskningsintervjuene med lærerne fikk jeg muligheten til å supplere 

”hva som skjer” med ”hvorfor det skjer”. I lærerintervjuene får jeg snakket med lærerne om 
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hvorfor de stiller de spørsmålene som de stiller. I intervjuene med elevene får jeg muligheten 

til å spørre hvordan disse spørsmålene og denne responsen oppleves for dem. Intervjuene 

alene ville heller ikke gitt et dekkende bilde av klasseromssituasjonen. Ved bruk av kun 

intervju blir lærerne bedt om å gjøre en slags selvrapportering, og det ville vært vanskelig å si 

med sikkerhet om læreren stiller de spørsmålene han sier at han stiller, og om han framstår 

for elevene sånn som han selv beskriver det.  

 

I denne studien ønsket jeg blant annet å undersøke lærernes bruk av autentiske spørsmål. I 

observasjonsstudier kan det være vanskelig å identifisere hvilke spørsmål som er åpne og 

hvilke spørsmål som er autentiske. Grunnen til det er at observatøren ikke har kunnskap om 

læreren vet svaret på spørsmålet eller ikke, og om spørresituasjonen er autentisk. I denne 

studien benytter jeg meg av to metoder: observasjon og intervju. Under observasjonen 

noteterte jeg ned de spørsmålene som tilsynelatende kunne virke autentiske. Eksempler på to 

slike spørsmål fra de to undervisningstimene er : ”Hvem er du?” og  ”Hvilke krav ville du 

stilt til verdens beste roman?” Under intervjuet stilte jeg lærerne spørsmål om de 

tilsynelatende autentiske spørsmålene. I intervjuet fikk jeg da svar på om læreren visste 

svaret på forhånd eller ikke, og dermed om spørresituasjonen var autentisk. Dette hjalp meg 

til å vurdere om spørsmålene var autentiske eller ikke.  

 

Dette forskningsprosjektet har altså en kvalitativ tilnærming hvor jeg kombinerer to 

kvalitative metoder, observasjon og intervju. Jeg sikter forskingsprosjektet mitt inn mot et 

dialogisk og sosiokulturelt læringssyn. I studien vil jeg beskrive den interaksjonen som skjer 

mellom lærerne og elevene, og spesielt se på hvordan lærerne stiller spørsmål og gir respons 

til elevene, i to dobbelttimer i norskfaget. I diskusjonen vil jeg konkludere og trekke 

slutninger om hvilke lærerspørsmål og lærerresponser som er fruktbare for å skape en 

dialogisk undervisning.  

 

Forskningsdesign  

Fokus  Dialogisk undervisning i norskfaget. 

Datamateriale Lydopptak av to dobbeltimer i norsk og 

observasjonsnotater. Lydopptak av intervju 

med to lærerne og fire elever.  

Utvalg Elevene og lærerne i en VG2- og en VG3-
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klasse ved Hamyråsen videregående skole.  

Metode Observasjon og intervju 

Type analyse  Kvalitativ analyse. Utdrag fra ulike 

sekvenser fra undervisningen analysert etter 

tema. Analysedelene er supplert med 

eksempler fra intervjuene med lærerne og 

elevene.  

Analysebegreper/kategorier  Kategoriene svarer til fem begreper som ulik 

forskning har hevdet er avgjørende for å 

skape en dialogisk undervisning: autentiske 

spørsmål, variasjon av spørsmål, ventetid, 

opptak og høy verdsetting.  

Figur: 4.1. Forskningsdesign  

 

4.2 Kvalitative observasjonsstudier og forskerens rolle  

Observasjon er en av de vanligste metodene innenfor den kvalitative forskningen. Under 

observasjonen får forskeren, ifølge Fangen (2004), mulighet til å få et autentisk inntrykk av 

folks virkelighet og deres naturlige samhandling (s.15). Jeg ønsker å benytte meg av 

observasjon i dette masterprosjektet nettopp fordi jeg ønsket å se den naturlige interaksjonen 

mellom lærere og elever i klasserommet, for utfra dette å danne meg et bilde av hvordan 

dialogen i klasserommet utspiller seg.  

 

I observasjonsstudier går forskeren inn i rollen som observatør. Johannessen m.fl. (2008) 

skiller mellom deltakende og ikke-deltakende observatører. Han viser videre til ulike nyanser 

innenfor disse to hovedkategoriene. Målet med observasjonen min var å få et inntrykk av 

undervisningen i en vanlig klassetime. I klasserommet var jeg til stede under hele økten, men 

jeg forholdt meg som en ikke-deltagende observatør. Jeg deltok kun i starten av begge 

timene, ved at jeg introduserte meg selv, presenterte mitt masterprosjekt og fortalte at jeg tok 

opp timen på et lydbånd, og at jeg ville sitte på en stol bakerst i klasserommet. Til tross for at 

jeg ikler meg rollen som ikke-deltakende observatør, er denne situasjonen hvor det kommer 

en utenforstående person inn i klasserommet, litt uvant for elevene. Jeg er derfor bevisst på 

det Tjora (2010) kaller for forskningseffekten, nemlig at elevene kan handle unnvikende fra 

det de ville ha gjort uten meg til stede eller uten at det de sier, blir tatt opp på tape. Klette 
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(2009) som har gjort mange klasseromsstudier, hevder at lærere og elever fort blir vant til 

observatører i klasserommet. Jeg var til stede i en dobbeltime i hver av klassene. Dette kan 

nok være litt liten tid for at lærerne og elevene skal bli vant til en observatør. Selv om jeg er 

bevisst på forskningseffekten, er det vanskelig for meg å avgjøre om lærerne eller elevene 

oppførte seg unnvikende fra det de ellers ville ha gjort, men under observasjonen virket 

lærerne trygge i lærerrollen og ikke nervøse.  

 

I tillegg til lydbåndopptaket som fanget den muntlige dialogen i klasserommet, hadde jeg 

utarbeidet en observasjonsguide som skulle hjelpe meg å få med det som ikke kunne høres på 

et lydbånd. I denne observasjonsguiden noterte jeg meg blant annet om elevene rakk opp 

hånden, eller om de ble utpekt av læreren til å svare. Jeg noterte også hvilke elever som 

hadde ordet til enhver tid, for å danne meg et bilde av om ulike stemmer fikk delta i dialogen, 

eller om det kun var 4-5 stemmer som kom til orde. I tillegg til dette noterte jeg kort ned 

ulike kategorier av spørsmål og respons som læreren benyttet seg av, slik at jeg kunne danne 

meg et visst bilde av klasseromsdialogen før jeg skulle gjennomføre intervjuene.  

 

4.3 Kvalitativt forskningsintervju og forskerens rolle  

I tillegg til å observere informantene mine, ønsket jeg også å intervjue dem. Kvale og 

Brinkmann (2009) sier det kvalitative forskningsintervjuet er et intervju med en bestemt 

metode og spørreteknikk hvor målet er å forstå en person sitt dagligliv, fra denne personens 

eget perspektiv. En svakhet med observasjonen er at jeg ser det jeg observerer, i dette tilfellet 

klasseromsdialogen, gjennom mine briller, basert på min bakgrunn og mine erfaringer. 

Hvordan lærerne og elevene opplever klasseromsdialogen, er også avgjørende for å få et 

helhetlig perspektiv. Objektet for intervjuene ble derfor lærerne og elevenes perspektiv på de 

timene som jeg hadde observert, samt deres tanker om spørsmål innenfor temaet 

helklassesamtale/klasseromsdialog.  

 

Alle seks intervjuene som jeg gjennomførte, ble tatt opp på lydbånd og transkribert i sin 

helhet. Kvale og Brinkmann (2009) sier at det finnes ingen sann objektiv og korrekt måte å 

transkribere på. Det eneste kravet er at transkriberingen samsvarer med hva det skal brukes 

til. Det viktigste for meg er at informantenes meninger, refleksjoner og tanker om prosjektets 

tema kommer tydelig fram, og det er det som blir lagt fram i analysen. Derfor har jeg valgt en 

ortografisk transkripsjon, hvor jeg skriver ned det informantene sier ord for ord. I tillegg har 
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jeg også valgt å notere ned latter og pauser fordi jeg mener det kan ha en betydning for 

hvordan jeg tolker innholdet i sitatet. Jeg har ikke valgt å ikke transkribere hosting, kremting, 

stemmestyrke og dialekt. I tillegg til lydbåndopptaket forsøkte jeg under pilotintervjuet å 

notere ned noen stikkord på et papir, men jeg merket at jeg da fort mistet fokus på det 

informanten sa. Jeg bestemte meg derfor for å stole på at lydbåndet ville fange opp det jeg 

trengte, og at jeg heller ville være fokusert på det informanten sa der og da, slik at jeg kunne 

komme med de rette oppfølgingsspørsmålene.  

 

Intervjuets formål er å innhente beskrivelser fra informantenes liv. Hvordan man innhenter 

informantenes beskrivelser, avgjør hvilke beskrivelser man får. Jeg valgte å benytte meg av 

en semistrukturert intervjuguide (vedlegg B, C og D). Den semistrukturerte intervjuformen er 

ifølge Kvale og Brinkman (2009): 

En planlagt og fleksibel samtale som har som formål å innhente beskrivelser av 

intervjupersonens livsverden med henblikk på fortolkning av meningen med de 

fenomener som blir beskrevet (s. 325).  

 

I et semistrukturert intervju har forskeren utarbeidet en intervjuguide med emner som skal tas 

opp. Intervjuguiden inneholder spørsmål, men forskeren kan selv velge rekkefølgen på 

spørsmålene. I forkant av mitt besøk ved Haumyråsen skole hadde jeg utarbeidet spørsmål 

som jeg ønsket at lærerne og elevene ville svare på. Jeg lagde en intervjuguide (Vedlegg B og 

C ) for lærerne og en annen for elevene. Disse spørsmålene var knyttet til 

forskningsspørsmålene og den overordnede problemstillingen for oppgaven. I tillegg til disse 

spørsmålene tilpasset jeg hver av lærernes intervjuguider etter undervisningstimene. Jeg 

utarbeidet også noen egne spørsmål til hver av lærerne basert på timen jeg observerte. To av 

elevene ble også stilt noen spørsmål som er hentet fra konkrete situasjoner i klasserommet. 

For det meste fulgte jeg intervjuguiden, men noen ganger hoppet jeg litt fram og tilbake. 

Dette var fordi at noen temaer går litt inn i hverandre, og ved en anledning flyttet jeg fram et 

spørsmål fordi vi allerede var inne på et tema som var påtenkt senere i samtalen. 

 

Lærernes intervjuer var såkalte dybdeintervjuer og hadde som hensikt at lærerne skulle 

reflektere over den timen som jeg hadde observert, samtidig som jeg ønsket å snakke med de 

om deres tanker rundt en del av masteroppgavens temaer mer generelt. Intervjuguiden fulgte 

det som Tjora (2010) beskriver som dybdeintervjuets tre faser: oppvarming, refleksjon og 

avrunding. I oppvarmingen stiller jeg spørsmål som skal være enkle for informantene å svare 

på. Begge lærerintervjuene starter med det samme spørsmålet ”Har du gjennom læreryrket 
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gjort deg noen erfaringer om temaet ’helklassesamtale’ eller ’klasseromsdialog?’” Kvale og 

Brinkman (2009) kaller de første spørsmålene i et intervju for introduksjonsspørsmål. Disse 

spørsmålene skal gi informanten mulighet til å presentere det de opplever er det sentrale ved 

fenomenet som undersøkes, i mitt tilfellet klasseromsdialogen (s. 147). I tillegg ønsker jeg 

ikke at informantene skal oppleve intervjuet som en testsituasjon. Derfor er et spørsmål hvor 

jeg ber dem si noe om egne erfaringer, viktig for å vise informantene at i dette intervjuet er 

det ingen rette og gale svar.  

  

Den neste fasen av intervjuet er ifølge Tjora (2010) en refleksjonsfase. Spørsmålene i denne 

fasen dreier seg blant annet om hvordan de planlegger timer hvor de ønsker å benytte seg av 

helklassesamtale som undervisningsform, om de har noen tanker om hvordan de gir respons 

på elevbidrag, og om de har noe bevisst forhold til hvilke type spørsmål de stiller elevene. I 

tillegg til dette stilte jeg lærerne en del spesifikke spørsmål fra timen jeg hadde observert. I 

disse spørsmålene ba jeg lærerne reflektere rundt situasjoner som oppstod i klasserommet. Et 

eksempel på dette er da jeg spør den ene læreren om hvorfor han velger å ta en pause i 

etterkant av at han har stilt et spørsmål.  

 

Elevintervjuene var kortere intervjuer om hvordan de synes det er å delta i helklassesamtaler 

generelt, og om de pleier å rekke opp hånda. I tillegg stiller jeg elevene noen spørsmål om 

hvordan de oppfatter den aktuelle læreren sin undervisning. I både elev- og lærerintervjuene 

bærer spørsmålene preg av å være åpne og invitere til refleksjon. Jeg forsøker også å supplere 

spørsmålene med det Kvale og Brinkmann (2009) kaller for oppfølgingsspørsmål. Jeg stiller 

her spørsmål ved det som har blitt sagt og inngående spørsmål hvor jeg ber lærerne og 

elevene om å utdype svarene sine. Jeg presiserer i forkant av intervjuet at jeg ikke forventer 

at de har dannet seg noen klare meninger om alle disse ulike temaene på forhånd, og at det er 

deres erfaringer og refleksjoner jeg er ute etter å samle inn.  

 

Intervjuet avsluttes med at det går inn i den tredje fasen som Tjora (2010) kaller for 

avrunding. I denne fasen oppsummerer jeg kort hovedinnholdet i intervjuene, og jeg stiller 

informantene noen oppklaringsspørsmål der jeg var usikker på om jeg har forstått dem 

korrekt. Jeg avslutter med å gi informantene muligheten til å utfylle svarene de allerede har 

gitt, eller legge til noe som de syntes var viktig å få fram om temaet ”klasseromsdialogen.” 
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4.4 Datamaterialet  

I dette delkapittelet vil jeg gjøre rede for datamaterialet som har blitt analysert i denne 

studien. Datamaterialet består av lydopptak fra to dobbelttimer i norskfaget og lydopptak av 

intervjuer med to lærere og fire elever. Jeg vil først si noe om utvalget for denne studien og 

hvordan jeg foretok dette utvalget. Deretter vil jeg kort fortelle om gjennomføringen av 

observasjonen og intervjuene.  

 

Utvalg 

I starten av arbeidet med masteroppgaven leste jeg en del om klasseromsforskning, blant 

annet Andersson-Bakken, Klette og forskning tilknyttet LISA-prosjektet. Felles for mye av 

den norske forskningen på dette feltet er at det er ungdomsskolen som er gjenstand for 

observasjonen. Dette var med på å gjøre det interessant for meg å se nærmere på 

klasseromsdialogen i den videregående skolen. Jeg ønsket å se på hvordan læreren fikk fram 

refleksjon hos elevene gjennom sin bruk av spørsmål og respons. I kompetansemålene for 

VG1, VG2, VG3 i læreplanen er det å kunne drøfte norskfaglige temaer og reflektere over 

innhold i tekster sentralt, og dette går igjen i kompetansemålene for alle de tre trinnene. Dette 

gjorde at den videregående skolen ble valgt som felt for prosjektet. Hvilke trinn jeg endte opp 

med å observere, var derimot mer tilfeldig. Jeg ønsket at lærerne Fredrik og Tor Espen skulle 

få velge den klassen de ønsket selv, framfor at jeg stilte som krav at de skulle undervise på 

samme trinn. Tor Espen underviste flere klasser i norsk. Han valgte ut en VG2-klasse fordi 

han følte seg trygg i det klasserommet, og fordi han hadde undervist dem siden VG1. Fredrik 

valgte en VG3-klasse, fordi han var kontaktlærer i den klassen og begrunnet det også med at 

han følte seg trygg på elevene i denne klassen.  

 

Utvalget jeg foretok av lærere og elever, var både tilfeldig og ikke-tilfeldig. Da jeg bestemte 

meg for å skrive om klasseromsdialogen i norskfaget, fant jeg tidlig ut at jeg ønsket å se på 

lærere som behersket dette som undervisningsform og som følte seg trygge i 

klasseromssituasjonen. Dette var mitt eneste krav til lærerne. Gjennom mail-korrespondanse 

med inspektøren ved Haumyråsen skole ble vi enige om at norskfagansvarlig ved skolen 

kunne lese opp min mail-forespørsel ved neste norskseksjonsmøte. Ved dette møtet valgte 

den norskansvarlige ved skolen, Fredrik, selv å være med i prosjektet, og han fikk også med 

seg norsklæreren Tor Espen.  
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Elevene som deltok i prosjektet, plukket jeg ut basert på at de hadde deltatt aktivt i 

klasseromsdialogen, den timen jeg var til stede. Jeg ønsket å komme i kontakt med elever 

som hadde vært aktive i den aktuelle timen, av to grunner. Den ene grunnen var at 

aktivitetsnivået gav meg en viss pekepinn på om de også ville være aktive og pratevillige 

under intervjuet. Den andre grunnen var at det jeg hadde observert, kunne bli gjenstand for 

spørsmål under intervjuet, og jeg tenkte da at elever som hadde deltatt aktivt i timen, ville 

huske mer fra undervisningen. De to elevene jeg plukket ut fra hver klasse, har ikke til 

hensikt å representere hele klassen, de representerer kun sin seg selv og fremmer sine tanker 

og meninger om læreren og om undervisningen.  

 

Nedenfor har jeg gjengitt en oversikt over utvalget av klasser, lærere og elever:  

Trinn og fagretning Lærere  Elever  

VG3 Studiespesialiserende  Fredrik  Jonas og Emilie  

VG2 studiespesialiserende 

med musikk dans og drama  

Tor Espen Magnus og Lene  

Figur 4.2: oversikt over utvalget  

 

Gjennomføring av observasjon og intervju  

I forkant av intervjuet gjennomførte jeg et pilotintervju med en i min familie som er lærer. 

Vedkommende underviser på et universitet med store klasser og har derfor ikke benyttet seg 

så hyppig av klasseromsdialog som undervisningsmetode. Pilotintervjuet hjalp meg likevel til 

å se hvilke spørsmål som var formulert på en måte som gjorde det vanskelig for informanten 

å åpne seg og få reflektert skikkelig rundt et tema. Pilotintervjuet hjalp meg også til å få et 

innblikk i hvilke oppfølgingsspørsmål som kunne bli aktuelle innenfor de ulike kategoriene i 

intervjuguiden. Basert på de erfaringene jeg gjorde meg under pilotintervjuet, foretok jeg 

noen endringer i intervjuguiden.  

 

Jeg kom i kontakt med to lærere ved Haumyråsen videregående skole. Begge lærerne hadde 

lang fartstid som lærere. Fredrik underviste i VG3, og Tor Espen underviste i VG2, begge på 

studiespesialiserende. Jeg observerte begge lærerne i en dobbeltime hver på 90 minutter. Min 

eneste bestilling var at en undervisningssekvens av timen skulle være helklassesamtale. 

Lærerne valgte selv temaet for timen. Fredrik hadde en time om kjønn i tekst, mens Tor 

Espen underviste om renessansen. I starten av hver undervisningstime presenterte jeg kort 
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meg selv og formålet med prosjektet mitt. Jeg informerte om taushetsplikt og anonymitet. 

Etter denne presentasjonen startet jeg lydbåndet. I tillegg til lydbånd hadde jeg et 

observasjonsnotat som hadde to hensikter. For det første skulle intervjuene gjennomføres 

nokså tett opptil observasjonen, og jeg ønsket derfor å danne meg et raskt bilde av lærernes 

undervisning. Jeg skisserte derfor grovt åpne og lukka spørsmål, spørsmål som tilsynelatende 

kunne virke autentiske, og eksempler på lærerresponser. Observasjonsnotatet var også en 

viktig mulighet for å kunne danne meg et bilde av de aktivitetene som lydbåndet ikke fanget 

opp. Jeg noterte derfor ned de gangene lærerne henvendte seg til elever som ikke rakk opp 

hånda, og hvilke elever som snakket. Jeg ville danne meg et bilde av om dette varierte, og jeg 

noterte hvor mange elever som satt sammen under gruppesamtaler. Disse notatene har vært 

spesielt viktige når jeg skulle danne meg et bilde av hvor stor elevdeltakelsen var i timene.  

 

Jeg observerte begge lærerne en onsdag, og påfølgende fredag intervjuet jeg begge lærerne 

hver for seg. Begge lærerintervjuene varte i ca. 60 minutter. Både Fredrik og Tor Espen delte 

villig av erfaringer og opplevelser fra læreryrket generelt og disse undervisningstimene 

spesielt. Jeg valgte å ikke notere underveis i intervjuet og stolte derfor fullt og helt på 

lydbåndopptaket. Grunnen til dette er at jeg ønsket å vie dem min fulle oppmerksomhet, og 

jeg opplevde at oppfølgingsspørsmålene kom naturlig fordi jeg var til stede i samtalen. I 

tillegg til lærerintervjuene intervjuet jeg til sammen fire elever, to elever fra hver klasse. Alle 

elevene hadde signert egenerklæringsskjema på forhånd der de hadde krysset av for at de 

ville delta i intervju dersom det ble aktuelt. Lærerne informerte elevene i starten av timen om 

at jeg ville velge ut de aktuelle elevene etter timens slutt. Jeg hadde valgt ut elever som hadde 

deltatt aktivt i klasseromsdialogen i timen. Disse elevene var også aktive under intervjuene, 

og alle de fire elevene besvarte alle spørsmålene i intervjuguiden.   

 

4.5 Behandling av datamaterialet 

I denne delen av oppgaven vil jeg beskrive min behandling av datamaterialet. Alle 

forskningsprosjekter i Norge som behandler persondata, må meldes inn til Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Jeg har fulgt retningslinjene som NSD har satt 

opp for forskningsprosjekter, og jeg har laget et egenerklæringsskjema til informantene som 

samsvarer med den malen NSD har satt opp. Alle informantene har blitt informert om at de 

blir forsket på og har deltatt frivillig. Dessverre hadde jeg allerede tatt kontakt med skolen jeg 

ønsket å forske på før jeg hadde fått godkjenningen fra NSD. Øvrige merknader som NSD 
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opplyste om i sin kommentar (Vedlegg A) ble tatt hensyn til i innsamlingen av 

datamaterialet. I det følgende vil jeg forklare hvordan jeg har tatt hensyn til de etiske 

utfordringene som oppstod under innsamlingen av lydopptak og transkriberingen av dette 

datamaterialet.   

 

Anonymitet  

For å kunne bruke lydopptakene som ble gjort under undervisningstimene og intervjuene, var 

det nødvendig å transkribere materialet. Et krav fra NSD er at informantene skal få være 

anonyme. Anonymisering av forskningsmateriale handler om at materialet ikke skal avsløre 

deltakernes identitet. Deltakerne anonymiseres ifølge Cohen et al. (2011) ved at deres navn 

og andre identitetsmerker ikke blir brukt. Jeg samlet ikke inn noen sensitive opplysninger i 

denne studien. Jeg har heller ikke samlet inn annen informasjon om informantene, men jeg 

vet navnet på informantene fra underskriften på samtykkeskjemaet (Vedlegg E), og jeg vet 

navnet på skolen som jeg har forsket på. For å anonymisere disse dataene har jeg ikke 

transkribert informasjon som kan identifisere deltagerne på noen måte. Ved ett tilfelle 

snakker en av informantene om landemerker i den byen hvor skolen ligger. Dette ble ikke 

transkribert. Jeg har også anonymisert data ved å gi alle informantene jeg har snakket med, 

og skolen jeg har vært på, fiktive navn.    

 

Informert samtykke  

Før jeg startet forskningen ved Haumyråsen skole, innhentet jeg fritt og informert samtykke 

fra alle informantene. Elevene fikk utdelt et informasjonsskriv noen uker før observasjonen 

(Vedlegg E). I bunn av informasjonsskrivet krysset de av i to ulike bokser. Den ene boksen 

gjaldt om de ønsket å delta på observasjonen, og den andre boksen om de ønsket å delta på 

intervjuet.  Elevene som var under 18 år, fikk underskrift av foresatte. NSD opplyser at elever 

over 15 år kan samtykke selv. I samråd med lærerne ved skolen ble vi likevel enige om at alle 

elever under 18 år skulle få informasjonsskrivet med hjem fordi foreldre til elever under 18 år 

er vant til å få slik informasjon. Alle elevene i klassen krysset av på at de ønsket å delta, og 

ingen trakk seg i ettertid. Forskningen foregår i skolesammenheng, og lærerne til elevene vet 

om elevene deltar eller ikke. Jeg kan derfor ikke vite om noen elever følte seg presset til å 

være til stede under observasjonen. Derfor var det viktig for meg at informasjonsskrivet ble 

sendt ut i god tid slik at elevene kunne snakke med sine foresatte om dette. I tillegg 

informerte både lærerne og jeg om at de var med frivillig å delta i studien, og at de kunne 

trekke seg dersom de selv ønsket det.  
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Konfidensialitet  

Selv om jeg ikke mottok eller arkiverte noen sensitive opplysninger i denne studien, er kravet 

om konfidensialitet en selvfølgelighet både for forskningen generelt og av hensyn til 

informantene. Jeg informerte både i forkant av observasjonen og i forkant av hvert intervju 

om at jeg hadde taushetsplikt, og at informasjonen de gav, ville bli behandlet konfidensielt. I 

samråd med NSD informerte jeg også lærerne om at deres taushetsplikt overfor skolen og 

elevene ikke ble opphevet under intervjuet. Spesielt var det viktig for meg at elevene forstod 

at jeg hadde taushetsplikt, både fordi jeg ønsket at de hadde tillit til meg, og fordi jeg under 

intervjuene stilte dem spørsmål om det jeg hadde observert, og dermed om lærernes 

undervisning. Jeg ønsket ikke at elevene skulle tro at jeg ville gå videre med deres 

informasjon til lærerne.  

 

4.6 Forskningens troverdighet 

Jeg vil nå se nærmere på denne studiens troverdighet, det vil si studiens pålitelighet 

(reliabilitet) og gyldighet (validitet). Jeg vil i hovedsak diskutere disse begrepene med denne 

studiens forskningsresultater som utgangspunkt, men også si noe mer generelt om viktigheten 

av at disse kravene oppfylles, og hva jeg har gjort for å forsøke å oppfylle kravene til 

troverdighet i min forskning. 

  

Reliabilitet  

Kvale og Brinkman (2009) sier at reliabilitet handler om forskningsresultatenes troverdighet. 

Sagt på en annen måte handler reliabilitet om ”et resultat kan gjentas på andre tidspunkter og 

av andre forskere ved hjelp av den samme metoden” (s.325). Dette er viktig for å vite om en 

annen forsker ville fått de samme svarene. I kvalitativ forskning er det imidlertid vanskelig å 

reprodusere forskningen. Hver observasjon og hvert intervju har en egen setting, som ingen 

annen forsker kan gjenskape. I denne studien ble alle intervjuene og observasjonen tatt opp 

på lydbånd. Ved å ha alle de innsamlede dataene på lydbånd kan jeg høre gjennom materialet 

flere ganger. Dersom jeg bare hadde hatt notater fra en intervjuguide og et 

observasjonsskjema, ville faren vært større for at det var en del ting jeg ikke fikk notert ned. 

Dette kunne ført til at dersom jeg hadde blitt usikker i ettertid, kunne jeg ikke gått tilbake i 

materialet og vært helt sikker på at det var slik som jeg hadde notert at situasjonen utspilte 

seg.  
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Reliabiliteten knyttet til intervjuet kan ifølge Kvale og Brinkmann (2009) særlig handle om 

ledende spørsmål. Ingen av spørsmålene mine er direkte ledende, men i noen av spørsmålene 

kan jeg bruke ord som virker ledende. For eksempel spør jeg lærerne om de har et bevisst 

forhold til hvordan de stiller spørsmål. Ved å bruke ordet ”bevisst” kan lærerne tenke at det er 

positivt å ha et bevisst forhold til dette, og dermed svare bekreftende på spørsmålet. Kvale og 

Brinkmann (2009) bekrefter at spørsmål med ulike ordvalg gir ulike svar. Jeg kan derfor ikke 

utelukke at dersom jeg hadde omformulert spørsmålet, kunne jeg fått andre svar.  

 

Kvaliteten på lydbåndinnspillingen og transkriberingen har også en betydning for 

reliabiliteten til studien. Selve lydbåndopptaket er av god kvalitet, og lyden er klar. I et 

klasserom skjer det en del ting i tillegg til det som sies i form av tale. Elementer som hvem 

som rekker opp hånda, peking, smiling, lærerens bevegelse i klasserommet ville blitt fanget 

opp på et videoopptak, men kommer ikke fram på et lydbånd. Her må jeg stole på at mine 

egne notater fra observasjonen er dekkende for å kunne si noe om for eksempel hvor mange 

elever som snakker i løpet av timen.  

 

Validitet  

Kerlinger (1979) sier at validiteten avgjøres ved at man stiller spørsmålet: ”måler du det du 

tror du måler?” (s. 138). I denne delen om validitet ser jeg nærmere på to typer validitet: 

indre validitet og ytre validitet.   

 

Den indre validiteten handler om gyldigheten av mine tolkninger av materialet. Kvale og 

Brinkmann (2009) sier at en vanlig innvending mot intervjuet som metode er at funnene 

avhenger av subjektive inntrykk. For å sikre den indre validiteten og sikre at funnenes 

gyldighet, foreslår Maxwell (2005) at noen andre som kjenner materialet, sjekker 

tolkningene. Ingen andre enn meg har samme innsikt i mitt materiale, men jeg har forhørt 

meg med min veileder og andre medstudenter, og har fått tilbakemeldinger og diskutert ulike 

tolkninger av materialet. I tillegg var det viktig for meg å spørre lærerne underveis i 

intervjuet om jeg hadde en rimelig oppfatning av deres meninger. Ved å benytte meg av både 

observasjon og intervju sikrer jeg også validiteten i denne studien. Min problemstilling er: 

Hvordan kan læreren skape en dialogisk undervisning i norskfaget gjennom bruk av spørsmål 

og respons? Basert på datamaterialet som er samlet inn, er det flere rimelige tolkninger av 

dette materialet. For å sikre validiteten er det ifølge Kvale og Brinkmann (2009) viktig at 
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forskeren forsøker å tolke resultatene teoretisk. Med bakgrunn i teorien og den tidligere 

forskningen som blir lagt fram, diskuterer jeg i analysen og diskusjonen hva som kan være 

rimelige forklaringer på hvordan lærerne skaper en dialogisk undervisning i norskfaget 

gjennom bruk av spørsmål og respons.  

 

Ytre validitet handler om funnenes generaliserbarhet og overførbarhet. Generalisering 

handler som regel om å kunne overføre slutninger fra en situasjon til en annen. Jeg må spørre: 

Gjelder mine funn om spørsmål og respons for alle helklassesamtaler i norskfaget? Ønsket 

om å kunne overføre resultatene er mer vanlig i den kvantitative forskningen, fordi 

datamengden som blir behandlet i kvantitativ forskning, er større. Denne studien har ikke 

som hensikt å generalisere utover det som skjer i de to klassene som jeg har observert, og 

utover det de seks intervjuobjektene har sagt under intervjuet. Alle helklassesamtaler er 

unike, og det er derfor  også vanskelig å overføre slutningene jeg trekker ut ifra de to aktuelle 

dobbelttimene over på lærernes øvrige timer. For å styrke studiens ytre validitet er det ifølge 

Thagaard (2009) viktig at forskningen er gjennomsiktig. Det innebærer at det er tydelig for 

leseren hva som er grunnlaget for fortolkninger. For at leseren selv skal kunne vurdere mine 

slutninger har jeg forsøkt å gi leseren gode beskrivelser av materialet fra observasjonen og 

intervjuene slik at leseren selv kan trekke egne slutninger fra materialet som er beskrevet.  
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5 Analyse  
Jeg vil her presentere de funnene som har kommet fram gjennom min analyse av 

observasjonen av to dobbeltimer i norskfaget og intervjuene av to lærere og fire elever. 

Funnene vil bli presentert tematisk. Problemstillingen min reiser følgende spørsmål: Hvordan 

kan læreren skape en dialogisk undervisning i norskfaget gjennom bruk av spørsmål og 

respons? I forrige kapittel om tidligere forskning ble det konkludert med at det var en del 

grep som læreren kunne gjøre for å skape en dialogisk undervisning. For å skape en dialogisk 

undervisning gjennom bruk av spørsmål kan lærere stille autentiske spørsmål, variere mellom 

ulike typer spørsmål og ta seg tid til å vente i etterkant av et stilt spørsmål. Læreren kan skape 

en dialogisk undervisning gjennom bruk av respons kan læreren benytte seg av opptak og høy 

verdsetting. Noe av det særegne med denne studien er at jeg har vært i kontakt med to lærere 

som mener at de behersker helklassesamtalen som undervisningsform. Jeg vil i analysen se 

på hvordan Fredrik og Tor Espen stiller spørsmål og gir respons som samsvarer med 

begrepene: autentiske spørsmål, variasjon av spørsmål, ventetid, opptak og høy verdsetting. 

Disse begrepene vil være underoverskriftene i analysen. Innenfor hvert tema vil jeg bruke 

eksempler på hvordan dette kommer til uttrykk i undervisningen som jeg har observert. Jeg 

vil også benytte meg av lærer- og elevintervjuene for å belyse lærernes undervisning.  

 

5.1 Timene, klassene og lærerne  

For å få en bred forståelse av funnene som blir presentert i analysen, kan det være nyttig med 

en kort presentasjon av de to timene som har blitt observert og hvordan jeg oppfatter lærerne 

og klassemiljøet gjennom observasjonen og intervjuene.  

 

Time 1: Fredrik og klasse 3A  

Fredrik sier i intervjuet at han ønsker at elevene skal oppfatte han som seriøs. Han er opptatt 

av at timene skal ha faste rammer, og han mener at de faste rammene og forutsigbarheten 

skaper god læring, og at det er god omsorg å ha faste rammer. Jeg intervjuet to av Fredrik 

sine elever, Jonas og Emilie. De oppfatter Fredrik nokså likt som han ønsker å fremstå. 

Emilie sier at han er fokusert på faget, alltid forberedt og stiller opp for elevene sine. Jonas 

sier at Fredrik bryr seg veldig om faget. Han sier:  

 

              Jonas: Det kan være han bare er en god skuespiller, men det virker som om han elsker litteraturhistorie 

og sånn og det er veldig gøy, for da merker vi og at det er litt gøyere. Istedenfor å ha den læreren som 
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sier sånn ”ja, dette er litt kjedelig, men vi må bare igjennom det” så er det litt bedre å ha en lærere som 

er interessert. 

 

Jonas uttrykker her en glede over Fredrik sitt faglige engasjement. Videre sier Jonas at 

Fredrik er veldig opptatt av muntlighet og at så mange elever som mulig snakker i timene. 

Dette sier også Fredrik selv at han er opptatt av. Mange rekker opp hånda, og mange snakker 

i klasse 3A. Både Emilie og Jonas liker å delta i samtalene i klasserommet, og de sier at 

Fredrik har skapt et klassemiljø hvor det ikke er pinlig å svare feil. Fredrik opplever likevel at 

det er en del timer hvor han må hjelpe elevene en del på vei før de svarer. Jonas sier at 

Fredrik en gang stoppet opp timen og snakket med elevene om at han visste at de satt på 

mange gode innspill, og at flere måtte si tankene sine høyt.  

 

Timen jeg observerte, var en 90 minutters norsktime om ”kjønn i tekst.” Fredrik viste elevene 

ulike tekster som tok for seg kjønn i tekst, og da særlig kvinner i tekst. Tekstene som ble 

presentert, var Marie Takvam sitt dikt ”Rose”, et utdrag fra Simone De Beavoir sitt verk Det 

annet kjønn, en musikkvideo av Kate Ryan som heter ”Ella Elle l'a” og en nyhetsartikkel om 

kvinnelige forfattere. Det varierte mellom at elevene leste tekstene selv, ble lest for, og så 

musikkvideoen på lerret. I etterkant av de ulike tekstene satt elevene to og to og snakket 

sammen. De fikk ulike oppgaver hver gang med spørsmål de skulle svare på eller reflektere 

over. Deretter diskuterte de funn fra tekstene i en helklassesamtale.   

 

Time 2: Tor Espen og klasse 2A   

Tor Espen er opptatt av å involvere elevene i timen. Han ønsker at deres bidrag skal være 

med på å styre retningen på undervisningen, og sier at det er grunnen til at han ofte tillater 

sidesprang. Tor Espen er lærer med hele seg og ønsker å følge opp elevene i deres sosiale liv. 

I undervisningen er han opptatt av at elevene skal respektere hverandre. Han ønsker å skape 

et klassemiljø hvor elevene har respekt for hverandre. Respekt vil føre til at ulike meninger 

kan møtes. Jeg intervjuet to av Tor Espen sine elever, Lene og Magnus. I Lene sin 

fremstilling av Tor Espen legger hun fram en del av det Tor Espen ønsker å kommunisere til 

sine elever: Alle skal bli sett, han tillater sidesprang for å skape engasjement, og videre skal 

de ha respekt for hverandres meninger. Lene sier:  

 

Lene: Han er en veldig unik lærer. Han er en person som absolutt får en til å føle seg veldig verdsatt og 

veldig sett i klasserommet. Han er veldig viktig, eller han er veldig flink til å se alle og skaper et veldig 

godt miljø mellom alle sammen. Noen ganger så går det litt over stokk og stein, for noen ganger går vi 
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helt over på andre temaer, men jeg føler at vi uansett lærer noe i timen, så det er ikke sånn at vi snakker 

om noe som er helt irrelevant, men vi snakker om ting som gir oss litt mer forståelse og innblikk. 

Religion er et veldig aktivt tema hos oss.  

  

Jeg observerte Tor Espen sin undervisning i en 90 minutters økt i norskfaget. Klassen som 

jeg observerte, er en VG2-klasse på studiespesialiserende, som er på en musikk, dans og 

drama-linje. Elevene i denne klassen har derfor mange programfag sammen og kjenner 

hverandre veldig godt. Tor Espen sier at han ankommer klasserommet ca. ti minutter før 

timen starter. Dette gjør han før hver eneste time. Da har de på musikk, og mange elever 

snakker og synger. Det at elevene kjenner hverandre så godt, kan ha en betydning for at dette 

er en veldig engasjert klasse hvor mange elever ønsker å komme til ordet. Timen jeg 

observerte handler om renessansen. Det var en introduksjonstime hvor elevene ble presentert 

for en del nye begreper. I tillegg til dette blir elevene presentert for DDE sin sangtekst ”Det 

umulige er mulig”, teksten om Don Quijote og tre malerier fra renessansen. Læreren leste 

tekstene og deretter snakket de om tekstene i plenum.     

 

5.2 I et dialogisk klasserom høres flere stemmer  

Det første som skiller en dialog fra en monolog, er at i en dialog høres flere stemmer. I et 

klasserom hvor undervisningen har dialogiske trekk, er det viktig at flere elever kommer til 

orde. Det er viktig at mange elever deltar, av flere grunner. I teorikapittelet ble det lagt fram 

forskning som understreker dialogens funksjon for utvikling av kunnskap. Elevene lærer av å 

ytre seg, omformulere seg og å snakke med andre. Elevene lærer også av at andre deltar fordi 

de kommer med nye synspunkt og supplerer samtalen med sine meninger. For å svare på 

problemstillingen ”Hvordan kan læreren skape en dialogisk undervisning i norskfaget 

gjennom bruk av spørsmål og respons?” må jeg svare på hvordan Tor Espen og Fredrik 

inkluderer elevene til å delta i helklassesamtalen. I denne delen av analysen vil jeg se på 

hvordan Fredrik og Tor Espen fordeler taletiden i sine klasser. Jeg vil også se på hvordan 

Fredrik skaper elevdeltakelsen, gjennom aktivitetene gruppesamtaler og rollespill i sin 

undervisningsøkt.   

 

Fordeling av taletid  

Både Fredrik og Tor Espen er opptatt av at flere stemmer skal høres i helklassesamtalen. 

Fredrik sier:  
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Fredrik: Jeg prøver å være bevisst på hvilke type spørsmål som fører samtalen videre og hva som er 

læreradferd som lukker klassesamtalen. Når jeg spør, så spør jeg for å få elevene aktive. (…) Jeg ønsker 

at elevbidragene skal være med å styre samtalen. Hvis jeg ikke får elevbidrag blir det tungt. Som lærer  

får du mye mer å spille på hvis du får innspill.  

 

Tor Espen sier: 

 

Tor Espen: jeg prøver å vekke de, eller at de vokser gjennom disse samtalene. En monolog vil ikke være 

noe, men her veksler stemmene, her veksler emnene og jeg håper jeg bidrar til at de er aktive i 

klasserommet.   

 

I Fredrik sin klasse er det ikke kamp om ordet selv om mange ulike elever snakker i løpet av 

timen. Fredrik ber flere ganger elever som ikke rekker opp hånda, om å svare. Elevene 

arbeider også en del to og to, og etter gruppesamtalene er det flere hender i været. Fredrik har 

24 elever i sin klasse, og av disse snakker 21 elever i løpet av timen. Hvem som har ordet, 

varierer veldig. I Fredrik sin klasse er den teoretiske muligheten for at en individuell elev 

kommer til ordet i løpet av timen 87 %.  

 

I Tor Espen sin klasse er elevene veldig engasjerte, og de svarer gjerne på hverandres 

spørsmål og bidrag. Det er til enhver tid flere elever som ønsker å komme med sine bidrag i 

timen. I klassen til Tor Espen er det 21 elever, 15 av disse elevene har ordet i løpet av timen. 

Det betyr at den teoretiske muligheten for at en individuell elev kommer til ordet i løpet av 

denne timen er 71 %. Hvem som har ordet, varierer også i denne klassen, men det er en 

gruppe på fire elever som kommer til orde mer enn fem ganger i løpet av timen. Disse fire 

elevene tar ofte ordet uten å ha blitt spurt. Av de andre 11 elevene spør Tor Espen 6 elever 

som ikke rekker opp hånda, om å svare.   

 

Gruppesamtaler   

Løkensgard Hoel (1993) foreslår gruppesamtaler som en strategi for å bryte lydmuren tidlig. 

Læreren deler elevene inn i mindre grupper på to eller flere og lar dem samtale om et tema i 

gruppe før de skal presentere noe for hele klassen. I gruppene får elevene testet ut 

argumentene sine og får tilbakemelding på meningene sine. Bruk av gruppesamtaler kan føre 

til at elevene føler seg tryggere, fordi de snakker på vegne av en gruppe.   

Fredrik hadde gruppesamtaler som en del av hele undervisningen. Fredrik presenterte en 

tekst, en musikkvideo eller stilte noen spørsmål. Deretter fikk elevene snakke med 
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sidemannen litt først. Fredrik gikk rundt og observerte, og til slutt snakket de om temaet i en 

helklassesamtale. Lengden på gruppesamtalene varierte. Et eksempel på en slik 

gruppesamtale er:  

 

Fredrik: Når dere ser musikkvideoen vil jeg at dere skal tenke over: Er hun sterk? Er hun svak? Har hun 

makt? Er hun maktesløs? Sterk, svak, makt eller maktesløs sånn som hun framstår i filmen.  

Læreren viser en musikkvideo av Kate Ryan 

Fredrik: ok, er hun sterk eller svak? Har hun makt eller maktesløs? Det skal vi finne ut av. Sitt sammen i 

2-3minutter med sidemannen.  

Elevene: summing 

Fredrik: Elev1? 

Elev1: jeg tenkte at hun hadde makt fordi hun styrer flyet.  

 

I denne sekvensen gir Fredrik elevene noe konkret de skal tolke i filmen. Når filmen er ferdig 

spilt, sier han at de skal gå sammen to og to. Når gruppesamtalene er ferdige, spør han Elev1 

om å begynne med å svare. Nå har Elev1 snakket sammen med sidemannen i grupper og kan 

derfor svare selv om Elev1 ikke har rekt opp hånda. I løpet av denne sekvensen snakker syv 

ulike elever før de begynner med neste oppgave.  

 

Rollespill 

Rollespill er en form for dobbel dialog hvor elevene blir bedt om å distansere seg fra sitt eget 

perspektiv og se situasjonen fra et annet perspektiv. Rollespill kan være lengre sekvenser 

hvor elevene for eksempel skal tre inn i rollen som en representant fra et bestemt politisk 

parti eller det kan være en kortere sekvens. Fredrik ber sine elever se på den ene teksten som 

diskuteres, med et feministisk blikk. Han ber elevene ta på seg feministbrillene. Dette er ikke 

nødvendigvis bevisst bruk av rollespill, men dialogen er en form for dobbeldialog hvor 

elevene blir bedt om å se en situasjon fra et bestemt perspektiv. Fredrik forklarer konseptet 

med å ta på seg ”feministbriller” for elevene:  

 

Fredrik: Nå ser dere vi inntar et perspektiv, nå tar vi av oss de vanlige brillene som vi går med hele tiden, 

så nå tar vi på oss feministbrillene også ser vi verden gjennom de, det er det vi skal gjøre nå. Prøve å se 

at kjønn former hvordan vi oppfatter mennesker og det blir vektlagt ulikt i forskjellige tekster også legger 

vi vekt på det som er den feministiske tilnærminga, det som er, altså hvordan en spesielt former kvinners 

plass i samfunnet, og det skal vi se på i forskjellige tekster og vi kunne godt tatt på noen andre briller og 

sett på forventninga til menn, men nå velger vi dette. Så når vi sier kjønn i tekst, så er det veldig ofte 

kvinner i tekst, men ikke bare det.  
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Elevene diskuterer en artikkel om at litteratur skrevet av kvinner blir kalt kvinnelitteratur, 

mens litteratur skrevet av menn blir kalt litteratur. Under denne diskusjonen har elevene på 

det feministiske blikket. Elevenes eget perspektiv om kvinners plass i tekster og i samfunnet 

blir ikke diskutert når de er i denne rollen hvor de skal se på tekster med et feministisk blikk. 

Fredrik kommenterer dette mot slutten av diskusjonen.  

 

Fredrik: Så har jeg ikke spurt hva dere synes, og jeg har ikke sagt hva jeg synes, om akkurat det som står 

i artikkelen, nå har vi vært i en rolle. Men det vil kanskje vært det neste, å diskutere om verden faktisk er 

sånn, og om litteraturen er sånn. 

 

I intervjuet spør jeg Fredrik om hans bruk av rollespill i denne timen:  

 

Intervjuer: ja, også ber du da elevene i denne timen ta på seg feministbrillene, som du kaller det, og jeg 

tolker det da litt som at da går de inn i en rolle da, som feminist på en måte, i den diskusjonen. Hva 

tenker du, hva ønsker du å oppnå med det, at de skal diskutere i en rolle? 

Fredrik: det er tosidig da, det ene er det politiske som ligger i det å ta på seg feministbriller som jeg synes 

er greit at de ser, eller viktig, men det andre er vel det mer generelt faglige, at de skal få en distanse til 

stoffet og se at ”ok, sånn går det an å forholde seg til en tekst”, og forstå den i lys av det perspektivet. 

Sånn at de ser at en tekst, eller verden der ute i stor grad er styrt av blikket som vi har og de erfaringene 

som vi har. Det er vel noe av poenget med det, tror jeg.  

 

Bildet som har blitt dannet til nå, indikerer at det er mange elever som snakker i Tor Espen og 

Fredrik sine to undervisningstimer. I den neste delen av analysen ønsker jeg å gå nærmere inn 

på kommunikasjonen mellom lærere og elever. Jeg vil gjøre rede for hvordan Fredrik og Tor 

Espen stiller spørsmål, og hvordan de gir respons, eller som problemstillingen sier:  

”Hvordan kan læreren skape en dialogisk undervisning i norskfaget gjennom bruk av 

spørsmål og respons?” Fredrik og Tor Espen sin bruk av spørsmål og respons vil være 

gjenstand for den videre analysen.  

 

5.3 Fredrik og Tor Espens bruk av spørsmål  

Det har blitt forsket mye på lærerens bruk av spørsmål. Forskningen som ble lagt fram i 

forrige kapittel, viste blant annet at lærere stiller mange spørsmål. Dysthe (1994) understreket 

at en undervisning ikke er dialogisk bare fordi den har mange spørsmål. Min problemstilling 

er ”Hvordan kan læreren skape en dialogisk undervisning i norskfaget gjennom bruk av 
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spørsmål og respons?” For å skape dialogisk undervisning gjennom bruk av spørsmål er det 

blant annet viktig å stille autentiske spørsmål, variere mellom ulike typer spørsmål og vente i 

etterkant av et stilt spørsmål. Jeg skal nå ta for meg hvordan lærerne Fredrik og Tor Espen 

har benyttet seg av disse grepene i sin undervisning.  

  

Autentiske spørsmål  

Dysthe (1994) mener at bruk av autentiske spørsmål er grunnleggende for å skape en 

dialogisk undervisning. De autentiske spørsmålene kjennetegnes av at den som stiller 

spørsmålet ikke kan svaret på spørsmålet. Lærerens bruk av autentiske spørsmål er viktig av 

flere grunner. Autentiske spørsmål blir ikke stilt kun for å sjekke kunnskap om et emne. De 

autentiske spørsmålene søker refleksjon, meninger, tolkninger og erfaringer fra elevene. Ved 

å stille autentiske spørsmål viser læreren elevene at elevens meninger og tanker er verdifulle i 

undervisningen og at elevenes muntlige bidrag kan føre dialogen videre.  

 

Fredrik starter sin time om ”kjønn i tekst” med en tenkeoppgave til elevene. Oppgaven er at 

elevene skal svare på ”hvem de er”. Fredrik sier:  

 

Fredrik: ok, hva vil dere fortelle om dere selv når spørsmålet er ”hvem er du?” Tenk igjennom det litt 

hver for dere først. Hva er viktige opplysninger om dere selv? 

 

Dette spørsmålet kan i første omgang karakteriseres som et åpent spørsmål fordi spørsmålet  

ikke har et bestemt svar. Spørsmålet kan karakteriseres som et autentisk spørsmål fordi det er 

kun eleven selv som vet svaret på hvem han eller hun er. Når elevene forteller høyt hvem de 

er, forteller noen om de er gutt eller jente. Fredrik stiller flere elev spørsmålet:  

 

Fredrik: Opplysningen om vi er en jente eller gutt, synes du det er en viktig opplysning?  

 

Dette spørsmålet kan karakteriseres som et ja/nei-spørsmål. Etter Nystrand et al. (1997) sin 

definisjon er dette et åpent spørsmål fordi det er flere alternativer. Fredrik tilføyer spørsmålet 

frasen ”synes du”. Ifølge Dysthe gjør man et spørsmål mer autentisk ved å legge til ”tror du,” 

”synes du,” osv. Ved å legge til ”synes du” viser Fredrik eleven at det er elevens mening han 

er ute etter, og at det ikke finnes noe rett eller galt svar. Samtidig er det vanskelig for meg å 

avgjøre om Fredrik hadde et svar han ville fram til med dette spørsmålet. I så fall vil ikke 

spørsmålet være like autentisk. Jeg spør derfor Fredrik under intervjuet om dette.  
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Intervjuer: også stiller du et spørsmål i etterkant av denne ”hvem er du?”-oppgaven, og da sier du 

”opplysningen om vi er en jente eller gutt, synes du det er en viktig opplysning? ” Spørsmålet stiller du 

til noen elever, og har du tenkt på forhånd at det finnes et korrekt svar på det spørsmålet. ”Synes du det 

er en viktig opplysning?”  

Fredrik: nei, jeg har tenkt at eleven skal bruke sin erfaring.  

Intervjuer: m-m 

Fredrik: også, for dette må ha vært ganske tidlig? 

Intervjuer: ja, det var helt i starten av timen. 

Fredrik: også skal vi se gjennom timen at den opplysninga kan være veldig viktig, og nesten avgjørende 

for hvordan vi oppfatter noen. Det er vel det som er målet.  

Intervjuer: ja, da forstår jeg det rett at der og da har du ikke en fasit på dette spørsmålet. Den elevens 

oppfatning av dette er det korrekte for han eller henne.   

Fredrik: ja, der og da så er det det, for da må eleven bare koble seg på og tenke at ”jeg mener det er sånn 

eller sånn” må han tenke da.  

 

Fredrik har altså ikke et svar som han ønsker at elevene skal svare der og da, men han ønsker 

at de gjennom undervisningen videre skal de oppdage at denne opplysningen kan ha mye å si 

for hvordan man blir oppfattet av andre. Jeg konkluderer derfor med at dette spørsmålet er et 

åpent spørsmål som er gjort mer autentisk ved å legge til ”synes du.” 

 

Tor Espen leser høyt fra ridderromanen Don Quijote. De har en helklassesamtale om 

innholdet i romanen. Tor Espen sier:  

 

Tor Espen: Romanen er kåret til verdens beste roman. Hvilke krav ville du stilt til verdens beste roman?  

 

Dette spørsmålet stiller Tor Espen til fem ulike elever. Det at han stiller det til så mange 

elever, er med på å underbygge at dette spørsmålet ikke har et klart svar, men at det er ulike 

oppfatninger om hva som er verdens beste roman. Fordi spørsmålet ikke har et klart svar og 

Tor Espen underbygger at det er hver enkelt elevs oppfatning som er riktig ved å si ”hvilke 

krav ville du stilt til verdens beste roman”, vil jeg konkludere med at dette er et autentisk 

spørsmål. Om dette spørsmålet og bruk av autentiske spørsmål sier Tor Espen:  

 

Intervjuer: ja, jeg hadde et eksempel på det og jeg tenkte at jeg skulle si det og så kan du eventuelt 

kommentere. For du stiller spørsmålet, ”hvilke krav ville du stilt til verdens beste roman?” Etter dette 

spørsmålet  ber du fire elever som ikke har hatt ordet enda, om å svare, og de har ikke oppe hånda heller. 
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Hvorfor tenker du at dette er et spørsmål som kan egne seg å stille til elever som ikke har rekt opp 

hånda? ”hvilke krav ville du stilt?” 

Tor Espen: for det er ikke noe feil svar  

Intervjuer: ja 

Tor Espen: det er det som er meninga med det, ikke sant, også det som jo kunne være en fallgruve der, 

som jeg tenkte på etterpå, det var jo det at de kunne si ”ja, men du vet jeg ikke leser” Preben sa jo det 

”jeg leser ikke så veldig mye”, men han hadde likevel en mening om det. Det var litt det jeg tenkte: alle 

kan ha en mening om det selv om de ikke leser.  

Intervjuer: m-m, veldig fint. Og hva tenker du kan være effekten med et slikt spørsmål hvor ingen har det 

rette svaret?  

Tor Espen: det er da de skjønner at jeg kan også si noe, og det jeg sier, har en mening og det er 

betydningsfullt. Så det kan være den lille nøkkelen som skal til for at neste gang, da sier hun noe.  

Intervjuer: på forhånd har du tenkt ”hva er det korrekte svaret?” 

Tor Espen: nei, nei. Jeg hadde ikke det. og jeg har enda ikke, for sånn som en sa det, er veldig individuelt 

og jeg er jo helt enig, 

 

I mitt intervju med Fredrik sin elev Jonas kommer det fram at Fredrik ofte kan gjøre åpne 

spørsmål mer autentiske ved å legge til ”synes du?”:  

 

Intervjuer: ja, men det er spennende å vite. Også Fredrik sine spørsmål litt sånn generelt. Det varier 

sikkert veldig, men opplever du at han spør mange spørsmål som er åpne, slik vi har snakket om, noe 

som gjør at du kan si dine meninger om ting?  

Jonas: eh, ja, de aller fleste. det er ofte også sånn at han spør hvilke virkemidler har vi her, eller hva ser 

du sånn typisk. Men det er jo på en måte også et åpent spørsmål for da kan du svare alle de forskjellige 

virkemidlene, han spør liksom ikke om hva som er hovedvirkemiddelet.  

Intervjuer: nei ikke sant.  

Jonas: jaja, og hvis han spør hva er det viktigste her, så spør han ”synes DU?” ”Synes du er det viktigste 

her.” 

Intervjuer: ja, synes du, ja. 

Jonas: det hjelper jo veldig, det 

 

Forskningen som ble lagt fram i kapittel 3, viste at bruk av autentiske spørsmål er viktig for å 

skape en dialogisk undervisning. Spørsmålene kan være et viktig redskap for lærerne for å få 

fram refleksjon og elevsvar som er basert på elevenes egne meninger og erfaringer. Jeg 

konkluderer med at både Fredrik og Tor Espen benytter seg av autentiske spørsmål i sin 

undervisning disse to timene.  
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Variasjon av spørsmål  

Lærerens spørsmål har ulike funksjoner. Noen spørsmål skal sjekke kunnskap, andre åpner 

opp for refleksjon, mens noen spørsmål handler om det praktiske i timen. Alle funksjonene er 

sentrale i undervisningen, derfor er det viktig at læreren varierer mellom ulike typer 

spørsmål. I denne studien har jeg benyttet meg av Nystrand et al. (1997) sitt begrepspar åpne- 

og lukka spørsmål. I tillegg til åpne- og lukka spørsmål analyserer jeg lærernes bruk av 

autentiske spørsmål. Autentiske spørsmål er en type åpne spørsmål hvor i heller ikke læreren 

vet svaret, og spørresituasjonen er dermed autentisk.  

 

Jeg vil nå se på spørsmålene som Fredrik og Tor Espen stilte i undervisningen og 

kategorisere spørsmålene som åpne eller lukka, og hvor mange av de åpne spørsmålene som i 

tillegg er autentiske spørsmål. Fredrik siller til sammen 67 spørsmål i løpet av timen. 65 av 

disse spørsmålene er åpne, mens 2 spørsmål er lukka spørsmål. Av de 65 åpne spørsmålene er 

14 autentiske. Tor Espen stiller totalt 60 spørsmål i løpet av timen. 52 av disse spørsmålene 

er åpne spørsmål, mens 8 er lukka. Av de 52 åpne spørsmålene er 6 av de autentiske.  

 

 

Figur 1: Tor Espen stiller totalt 52 åpne spørsmål, 6 av disse er i tillegg autentiske 
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Figur 2: Fredrik stiller totalt 65 åpne spørsmål, 14 av disse er i tillegg autentiske.  

 

For å få en bedre forståelse av lærernes variasjon av ulike typer spørsmål vil jeg her også 

bruke Myhill og Dunkan (2005) sine fire spørsmålskategorier: faktaspørsmål, spekulative 

spørsmål, prosesspørsmål og prosedurale spørsmål. Faktaspørsmål er spørsmål som har et 

forhåndsbestemt svar. Et eksempel på dette kan være ”Hva er hovedstaden i Norge?” 

Spekulative spørsmål defineres som spørsmål som inviterer elevene til å komme med sine 

meninger eller ideer. ”Er det noen som har noen tanker om hovedpersonen i boka dere har 

lest?” Prosesspørsmål er spørsmål som ber elevene si noe om hvordan de kom fram til noe, 

altså spørsmål hvor man ønsker at elevene skal si noe om sin egen læringsprosess. Et 

eksempel på et prosesspørsmål kan være ”Hvordan var det du resonerte når du kom fram til 

det svaret?” Prosedurale spørsmål er spørsmål som handler om organiseringen av 

undervisningen eller om klasseledelse. Et eksempel på et slikt spørsmål kan være ”Kan alle 

være stille?”  

 

Myhill og Dunkan (2005) sine fire kategorier sier mer om spørsmålenes funksjon enn 

Nystrand et al. (1997) sitt begrepspar åpne og lukkede spørsmål. Det er ikke automatisk slik 

at selv om en lærer bruker mange åpne spørsmål, er undervisningen dialogisk. En lærer kan 

stille mange åpne spørsmål, men dersom et flertall av disse spørsmålene er prosedurale 

spørsmål om klasseledelse, vil ikke det nødvendigvis føre til kunnskapsutvikling og 

refleksjon hos elevene. Alle disse spørsmålene har ulike funksjoner og er alle viktige, men 

for at en lærer skal kunne skape en dialogisk undervisning, er det viktig at læreren varierer 

mellom å ulike typer spørsmål i undervisningen.  
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I løpet av undervisningen stilte Fredrik spørsmål som kan passe inn i alle de fire  

spørsmålskategoriene til Myhill og Dunkan (2005). Tor Espen stiller spørsmål som kan 

defineres innenfor tre av de fire spørsmålskategoriene. Jeg vil nå se nærmere på hvilke typer 

spørsmål Fredrik og Tor Espen stiller i sine undervisningstimer.  

 

Et faktaspørsmål kjennetegnes av at det har et forhåndsbestemt svar. Faktaspørsmål er ofte 

lukka spørsmål, men til forskjell fra Nystrand et al. (1997) sin definisjon av lukka spørsmål, 

kan faktaspørsmål ha flere svarkategorier. Fredrik snakker med sine elever om virkemidlene i 

Marie Takvams dikt Rose. Fredrik spør en av sine elever:  

 

Fredrik: hva vil du kalle rose da, som virkemiddel i denne sammenheng? 

Elev 1: sammenligning?  

Fredrik: sammenligning. Andre forslag? 

Elev 2: metafor 

Fredrik: ja, hvorfor mener du metafor passer bedre enn sammenligning da?  

Elev: fordi det er ikke noe konkret sammenligning, rose er liksom istedenfor kvinnen.  

Fredrik: ja, det er istendenfor kvinnen ikke sant, det er et annet ord som blir brukt. (…) så da er vi enige 

om at metafor er enda mer presist.  

 

Spørsmålet Fredrik stiller her, trenger ikke nødvendigvis å være et faktaspørsmål, men 

gjennom samtalen kommer det fram at spørsmålet hadde et klart svar. Fredrik ønsket at 

eleven skulle komme fram til at i denne sammenhengen er ordet rose en metafor. Det gjør at 

spørsmålet blir et faktaspørsmål fordi det har et forhåndsbestemt svar.  

 

En av funksjonene til et faktaspørsmål er at de skal sjekke kunnskap. Tor Espen sin 

undervisningstime er en introduksjonstime om renessansen. I en slik undervisningstime kan 

det være nødvendig at læreren stiller en del spørsmål for å sjekke hvilken kunnskap elevene 

allerede innehar om det aktuelle temaet og sjekker kunnskap underveis i timen. Tor Espen 

stiller blant annet følgende faktaspørsmål: ”Hvem var det som seilte til Amerika?”, ”Hvem er 

Columbus?”, ”Hvor ble han født?” og ”Hva var den røde plass?” 

 

Et spekulativt spørsmål kjennetegnes av at det oppfordrer elevene til å bidra med sine egne 

tanker og meninger. Eksempler på spekulative spørsmål som Fredrik stiller i denne timen, er: 

”Hva vil dere fortelle om dere selv når spørsmålet er ”Hvem er du?””, ”Opplysningen om vi 
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er jente eller gutt, eller om vi er mann eller kvinne, synes du det er en viktig opplysning?”, og 

”Hvorfor mener du metafor passer bedre enn sammenligning?” Eksempler på spekulative 

spørsmål som Tor Espen stiller, er: ”Hvorfor tror dere det var sånn at det å leve på jorda ikke 

hadde noe mening?”, ”Hva slags menneskesyn er det når en sier at dette er dronningen av 

Tunis?” og ”Hvilke krav ville du stilt til verdens beste roman?” 

 

Prosesspørsmål kjennetegnes av at de ber elevene reflektere over egen læringsprosess. 

Fredrik stiller fire slike spørsmål i løpet av norsktimen. Et par ganger stiller Fredrik et 

prosesspørsmål i etterkant av et feilsvar. Prosesspørsmålet gir da Fredrik muligheten til å få et 

innblikk i elevens fremgangsmåte. Det å få et innblikk i elevens tenkemåte kan være nyttig 

for Fredrik for å se om det er et sted han ikke har vært tydelig nok. Samtidig er det nyttig for 

eleven å være bevisst på egen læringsprosess og å reflektere over den. Fredrik spør en elev:  

 

Fredrik: m-m, så i utgangspunktet så er det et stort potensiale når en er født kvinne, og de kan bli ei rose, 

det ligger det der. Ikke sant. Hvis dere nå skal si, skal bruke et av disse ordene og plassere det på kvinnen 

sånn som hun framstår i tittelen og første strofe, hvilket ville dere bruke? Skal vi bare si kvinnen er …. 

Hvilket ord vil dere putte inn? Eivind?  

Elev1: objektiv  

Fredrik: ja, når du sier objektiv, hva tenker du da på? Kan du forklare litt hvorfor du velger det ordet og 

hvordan du kommer fram til det? 

Elev1: da tenker jeg sånn på at siden kvinner, eller vi har jo sagt at roser er en metafor for kvinner, og 

roser er jo et objekt, og da tenker jeg på en måte at da blir også kvinner sett på som objektive. Hvis jeg 

ikke blander de.  

Fredrik: jeg tror jeg ville sagt objekt, fordi forklaringa de legger opp til det, så kvinnen blir et objekt, ja.   

  

Prosessspørsmålet i dette utdraget er: ”Kan du forklare litt hvorfor du velger det ordet og 

hvordan du kommer fram til det?” Dette spørsmålet oppfordrer Elev1 til å på nytt tenke 

gjennom hvorfor han valgte nettopp ordet objektiv til å beskrive kvinnen i diktet, samtid blir 

han oppfordret til å sette ord på hvordan hans tankeprosess foregikk. Tor Espen stiller ingen 

prosesspørsmål denne timen.  

 

Prosedurale spørsmål er spørsmål som handler om organisering av undervisningen eller om 

klasseledelse. For mange av denne type spørsmål kan tyde på at det er mye uro, samtidig vil 

de aller fleste timer inneholde noen prosedurale spørsmål som ”Kan dere være stille?” 

”Trenger noen et ark?” eller ”Ser alle hva som står på tavla?” osv. Prosedurale spørsmål kan 

også føre til elevmedvirkning. Læreren kan for eksempel spørre elevene om ”Hvor mange har 
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lyst til å arbeide i grupper med dette prosjektet?” eller ”Vil dere ha fremføring eller prøve 

som evalueringsform i dette temaet?”. Både Fredrik og Tor Espen stiller prosedurale 

spørsmål i sin undervisning. Fredrik stiller blant annet følgende spørsmål ”Juliane, vil du 

hoppe fram to hakk?” og ”Skal jeg ta den mobilen?” Tor Espen stiller blant annet følgende 

prosedurale spørsmål: ”Har noen med seg den lappen?” og ”Vil du ha en lapp som du kan 

fylle ut og si at dere ikke kan komme?” Fredrik og Tor Espen sine prosedurale spørsmål 

handler først og fremst om organisering. Det er ingen av de prosedurale spørsmålene som 

handler om at elevene må være stille eller holde fokus.  

 

Vi kan nå konkludere med at Fredrik og Tor Espen benytter seg av flere av de ulike 

spørsmålskategoriene til Myhill og Dunkan (2005). For å vise hvordan variasjonen er mellom 

de ulike spørsmålskategoriene, har jeg laget to sektordiagrammer. Som tidligere nevnt stiller 

Fredrik totalt 67 spørsmål, og Tor Espen stiller totalt 60 spørsmål. Diagrammene viser en 

oversikt over hvordan disse spørsmålene fordeler seg på de fire ulike spørsmålskategoriene 

faktaspørsmål, spekulative spørsmål, prosesspørsmål og prosedurale spørsmål. Tallet som 

står i parentes viser hvor mange spørsmål som blir stilt innenfor den aktuelle kategorien, og 

tallet som står utenfor parentesen viser prosentandelen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Fredrik sin bruk av ulike spørsmål.  
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Figur 4: Tor Espen sin bruk av ulike spørsmål. 

 

Diagrammene viser at begge lærerne stiller flest spekulative spørsmål. Dette bildet stemmer 

overens med fordelingen av åpne og lukka spørsmål, hvor begge lærerne stilte klart flest åpne 

spørsmål. Spekulative spørsmål er ofte åpne spørsmål som inviterer elevene til å fortelle om 

egne meninger og refleksjoner. Til tross for at det stilles så mange spørsmål innenfor 

spørsmålskategorien spekulative spørsmål, er flere spørsmålskategorier representert, og jeg 

konkluderer derfor med at både Fredrik og Tor Espen varierer sin bruk av spørsmål i disse to 

doble undervisningstimene.  

 

Ventetid   

Bruk av ventetid er et viktig verktøy for å skape dialogisk undervisning. Det at læreren venter 

i etterkant av et stilt spørsmål, gir eleven mulighet til å fordøye ny kunnskap og koble den 

nye kunnskapen sammen med den kunnskapen eleven allerede sitter inne med. Det er også 

viktig for de elever som trenger litt tid for å bestemme seg om de ønsker å delta eller ikke. 

Jeg vil nå se på Fredrik og Tor Espen sin bruk av ventetid. Jeg vil måle ventetiden som tiden 

mellom lærerytringen og en forventet elevytring.  

 

Fakta-
spørsmål: 
(15), 25 % 

Spekulative 
spørsmål:  
(36), 60 % 

Prosedurale 
spørsmål:( 9), 

15% 

           Variasjon av spørsmål - 
Tor Espen 

Faktaspørsmål

Spekulative spørsmål

Prosedurale spørsmål



 56 

Jeg har målt Fredrik og Tor Espen sin ventetid. Ventetiden er målt med stoppeklokke på 

egenhånd og noen unøyaktigheter kan derfor forekomme. Jeg mener at tallene likevel gir en 

ganske god indikasjon på de to lærernes bruk av ventetid. Fredrik venter i gjennomsnitt 6,3 

sekunder mellom lærerytring og forventet elevytring. Antall sekunder han venter spriker fra 1 

sekund til 10 sekunder. Tor Espen venter i gjennomsnitt 4,25 sekunder mellom lærerytringen 

og forventet elevytring. Hans ventetid spriker mellom 1 sekund til 7 sekunder. Fordi 

ventetiden mellom lærerytringen og elevytringen varierer i så stor grad, kan det være 

interessant å se på om ventetiden varierer etter hvilke type spørsmål Fredrik og Tor Espen 

stiller til elevene. Jeg vil her kun ta for meg noen av spørsmålskategoriene. Ventetiden i 

forkant av alle spørsmål som blir stilt i undervisningen vil ikke bli presentert i diagrammet, 

kun ventetiden i forkant av spørsmålene innenfor de utvalgte spørsmålskategoriene. 

Spørsmålskategoriene jeg vil se på er: 1) Spørsmål læreren stiller til hele klassen uten en 

bestemt mottaker, 2) autentiske spørsmål, 3) åpne spørsmål som ikke er autentiske og 4) 

faktaspørsmål.  

 

Figur 5: Fredriks bruk av ventetid. Sammenhengen mellom ventetid og type spørsmål. Tallet 

på kolonene er målt i sekunder.  
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Figur 6: Tor Espens bruk av ventetid. Sammenheng mellom ventetid og type spørsmål. Tallet 

på kolonene er målt i sekunder.  

 

 

Jeg snakker med Fredrik og Tor Espen om ventetid i intervjuene. Fredrik kommer inn på 

temaet første gang av seg selv:  

 

Intervjuer: ja, veldig fint. Og etter at du har stilt et spørsmål i plenum sånn, har du da noen tanker om 

hvem som skal svare på det spørsmålet?  

Fredrik: først så prøver jeg å la det være en pause, sånn at folk skal få muligheten til å tenke seg om. Den 

er sikkert mye kortere enn det jeg tror. 

 

Senere i intervjuet kommer vi tilbake til temaet:  

 

Intervjuer: etter at du har stilt spørsmål i timen, så er det en del ganger at du venter lenge før du begynner 

å peke på de elevene som kan svare, er det et bevisst valg, og hvorfor tror du at du gjør det?  

Fredrik: jeg gjør det fordi de skal få tid til å tenke seg om.  

Intervjuer: m-m 

Fredrik: og noen ganger når vi kjører undervisningsevaluering, så sier elevene at de gjerne vil ha tid til å 

tenke seg om, noen av de, altså de skriver det på et skjema, eller sier det når vi snakker om sånne 

evalueringer etterpå. At de ”det er ikke alle av oss som er like kjappe ”, sier de ”det er noen av oss som 

trenger litt tid” 
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Intervjuer: ja, så det er en erfaring du har gjort deg, at når du gir de litt tid, så kanskje det kommer flere 

på banen og de får tenkt litt gjennom det de skal si? 

Fredrik: ja.  

 

Jeg snakker også med Tor Espen om bruk av ventetid:  

 

Intervjuer, Du venter ofte en stund etter at du har stilt et spørsmål. Er det en grunn til det?   

Tor Espen: det prøver jeg på alltid, for det skal alltid gå noen sekunder. Og så prøver jeg å variere på 

hvem jeg begynner med å spørre. 

 

Fredrik venter altså 6,3 sekunder, og Tor Espen venter i 4,25 sekunder i gjennomsnitt fra  

lærerytringen er avsluttet og til elevytringen starter. Det interessante funnet her er også at 

ventetiden varierer etter hvilke type spørsmål de stiller. Både Tor Espen og Fredrik venter 

lengst etter at de har stilt et spørsmål som ikke har en bestemt mottaker. Begge lærerne har 

også lenger ventetid etter at de har stilt et åpent spørsmål som er autentisk, enn når de har stilt 

åpne spørsmål som ikke er autentiske.  

 

5.4 Fredrik og Tor Espens bruk av respons  

Det har blitt forsket mer på lærerens bruk av spørsmål enn på lærerens bruk av respons. I 

kapittel 3 la jeg fram forskning som viste at mange lærere synes det er vanskelig med respons 

på muntlighet, fordi det er så følsomt. I en helklassesamtale blir elevenes muntlige bidrag 

hørt av alle elevene. Det kan forsterke det følsomme ved responsen. Forskningen som ble lagt 

fram i kapittel 2 og 3, viser at mange lærere benytter seg av generell ros som respons. 

Generell ros kan oppleves som hyggelig og bekreftende, men respons som kun består av 

generell ros, fremmer ikke en dialogisk undervisning. Flere forskere peker på viktigheten av 

lærerens respons på elevbidrag, og at lærerresponsen kan være avgjørende for hvordan 

samtalen utvikler seg videre.  

 

Min problemstilling er: Hvordan kan læreren skape en dialogisk undervisning i norskfaget 

gjennom bruk av spørsmål og respons? For å kunne svare på dette må jeg si noe om hvordan 

Fredrik og Tor Espen responderer på elevbidragene i undervisningen. I kapittelet om tidligere 

forskning ble det konkludert med at opptak og høy verdsetting var avgjørende for å kunne 

skape en dialogisk undervisning. Lærere responderer ofte med opptak og høy verdsetting 

dersom eleven har avgitt et korrekt svar eller et svar som de mener inneholder gode 
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refleksjoner om temaet for timen. Noen ganger avgir elevene et ukorrekt eller et ufullstendig 

svar. Da kan det være vanskelig å gi opptak og høy verdsetting. I Fredrik sin undervisning 

blir det gitt to feilsvar. Jeg vil i det følgende se på hvordan han responderte på disse 

feilsvarene. Deretter vil jeg se nærmere på Fredrik og Tor Espen sin bruk av opptak og høy 

verdsetting.  

 

Bruk av feilsvar  

Det kan oppleves som sårbart for mange elever å uttrykke seg muntlig. Jonas forklarte meg i 

intervjuet at han likte å svare på spørsmål som inneholdt ”synes du?” fordi da kunne ingen 

arrestere han og si ”nei, det synes du ikke”. Tone fortalte at hun aldri rakk opp hånda på et 

spørsmål med et klart svar med mindre hun var helt sikker på at hun kunne det korrekte 

svaret. Elevene kan føle seg enda mer sårbare dersom svaret de avgir ikke er det korrekte 

svaret. Respons på feilsvar er derfor veldig følsomt. I Fredrik sin undervisning blir det avgitt 

to feilsvar. Jeg vil nå se på hvordan Fredrik gir respons på disse feilsvarene.  

 

Fredrik: m-m, så i utgangspunktet så er det et stort potensiale når en er født kvinne og de kan bli ei rose, 

det ligger det der. Ikke sant. Hvis dere nå skal si, skal bruke et av disse ordene og plassere det på kvinnen 

sånn som hun framstår i tittelen og første strofe, hvilket ville dere bruke? Skal vi bare si kvinnen er …. 

Hvilket ord vil dere putte inn? Elev1?  

Elev1: objektiv  

Fredrik: ja, når du sier objektiv, hva tenker du da på? Kan du forklare litt hvorfor du velger det ordet og 

hvordan du kommer fram til det? 

Elev1: da tenker jeg sånn på at siden kvinner, eller vi har jo sagt at roser er en metafor for kvinner, og 

roser er jo et objekt, og da tenker jeg på en måte at da blir også kvinner sett på som objektive. Hvis jeg 

ikke blander de.  

Fredrik: jeg tror jeg ville sagt objekt, fordi forklaringa di legger opp til det, så kvinnen blir et objekt, ja.    

 

I forkant av arbeidet med diktet Rose av Marie Takvam så har Fredrik presentert noen 

begreper fra Simone De Beauvoir sitt verk Det annet kjønn. Begrepene er objekt og subjekt 

og subjektiv og objektiv. Fredrik stiller her elevene et spørsmål om hvilke av disse begrepene 

som beskriver kvinnen i diktet. Elev1 svarer at kvinnen fremstår som objektiv. Som nevnt 

tidligere responderer Fredrik med et prosesspørsmål, og han ber Elev1 om å fortelle om å 

forklare om sin tankeprosess. Det gjør at Elev1 får muligheten til å vise at han har forstått 

hvordan kvinnen fremstår, men at han har blandet begrepene. Fredrik får da muligheten til å 
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anerkjenne Elev1 ved å si at forklaringen er korrekt. Om sin respons på Elev1 sitt svar sier 

Fredrik:  

 

Fredrik: men målet der var at jeg forventa at de ville blande disse begrepene, for det har jeg opplevd litt 

før, særlig når de svirrer rundt hverandre på denne måten, så når han da brukte det, altså forståelsen var 

riktig, men begrepet var.. så var det litt viktig å markere det. For jeg hadde jo satt opp disse 

begrepsparene på forhånd, fordi jeg forventet at det kunne hende at det ble litt ”blandings.”  

 

Et annet feilsvar blir gitt når Fredrik stiller et annet spørsmål om diktet:  

 

Fredrik: hva vil du kalle rose da, som virkemiddel i denne sammenheng? 

Elev 1: sammenligning?  

Fredrik: sammenligning. Andre forslag? 

Elev 2: metafor 

Fredrik: ja, hvorfor mener du metafor passer bedre enn sammenligning da?  

Elev: fordi det er ikke noen konkret sammenligning, rose er liksom istedenfor kvinnen.  

Fredrik: ja, det er istedenfor kvinnen ikke sant, det er et annet ord som blir brukt, så det representerer 

kvinnen. nå begynner vi å nærme oss. (…) så da er vi enige om at metafor er enda mer presist  

 

Fredrik ønsker her å formidle til elevene at ordet rose i denne sammenheng er en metafor. 

Når han får et annet svar, spør han om andre forslag. Han bruker da elevene til å gi respons 

istedenfor å selv svare om det er riktig eller galt. En annen elev svarer metafor og Fredrik 

konkluderer da med at metafor er enda mer presist. Han sier også her at det er enda mer 

presist fremfor å si at metafor er riktig og dermed er sammenligning feil. I intervjuet snakker 

jeg med Fredrik om responsen han ga på dette feilsvaret:  

 

Intervjuer: ja, også tenkte jeg på dette med feilsvar, har du noen teknikker for hvordan du responderer på 

det?  

Fredrik: ehm, jeg prøver å unngå å si ”nei”. Også prøver jeg noen ganger å si ”okei, men jeg vil gjerne 

høre litt mer, for det er litt sånn. Det er flere svar på dette” sier jeg. Også får jeg kanskje flere svar, også 

kan jeg godt gå tilbake å si ”da ser dere at det svaret som kom fra den og den blir mer presist med 

utgangspunkt i det vi var ute etter” altså jeg prøver å vise de at når vi jobber med tekster sånn som vi 

gjør, så er det ikke alltid det absolutte vi er ute etter, men det finnes bedre eller mer rimelige svar, men 

det var vel ett eksempel i timen? 

Intervjuer: ja det var det.  

Fredrik: der jeg var ute etter et virkemiddel, og om de kunne navngi et virkemiddel i det diktet ”rose” og 

da var det ei som brukte sammenligning, og da prøvde jeg å gå videre, også var det noen som mente det 
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var metafor, også spilte, spant jeg vel litt rundt det og da tror jeg at jeg slo fast at metafor var en mer 

presis begrepsbruk.  

 

Spørsmål med klare svar, slik som lukka spørsmål og faktaspørsmål har som hovedfunksjon 

at de skal sjekke kunnskap. Elevene kan da avgi svar som er korrekte og ukorrekte og 

rimelige og mindre rimelige. Læreren kan ikke belønne et ukorrekt svar med opptak, 

anerkjennelse og verdsetting, men ved å stille oppfølgingsspørsmål kan læreren få fram 

kunnskap hos eleven og få fram et korrekt svar, til tross for at det opprinnelige svaret var 

ufullstendig.  

 

Opptak  

I teoridelen presenterte jeg Nystrand et al. (1997) sitt begrep uptake, og som blant annet 

Dysthe (1994) har oversatt til opptak. Opptak er å inkorporere elevenes svar i et nytt 

spørsmål. Dette er en måte for læreren å ta med seg elevsvaret videre inn i dialogen på. En 

evaluerende lærerrespons, som for eksempel generell ros, kan hindre at dialogen utvikler seg. 

Opptak er viktig fordi det fører dialogen videre på samme spor. I tillegg kan opptak være en 

form for anerkjennelse av eleven, ved at læreren viser at elevbidraget var så viktig at det får 

prege den videre samtalen. Jeg vil i det følgende se på Fredrik og Tor Espen sin bruk av 

opptak i undervisningen.  

 

I Fredrik sin time om ”kjønn i tekst” blir det vist en musikkvideo av Kate Ryan som heter 

”Ella Elle l'a.” Fredrik spør elevene:  

 

Fredrik: ja, måten hun beveger seg på skal utstråle at hun skal være sexy. (…) og hva blir hun da for noe? 

Elev1: hun blir litt sånn mer objektivisert.  

Fredrik: Hun blir objektivisert. Hun blir et objekt. Hvordan blir hun objektivisert?  

 

Her benytter Fredrik seg både av det som kalles for revoicing, han gjentar begrepet 

objektivisert. I tillegg så gjør Fredrik et opptak av Jonas sitt svar og stiller spørsmålet 

”Hvordan blir hun objektivisert?” Dette er med på å føre samtalen om musikkvideoen videre 

på samme spor. I samtalen om diktet Rose skjer det et nytt opptak:  

 

Fredrik: se på de, se på handlingene der, se på verbene. Mari? 

Elev1: du lager noe 
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Fredrik: du l-a-g-e-r noe (legger trykk på ordet). Det er akkurat som om du har noe materiale som du skal 

lage noe av. Hvordan er det de lager kvinnen? 

Elev2: De sier jo at de skal sette håret opp i krans og at de skal male munnen rød. Hun skal formes som 

ei rose.  

 

Også i dette eksemplet starter Fredrik med å anerkjenne Elev1 sitt svar med å revoice, eller 

gjenta deler av svaret. Deretter gjør han et opptak og stiller et nytt spørsmål hvor han 

inkorporerer Elev1 sitt svar. Han spør ”Hvordan er det de lager kvinnen?” Svaret som 

kommer i etterkant, viser at bidraget til Elev1 var med på å styre dialogen om den videre 

tolkningen av diktet. I en samtale med elevene om viktigheten av andres kjønn spør Fredrik:  

 

Fredrik: Hvis jeg spør dere da, er det viktig for dere å få rede på om den informasjonen du får, er fra en 

jente eller fra en gutt?  

Elev1: ja, fordi vi har forskjellige tanker om forskjellige kjønn. Hva vi tenker om de.  

Fredrik: Fordi vi har forskjellige tanker om den andre avhengig av om det er gutt eller jente. Ok, ja, 

hvilke tanker har vi da?  

Elev2: Det kommer litt an på settinga om du trenger å vite det, men av og til hvis man får vite det, har 

man ofte mye forventinger til den andre, eller vi har noe vi forbinder med det.  

 

Hele svaret til Elev1 blir ikke her inkorporert i det nye spørsmålet, men Fredrik gjentar den 

første delen av svaret, og den andre delen av svaret inkorporerer han i et nytt spørsmål. Jeg 

vil derfor si at dette er et eksempel på et opptak. I dette eksempelet ser vi også at svaret fra 

Elev1 er med på å føre samtalen om kjønn videre ved at Elev2 får muligheten til å svare på 

spørsmålet som er basert på Elev1 sitt svar. Ved bruk av opptak involverer læreren eleven i 

dialogen. Læreren viser eleven at bidraget er verdifullt nok til å prege samtalen videre. 

Fredrik sier: ”Hvis jeg ikke får elevbidrag, så blir det tungt, som lærer får du mer å spille på 

hvis du får innspill” Under intervjuet sier også Fredrik at målet med helklassesamtalen er at 

elevbidragene skal føre til noe. Han sier at han er bevisst på at når han spør, er det ikke bare 

for å få bekreftelser, men for at de skal være aktive i samtalen.  

 

Tor Espen sier at han ikke ser på seg selv som en ordstyrer, men en emnestyrer. Han tillater 

derfor en del sidesprang, så lenge de er innenfor tema. Han sier at han ”Ønsker å følge 

elevbidragene og se hvor de går”, og at elevbidragene dermed er med på å styre 

undervisningen. Dersom man ønsker at elevenes bidrag skal være med å styre 

undervisningen, kan bruk av opptak være et nyttig verktøy. Det gir læreren mulighet til å la 
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elevenes bidrag danne utgangspunktet for neste spørsmål. Tor Espen starter sin time om 

renessansen med å spille en DDE-sang som heter det umulige er mulig. Tor Espen snakker 

med sine elever om innholdet i sangteksten:  

 

Elev1: ”Hånda slepp tak i leikegrinda” jeg tror det er en metafor.  

Tor Espen: Ja, en metafor. Hva betyr det at han har slept tak i leikegrinda?   

Elev1: Det første steget er tatt. Nå begynner utviklinga.  

Elev 2: nå tar du av støttehjulene  

Elev 3: ny metafor!  

 

Tor Espen gjentar ordet metafor og viser eleven at det var en rimelig tolkning. Han gjør også 

et opptak av det sitatet som eleven har valgt ut fra teksten. Sitatene videre viser at dette 

opptaket gjør at de fortsetter å snakke om denne strofen fra teksten, og at Elev1 har med det 

vært med på å styre samtalen videre. Senere i timen snakker de om teksten om Don Quijote:  

 

Tor Espen: hvorfor er han helten?  

Elev1: (…) Jeg mener han Sancho, hjelperen, han er helten, fordi uansett hvor dum herren hans er, for 

han er jo ikke så smart (…) så for meg så er han helten, for han er den gode vennen som på en måte 

redder han.  

Elev2: ja, så føler jeg at han er mer anti-helt liksom, det er ikke sånn at han er et forbilde, en person som 

sloss med vindmøller.  

Tor Espen: ja, det var egentlig fabelaktig sagt. Akkurat å bruke ordet anti-helt. For anti-helt er noe som 

du egentlig ikke skal se opp til, men kan en anti-helt være positiv?   

 

Tor Espen starter med å understreke viktigheten av å gjenta ordet anti-helt. Deretter 

inkorporer han svaret om anti-helt til elev2 inn i et nytt spørsmål og spør om anti-helt også 

kan være en positiv helt.  

 

Dysthe mener at lærerens bruk av opptak er viktig for å skape dialogisk undervisning. Ved 

bruk av opptak gjør lærerne elevene til kunnskapsressurser. Eksemplene fra Tor Espen og 

Fredrik sin undervisning viser at de begge gjør opptak i disse to undervisningstimene ved å 

inkorporere elevsvar i nye spørsmål. Selv om ikke Fredrik eller Tor Espen er bevisste på å 

bruke opptak som en strategi, så sier de begge at de er opptatt av at elevinnspillene skal prege 

dialogen. Opptakene som Fredrik og Tor Espen gjør, er med på anerkjenne elevsvarene, og 

spørsmålene som er basert på elevsvarene, preger undervisningen videre og styrer dialogen.  
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Høy verdsetting  

Ifølge Dysthe (1995) er høy verdsetting, sammen med opptak og autentiske spørsmål en av 

de grunnleggende faktorene for å skape en dialogisk undervisning. Høy verdsetting betyr at 

”læreren verdsetter elevenes svar ved å bygge videre på det i undervisninga som følger” 

(Dysthe, 1995, s. 59). Denne formen for respons er i likhet med opptak en måte å anerkjenne 

elevbidragene på, og det er en respons som fører til elevmedvirkning. Læreren tar tak i et 

elevbidrag og spiller på innholdet i elevbidraget videre i undervisningen. Ved å benytte seg 

av høy verdsetting vil både læreren vise eleven at bidraget er verdifullt og det vil være 

oppbyggende for eleven. Læreren vil også vise at det er et så nyttig bidrag at det får prege 

den videre undervisningen.  

 

Klette (2003) sier at en vanlig måte å verdsette elevene på i norske klasserom er ved hjelp av 

generell ros. Generell ros er ofte en evaluering av elevsvaret. En evaluering av et elevsvar 

gjør at samtalen ikke utvikler seg videre, men stopper opp etter hvert poeng. Jeg vil nå se på 

den generelle rosen som Fredrik og Tor Espen gir, og hvilken effekt det har på samtalens 

videre forløp. 

 

Fredrik bruker veldig lite generell ros. Han sier ”fint” én gang og ”bra” én gang i løpet av 

timen. Det ene eksempelet er: 

 

Elev1: hun er ei kvinne på 18 år og hun bor i Fruktveien 36B 

Fredrik: fint. Takk skal du ha (peker på ny elev). Hva vet du, Elev2?  

 

Her gir Fredrik en kort generell tilbakemelding som er rosende ”Fint. Takk skal du ha.” 

Samtalen utvikler seg og Fredrik kommer tilbake igjen til svaret fra Elev1:  

 

Elev2: at han er myndig og at han studere studiespesialiserende og liker å spise mat på fritiden 

(latter fra noen elever).  

Fredrik: du sa at han var myndig, hvordan vet du at det er han? 

Elev2: oi. Jeg tenkte ikke over det. Han sa ikke noe om det 

Fredrik: han sa ikke noe om det, nei. Hvordan visste du at Elev3 var ei jente? 

Elev1: ho sa at ho var kvinne. 

Fredrik: hun sa at hun var kvinne. Ok. Hvor mange av dere som nå sitter på siden av dere, fikk som 

første opplysning hvilket kjønn sidemannen din har eller er. 
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Her kan vi se at responsen ”Fint. Takk skal du ha” blir ikke stående som eneste respons på 

Elev1 sitt bidrag, og jeg vil derfor si at den generelle rosen i dette tilfellet ikke stopper opp 

samtalen. Fredrik ønsker her å samle inn flere svar før han gir en respons. I intervjuet sier 

Fredrik at han noen ganger gir en kort respons først, for så å komme tilbake til elevsvaret 

etter at flere elever har svart.  

 

Intervjuer: når du skal gi en respons på disse elevbidragene som kommer i timen. Hvordan er det du 

tenker da?  

Fredrik: ofte så lar jeg det henge, også går jeg videre. Og det er det også noen elever som har kommentert 

noen ganger at det blir usikre, så i denne klassen så har jeg sagt at jeg gjør det, men samtidig så minner 

jeg de på at ”jeg lar det bare henge der, jeg vil høre litt flere svar før jeg sier noe, eller før vi 

kommenterer” sier jeg.  

 

Tor Espen benytter seg i større grad av generell ros. Han forteller meg i intervjuet at han er 

opptatt av å rose elevene:  

 

Intervjuer:  også tenke jeg å gå over litt på dette med respons på elevbidrag i timen. Har du noen tanker 

om hvordan du skal gi respons når de har sagt noe høyt i klassen?  

Tor Espen: altså det jeg har lært, eller jeg prøver alltid å skryte av noen som er veldig bra. Da sier jeg 

”veldig fornuftig” ”bra sagt” ”glimrende” eh, ofte så har jeg ingen respons, fordi da er det en dialog. 

 

Et eksempel fra Tor Espen sin undervisning er:  

 

Tor Espen: intertekstualitet, vet dere hva det er?  

Elev1: det er når andre tekster har sammenheng med andre tester. Nei altså, med andre ord, en tekst som 

har connection til andre, eller litt røde tråder til andre tekster  

Tor Espen: veldig bra, referanser til andre. 

 

Her starter Tor Espen med å gi generell ros, og sier: ”veldig bra”, men etter det, spiller han 

videre på det Elev1 har sagt og sier ”referanser til andre.” På den måten blir hovedbudskapet i 

svaret fra Elev1 med videre i samtalen.  

 

Eksemplene fra Fredrik og Tor Espen sin undervisning viser altså at de bruker generell ros i 

sin respons på elevsvar, men at de supplerer responsen med gjentagelser eller at de på andre 

måter kommer tilbake til elevsvaret senere i samtalen. En lærerrespons kan altså bestå av mer 

enn bare en responskategori. Læreren kan først evaluere svaret med å si ”fint” ”bra” og 
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deretter utfylle responsen med å gjenta elevsvaret eller stille nye spørsmål innenfor samme 

emne.  

 

Ros kan være hyggelig og oppløftende for elevene, men generell ros er ikke høy verdsetting. 

En forutsetning for at høy verdsetting skal fungere, er at lærerens verdsetting av elevene må 

være spesifikk. Ved bruk av høy verdsetting tar læreren utgangspunkt i noe spesifikt som 

eleven har sagt, og gir elevene et signal om at disse tankene er verdifulle tanker i den videre 

samtalen. Læreren en mulighet til å vise eleven at han eller hun også er en kilde til kunnskap. 

Høy verdsetting er en forutsetning for dialogisk undervisning, ifølge Dysthe (1995). Det er 

fordi at i en dialogisk undervisning skaper elever og lærer mening sammen. Jeg vil nå se på 

Fredrik og Tor Espen sin bruk av høy verdsetting.  

 

I Fredrik sin time ser elevene på en musikkvideo av Kate Ryan og etterpå diskuterer de om 

kvinnen i filmen fremstår som sterk eller svak.  

 

Fredrik: Hvor mange mener at dette er en film som viser at kvinner er sterke? (litt over halvparten av 

elevene rekker opp hånda), og hvor mange er det som mener det er en film som viser at kvinner er svake? 

(6 elever rekker opp hånda. Fredrik peker på en av de som rekker opp hånda.) Ok, Elev1, hvorfor mener 

du det? 

Elev1: eh, litt fordi at hun, for å få folk til å se videoen sin så må hun spille på kroppen sin.  

Fredrik: hun spiller på kroppen sin, ikke sant. (…) Nå skal vi se filmen en gang til og nå skal dere legge 

merke til hvilke virkemidler som blir brukt rent filmteknisk  og hvordan hun som Elev1 sier, spiller på 

kroppen sin. Hva er det vi ser som gjør at hun eller filmen velger å fremstille henne som kropp, i tillegg 

til det dere andre sier.  

 

Elev1 mener at Kate Ryan i denne musikkvideoen fremstår som svak fordi hun må spille på 

kroppen sin for at folk skal se videoen. Fredrik starter med å gjenta det Elev1 har sagt, 

deretter ber han elevene se på filmen en gang til og nå skal de se etter det som Elev1 har sagt. 

Svaret til Elev1 får konsekvenser for den videre undervisningen ved at den blir en oppgave. 

Etter videoen er spilt av, ser vi at Fredrik gjør et opptak og fortsetter med høy verdsetting av 

Elev1:  

 

Fredrik: okei, diskuter. Hvordan fremstilles Kate Ryan først og fremst som kropp? Hvordan kan vi si at 

hun fremstilles først og fremst som en kvinne, sånn som elev1 påstod? 

Elev2: Det er veldig mye bein.   
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Samtalen fortsetter på samme spor om kropp. Fredrik gjør her et opptak av elevens svar om at 

hun fremstilles som kropp og stiller et nytt spørsmål. Elevens svar får innvirkninger på den 

videre undervisningen, både i form av nye spørsmål, men også oppgaver og tema for 

samtalen videre. Dette gjør at eleven blir en kunnskapsressurs som gjennom sitt svar bidrar til 

læring hos de andre elevene.   

 

Fredrik snakker videre med sine elever om et utdrag fra Simone de Beauvoir sitt verk Det 

annet kjønn:  

 

Fredrik: ok, da har jeg hørt på noen av dere, og vet om noen som kan svare litt. Daniel, hva var det du 

snakka om? Jeg hørte noe av det du sa, men ikke alt, så du må forklare litt tror jeg.  

Elev1: eh, vi snakka litt om at det er ikke så mye forskjell mellom menn og kvinner sånn på det 

biologiske, det er litt forskjell, men det er nesten ingenting, men så er det det at hun er litt lei, eller hun er 

veldig lei av at menn ser ned på kvinner, og det jeg sa er at menn har tatt det videre fra langt tilbake igjen 

når det var håndarbeid eller tungt arbeid det var det det handla om for å overleve og da menn var mer 

egna rett og slett, det har de tatt videre og det er hun veldig lei av.  

Fredrik: når du sier ”tatt videre”, på hvilken måte?  

Elev1: bare den tanken om at menn er sterke da, på alle måter da, siden det var de som gjorde det viktig 

da hvis vi kan kalle det det og at de har fått muligheten til å avgjøre ting og bestemme.  

Fredrik: Ja, det ligger til grunn for det du sier. Og det du sa da Tone, det var litt i forlengelsen av det var 

det ikke det? men det var litt annen inngang. 

Elev2: ja, kvinner og menn er født ulike, men de er like forskjellige fra hverandre som like, det er ikke 

kvinnen som er annerledes, de er like forskjellige begge to, men at mannen er mer normalisert fordi han 

har alltid hatt makt og vært på toppen, og da er det liksom sånn som mannen er at det har blitt standarden 

og da når det kommer en kvinne som er annerledes, da er det hun som er ulik og hun som er, hun som 

ikke har vært på topp liksom.  

Fredrik: m-m. Så hvis vi plukker ut det siste du sa, så skal jeg prøve å si det med litt andre ord, bare for 

meg selv, om jeg oppfatta deg riktig. Du sier at menn og kvinner er ulike når de er født og har fått ulike 

oppgaver i samfunnet ut ifra det, men menn og kvinner er forskjellig fra hverandre og det som har skjedd 

da siden menn har hatt en annen makt i samfunnet, sånn som Elev1 sier, så betyr det at menn sånn som 

Elev1 da har fått bestemme og vi kan kalle det en form for definisjonsmakt, og dermed er de hevet over 

kvinner. Er det noen andre som vil supplere det Elev1 og Elev2 har sagt? 

 

Fredrik starter med å oppmuntre til å delta. Han sier at han vet at en del kan svare. Det kan 

være med å gjøre at de elevene som blir spurt, kan være trygge på at de har vært inne på noe i 

gruppesamtalene. Fredrik har også her samme strategi som han sier at han ofte har, når det 

gjelder respons i samtaler. Han hører flere bidrag og fletter de ulike bidragene sammen. I sin 

oppsummering gjentar han både viktige innspill fra Elev1 og Elev2 og tar med innspillene i 
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en ny sammenheng. Han stiller også et spørsmål om noen andre vil fylle ut, på den måten blir 

disse bidragene en del av den videre undervisningen.  

 

I intervjuet snakker jeg med Fredrik om respons:  

 

Intervjuer: når du skal gi en respons på disse elevbidragene som kommer i timen. Hvordan er det du 

tenker da?  

Fredrik: (…) målet er vel at det i en time som dette der det er snakk om å reflektere seg fram til ulike 

oppfatninger, at en skal se og høre de ulike oppfatningene, at elevene skal gjøre det og at de 

oppfatningene blir brukt videre.  

Intervjuer: tenker du da at gjennom at du bruker det bidraget de sier videre i diskusjonen så anerkjenner 

du på en måte eleven på den måten? 

Fredrik: ja, det er vel målet i hvert fall, at aktiviteten skal føre til noe.  

 

I Tor Espen sin undervisning snakker de om renessansen:  

 

Elev1: jeg skulle bare si at det som skjedde i renessansen var at mennesket begynte å få mer plass. De 

begynte å få mer verdi i samfunnet og egenverdi og selvbevissthet også.  

Tor Espen: glimrende. Hørte alle det?  

Elev1: også betyr renessansen gjenfødelse.  

Tor Espen: Det betyr gjenfødelse. Nå har Tuva sagt hva det betyr. Det betyr gjenfødelse.  

Elev: atterføding 

Tor Espen: atterføding. Og humanistene, det de var, sånn som Tuva sa. Tuva sa at humanistene de ønsker 

å løfte opp mennesker, altså til fordel for Gud, så er det mennesket nå, som blir det store. Og hvordan 

kom det fram?  

 

Tor Espen starter med å gi Elev1 generell ros. Han sier ”Glimrende” og med å si ”Hørte alle 

det?” Viser Tor Espen at dette var et viktig poeng. Tor Espen roser altså Elev1 her, men dette 

er også høy verdsetting. Tor Espen fortsetter med å gjenta det Elev1 har sagt, og 

omformulerer det til ny kunnskap for elevene. Til slutt stiller han et nytt spørsmål hvor han 

vil at flere elever skal si noe om menneskets betydning i renessansen. Her viderefører han 

innholdet i svaret fra Elev1, og svaret blir betydningsfullt for den videre samtalen.  

 

Tor Espen snakker med elevene sine om hva de liker å lese i etterkant av høytlesningen av 

Don Quijote.  

 

Tor Espen: Hva er det du liker å lese?  
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Elev1: eh, det er noe som er spennende, noe som fenger og som har en historie som er realistisk. 

Tor Espen: m-m, noe som er realistisk er du opptatt av. Var det noe realisme her?  

Elev1: altså, til en viss grad, men jeg tror ikke han kunne ta feil av vindmøller og krigere.  

Elev2: ja, det er jo ganske realistisk hvis man ser det fra han don.. et eller annet  

Tor Espen: Quijote  

Elev2: ja, hans perspektiv fordi han vennen hans ser jo at han bare angriper vindmøller, så det er jo, jeg 

synes det er ganske realistisk egentlig.   

 

Elev1 baserer sitt svar på sin leseerfaring, og sier at hun liker en realistisk historie. Tor Espen 

tar tak i denne meningen og overfører den til å omhandle denne teksten. Tor Espen verdsetter 

Elev1 sin begrepsbruk og vurderingen på om denne romanen er realistisk, blir med videre i 

undervisningen. Tor Espen sier i intervjuet at han ofte kan respondere med å gjenta det ordet 

han synes er viktig, og at etterpå vil samtalen handle litt videre om det. I denne sekvensen er 

det ordet realistisk som han gjentar, og deretter snakker de videre om hvorvidt denne 

romanen er realistisk.  

 

Jeg har nå lagt fram eksempler på Fredrik og Tor Espen sin bruk av respons. Alle ytringer 

påvirker hverandre, og responsen er ofte en konsekvens av spørsmålene som blir stilt. 

Dersom læreren stiller mange lukka spørsmål eller faktaspørsmål med et klart svar, for 

eksempel ”Hva er hovedstaden i Norge?”, vil også responsen bli evaluerende ”Riktig” eller 

generell ros ”Bra”. Dersom lærerne stiller mange åpne spørsmål og spekulative spørsmål, vil 

responsen kunne være nye undersøkende spørsmål ”Hva mener du med det?” eller ”Hvordan 

kom du fram til det?” Responsen kan også bestå i at læreren gjør opptak eller gir elevene høy 

verdsetting. Fredrik og Tor Espen varierte sin bruk av spørsmål, og de varierer også sin bruk 

av respons. De gir både generell ros, spesifikk ros, gjør opptak av elevsvar og gir høy 

verdsetting.   

 

5.5 Hvordan Fredrik og Tor Espen skaper en dialogisk 

undervisning gjennom bruk av spørsmål og respons.   

Jeg har nå lagt fram eksempler fra både Fredrik og Tor Espen sin undervisning. Basert på de 

gjengitte eksemplene kan jeg konkludere med at Fredrik og Tor Espen benytter seg av 

autentiske spørsmål, variasjon av ulike type spørsmål, ventetid, opptak og høy verdsetting. 

Dette er alle viktige redskaper som er med på å skape en dialogisk undervisning. Basert på 

funnene som har blitt lagt fram, vet vi altså at disse to lærerne benytter seg av en del viktige 
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undervisningsredskaper, men hvordan skaper lærerne en dialogisk undervisning ved å bruke 

disse redskapene? Min problemstilling er: Hvordan kan læreren skape en dialogisk 

undervisning i norskfaget gjennom bruk av spørsmål og respons? I det følgende vil jeg trekke 

fram noen eksempler fra materialet som jeg mener underbygger og forklarer hvordan det blir 

skapt dialogisk undervisning. Jeg vil se på hvordan lærerne klarer å aktivisere elevene til å 

delta, gjennom bruk av spørsmål og respons.  

 

Autentiske spørsmål som inkluderende spørsmål  

Både Fredrik og Tor Espen stiller en del autentiske spørsmål. Det kan som tidligere nevnt, 

være vanskelig å kartlegge hvilke spørsmål som er autentiske. Men ved å kombinere 

metodene observasjon og intervju har jeg kommet fram til hvilke spørsmål som er autentiske, 

og hvilke spørsmål som ikke er autentiske. De ulike spørsmålskategoriene har ulike 

funksjoner. Autentiske spørsmål har som funksjon å sjekke elevenes evne til refleksjon og 

kritisk tanke. Autentiske spørsmål har også som funksjon at de kan gjøre elevene til 

kunnskapsressurser. Elevenes tanker og meninger er i sentrum for samtalen. I dataene som 

ble framlagt om Fredrik og Tor Espen sin bruk av autentiske spørsmål, mener jeg at det også 

kommer fram at de autentiske spørsmålene som de to lærerne stiller, har en tilleggsfunksjon: 

De autentiske spørsmålene er også inkluderende spørsmål. For å skape en dialogisk 

undervisning er det viktig at flere stemmer høres i samtalen. Jeg vil i det følgende vise 

hvordan lærerne Fredrik og Tor Espen inkluderer flere elever i helklassesamtalen gjennom 

bruk av autentiske spørsmål.  

 

Tor Espen stiller elevene faktaspørsmål som ”Hvem var Columbus?” og ”Hvor var han fra?” 

Disse spørsmålene blir bare stilt én gang og får som regel en evaluerende respons. Flere av de 

autentiske spørsmålene som Fredrik og Tor Espen stiller blir stilt flere ganger. Tor Espen 

stiller fem ulike elever spørsmålet: ”Hvilke krav ville du stilt til verdens beste roman?” 

Fredrik stiller fire elever spørsmålet ”Hvem er du?” og tre elever spørsmålet ”Opplysningen 

om vi er en jente eller gutt, synes du det er en viktig opplysning?” Det er tydelig at de 

autentiske spørsmålene har noen kvaliteter som gjør at de kan stilles flere ganger til ulike 

elever. Jeg spør Tor Espen om hvorfor han stiller fem elever det samme spørsmålet i 

intervjuet:  

 

Intervjuer: ja, jeg hadde et eksempel på det, og jeg tenkte at jeg skulle si det og så kan du eventuelt 

kommentere. For du stiller spørsmålet, ”hvilke krav ville du stilt til verdens beste roman?” og etter det 
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spørsmålet så ber du fire elever som ikke har hatt ordet enda om å svare, og de har ikke oppe hånda 

heller. Hva tenker du med at akkurat det spørsmålet kan egne seg til det? ”hvilke krav ville du stilt?” 

Tor Espen: for det er ikke noe feil svar  

(…) 

Intervjuer: På forhånd har du tenkt ”hva er det korrekte svaret?” 

Tor Espen: nei, nei. Jeg hadde ikke det. og jeg har enda ikke, for sånn som en sa det er veldig individuelt 

og jeg er jo helt enig, 

 

De autentiske spørsmålene kjennetegnes av at lærerne ikke vet svaret. Tor Espen sier her at 

han ikke har noen tanker om hva som ville vært et korrekt svar på spørsmålet. Det betyr at 

spørresituasjonen er autentisk. Elevene kan gjennomskue det dersom læreren egentlig ikke 

lurer. Den autentiske spørresituasjonen kan gjøre at elevene oppfatter spørsmålet som 

oppriktig, og det kan være en av grunnene til at flere elever tenker at deres svar kan tilføre 

samtalen noe nytt, og at de derfor ønsker svaret på disse spørsmålene, til tross for at flere 

andre elever har svart før dem.  

I Tor Espen sin time var det kun seks elever som hadde snakket før Tor Espen stilte det 

autentiske spørsmålet ”Hvilke krav ville du stilt til verdens beste roman?” Ved hjelp av bare 

dette ene spørsmålet blir fem nye elever aktivisert i timen. I kapittelet om tidligere forskning 

skrev jeg om viktigheten av å bryte lydmuren tidlig i timen. Når lydmuren er brutt, senkes 

terskelen for å ta ordet senere i timen. Det autentiske spørsmålet som Tor Espen stiller, er 

avgjørende for at disse elevene skal bryte lydmuren på et tidlig tidspunkt i timen. De fem 

elevene som svarte på det autentiske spørsmålet, kommer alle til orde igjen med flere innspill 

utover i timen. De autentiske spørsmålene fungerer i disse to timene godt til å bryte 

lydmuren. De autentiske spørsmålene kan oppfattes som inkluderende spørsmål fordi de kan 

oppleves som trygge å svare på for elevene. De autentiske spørsmålene har ingen gale svar, 

og dette kan ha en betydning for at mange elever velge å svare på disse spørsmålene. Jeg spør 

Fredrik sin elev, Jonas, om hva han synes om spørsmål som ikke har et klart svar.  

 

Intervjuer: Når det er sånne spørsmål ”synes du?” er de lettere å svare på enn andre spørsmål, tror du. 

Hvis han sier ”hva synes du om denne teksten eller hva tenker du” 

Jonas: ja, da er det jo på en måte, hvis man skulle være redd for å svare, så kan man både være redd for at 

folk synes det er teit det du svarer eller det at det er helt feil, ofte så er jo de veldig tett sammen, men når 

han spør ”hva synes du” så eliminerer du på en måte den der at det er helt feil, for da er det jo riktig 

uansett da, altså du kan ikke si ”nei, du synes ikke det” så da kan man bare være redd for at folk skal 

synes det er teit, og da er det litt tryggere.  
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Jonas gir her uttrykk for at spørsmål som har blitt gjort mer autentiske ved å legge til ”synes 

du”, kan være enklere å svare på. Begrunnelsen hans er at det kan virke tryggere å svare på 

spørsmål som det ikke kan svares feil på.  

 

I tillegg til at det oppleves som trygge spørsmål for elevene å svare på, kan det oppleves som 

trygge spørsmål for lærerne å stille til elevene. I kapittelet om tidligere forskning viste jeg til 

forskning som sa at mange lærere opplever det som vanskelig å gi respons på muntlighet, 

fordi det er følsomt. Ved å stille autentiske spørsmål eliminerer også lærerne sjansen for at 

elevsvaret er ukorrekt, og at de må gi en evaluerende tilbakemelding. På et autentisk 

spørsmål vil det alltid være elevenes egne erfaringer og meninger som er svaret, og det kan 

oppleves som mindre følsomt å gi respons på disse elevbidragene. Tor Espen og Fredrik ber 

en del ganger i løpet av timen elever som ikke har rekt opp hånda, om å svare på spørsmål. 

Klasserommet er en sosial scene og lærerne ønsker å premiere elevene som deltar i 

klasseromsdialogen. Dersom læreren stiller lukka spørsmål er det en risiko for at elevene 

svarer feil. De fleste gangene de ber elever som ikke har bedt om ordet om å svare, har de 

stilt et autentisk spørsmål i forkant. Det kan tyde på at de autentiske spørsmålene også er 

trygge spørsmål for lærerne å stille til elevene, fordi det ikke er noe galt svar på slike 

spørsmål. I disse to undervisningstimene aktiviserer Fredrik og Tor Espen flere elever 

gjennom å stille autentiske spørsmål. Dette viser at de autentiske spørsmålene er av en 

inkluderende karakter, og de inviterer flere elever inn i helklassesamtalen. De autentiske 

spørsmålenes inkluderende karakter er med på å underbygge de autentiske spørsmålenes 

avgjørende funksjon for å skape en dialogisk undervisning.    

 

Tilpasset ventetid  

Ventetid er viktig i et dialogisk klasserom fordi det gir elevene muligheten til å tenke seg om 

før de svarer. Tor Espen venter i snitt 4,25 sekunder fra lærerytringen til forventet elevytring. 

Fredrik venter i gjennomsnitt 6,3 sekunder. Disse tallene forteller oss at Tor Espen og Fredrik 

tar seg tid til å vente på svar. Det mest interessante funnet som ble gjort av ventetiden til 

Fredrik og Tor Espen, er at de tilpasser ventetiden etter hvilke type spørsmål de stiller til 

elevene. Jeg vil i det følgende se på hvordan det skapes dialogisk undervisning gjennom at 

lærernes tilpasser ventetiden.  
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Både Tor Espen og Fredrik stiller en del spørsmål til hele klassen i plenum. Disse 

spørsmålene har ingen bestemt mottaker, og de elevene som ønsker, kan rekke opp hånda for 

å svare. Det var særlig i forbindelse med spørsmål uten en bestemt mottaker at jeg la merke 

til at lærerne tok lengre pauser før elevene begynte å svare. Fredrik ventet spesielt lenge, 

noen ganger så lenge som 10 sekunder. Denne ventetiden ble ikke bare en tenkepause for å få 

elevene til å tenke igjennom hva de vil svare. Det blir også en pause hvor elevene bestemmer 

seg om de vil svare eller ikke. Både Fredrik og Tor Espen bruker ventetiden som et redskap 

for å få flere elever til å delta. Flere ganger registrerte jeg at det var flere elever som hadde 

rekt opp hånda, men de tok seg tid til å vente til enda flere var på banen. Fredrik fortalte i 

intervjuet at dersom det er noen som ikke prater så ofte, som rekker opp hånda, gir han ofte 

dem en mulighet til å prate først. Hvis det kun er de mest aktive elevene som rekker opp 

hånda, venter han gjerne litt til. Ventetiden blir her viktig for å mobilisere flest mulig elever 

til å svare.  

 

Et annet funn som ble gjort av Fredrik og Tor Espen sin bruk av ventetid, var at de ventet 

lenger etter å ha stilt et åpent og autentisk spørsmål enn når de hadde stilt et åpent spørsmål 

som ikke var autentisk. En mulig forklaring på dette kan være at lærerne ikke selv vet svaret 

på de autentiske spørsmålene, og anser da spørsmålene som vanskeligere, og at de krever mer 

betenkningstid. De autentiske spørsmålene er ofte av en slik karakter at elevene må koble den 

nye kunnskapen om et tema de har lært i timen, sammen med egne erfaringer og refleksjoner 

om det samme temaet. Denne tankeprosessen kan ta tid. Ventetid i etterkant av et autentisk 

spørsmål kan derfor være avgjørende for at elevene får tid til å formulere sitt svar. Det er 

viktig å vente på disse elevsvarene både fordi det vil føre til økt elevdeltakelse, og fordi 

elevsvarene danner grunnlaget for undervisningens videre forløp.  

 

I tillegg til ventetiden mellom lærerytringen og elevytringen benytter Fredrik og Tor Espen 

seg av en form for ventetid på andre måter i sin undervisning. De to lærerne stiller som nevnt 

samme spørsmålet til flere elever. Dette gjelder spesielt de autentiske spørsmålene. Dette kan 

også tolkes som en form for ventetid. Jeg snakker med Tor Espen om dette:  

 

Intervjuer: Etter at en elev har svart på det spørsmålet så stiller du det samme til da tre til elever, og hva 

tror du er formålet med å stille samme spørsmålet til flere elever?  

Tor Espen: altså, rent pedagogisk: når du stiller et spørsmål så er det de aller flinkeste elevene de har 

svaret ”der!”, de som ikke er så flinke de trenger 15-20-30-40 sekunder på å komme på et svar, og noen 
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sitter å grubler, også hører de ikke på hva den forrige har sagt også gjentar jeg spørsmålet, nettopp for å 

vekke de, for å høre ”hva har du nå tenkt?” så da er meninga at da har de, og flere av de hadde jo da 

tydeligvis tenkt på det, for da kom det jo et svar. 

 

Tor Espen stiller her spørsmålet ”Hvilke krav ville du stilt til verdens beste roman?” til fem 

ulike elever. Det at fem ulike elever får flere muligheter til å svare på det samme spørsmålet, 

er også en form for ventetid, fordi samtidig som en elev svarer, får de andre elevene 

muligheten til å tenke på hva de vil svare. Tor Espen stiller dette spørsmålet til flere elever 

som ikke har rekt opp hånda. Etter at det samme spørsmålet har blitt stilt et par ganger, er det 

naturlig at elevene tenker at også de kan bli stilt dette spørsmålet. Dette kan føre til at flere 

elever i klassen tenker igjennom hva de ville svart. Den siste eleven som svarer, rekker selv 

om hånda. Denne eleven har da fått muligheten til å tenke seg godt om, fått høre andre 

elevinnspill og har bestemt seg for at også hennes svar er et viktig bidrag i dialogen. På denne 

måten kan ventetiden mobilisere flere elever til å delta i klasseromsdialogen.  

 

I Fredrik sin undervisningstime blir gruppesamtaler brukt systematisk. Jeg har tidligere i 

oppgaven gjort rede for hvordan gruppesamtaler er en aktivitet som aktiviserer elevene til å 

delta, fordi elevene får muligheten til å snakke med en liten gruppe elever før de presenterer 

sine tanker og ideer for hele klassen. Gruppesamtaler kan styrke elevenes trygghetsfølelse, 

men dette er også en form for ventetid. Elevene får muligheten til å systematisere tankene 

sine i hodet, og binde sammen egne tanker og meninger med andre elevers tanker og 

meninger, før de skal si noe i plenum. Elevdeltakelsen i Fredrik sin time økte i etterkant av 

gruppesamtaler. Disse gruppesamtalene er viktige for den dialogiske undervisningen i timen.  

 

Ventetid blir i disse to dobbelttimene brukt systematisk og bevisst av lærerne i ulike 

aktiviteter. Lærerne benytter seg av ventetid både mellom lærerytring og den forventede 

elevytringen, og også i gruppesamtaler og ved at de stiller samme spørsmål flere ganger. 

Ventetiden blir et viktig redskap for å skape en dialogisk undervisning for Fredrik og Tor 

Espen. Ventetiden fører til at flere elever får bestemt seg for at de vil delta i 

helklassesamtalen.  

 

Elevmedvirkning og respons  

I analysen har det blitt lagt fram eksempler på at Fredrik og Tor Espen benytter seg av opptak 

og høy verdsetting i sin respons til sine elever. I intervjuene med Fredrik og Tor Espen sier 
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begge lærerne at de ofte ikke gir respons på elevbidrag når de er i dialog, fordi de ønsker at 

dialogen ikke skal stoppe opp. Bruk av opptak og høy verdsetting innebærer som regel at 

samtalen fortsetter i samme spor fordi lærerne bygger videre på elevbidragene. Dette viser at 

lærernes bruk av opptak og høy verdsetting nok ikke alltid er bevisst, men en strategi for å 

føre dialogen videre.  

 

Lærernes respons består som nevnt ofte av opptak og høy verdsetting, men Fredrik og Tor 

Espen sin respons kjennetegnes også av at elevene blir støttespillere i å gi respons. Jeg viste 

til eksempler hvor en elev i Fredrik sin klasse gir et mindre presist svar på et spørsmål. Da 

spiller Fredrik på de andre elevene, og sammen kommer de fram til et mer presist svar. Et 

annet eksempel viser hvordan Fredrik fletter sammen ulike elevtolkninger av Marie Takvam 

sitt dikt Rose:  

 

Fredrik: Hvordan vil dere tolke den formuleringa:  ”Nå i kveldssola 

ser eg skuggen min drage seg ut”. Jens?  

Elev1: når hun ser skyggen sin så ser hun liksom formen sin, og hvem hun er også ser hun mer på seg 

som et kvasst sverd som, det kan være noe, vet ikke, men det er liksom ikke like pent som en rose da, og 

hun er klar for å angripe det farlige, holdt jeg på å si. At hun ikke bare er til pynt, holdt jeg på å si.  

Fredrik: m-m, jeg lar bare svaret ditt henge litt, ok? Elev2?  

Elev2: jeg tenkte og sånn at hun ikke var så glad i å bli dulla sånn med, hun ville være seg selv, og når 

det da kommer til kvelden, så har hun, vet ikke, i kveldssola så tenker jeg at ingen kan egentlig se 

ordentlig hvem det er, også tenker hun sånn at hun selv blir, eller for å ta igjen så blir hun et sverd på et 

vis, at hun tenker på seg selv som noe litt farlig, eller skummelt.  

Fredrik: ja, nå begynner vi å nærme oss ganske mange poenger. Kan du gjenta det du sa Jens?   

Elev1: når hun ser skyggen som viser hennes sanne form, så er hun ikke lenger en rose, men et kvast 

sverd, altså hun er klar.  

Fredrik: m-m, hun ser skyggen og da ser hun sin sanne form. Nå begynner vi å tolke, hvis vi da begynner 

med det du sa, Elev2. Det begynner å bli kveld og det er mørkt. (…) også sier du dette med kveldssola, 

hva betyr da i kveldssola? (…) Kan det være en form for metafor eller noe?  

Elev3: jeg vet ikke, jeg tenkte kanskje det at i kveldssola så er ho kanskje ikke lenger en del av 

samfunnet, da er hun hjemme hos seg selv, hvem vet, men da kan hun være seg selv, hun kan ikke det ute 

blant folk, og ute i samfunnet 

Fredrik: ja, hun trekker seg unna og møter ikke de samme forventningene som i samfunnet, der kan det 

ligge noe. Og da får hun tid til å tenke for seg selv. Og da blir hun, hvis vi tolker alt dette og går fra 

motiv til temanivå og skyggen som blir dratt ut som et sverd, nå er vi der som Elev1 var innom, da blir jo 

det noe skarpt, og hvis vi ser sverdet og rosen, sverdet det blir brukt som et våpen, vi forbinder handling 

med det. rosa har jo dere sagt tidligere, den er der bare for å se på. Så det knyttes to ulike metaforer til det 

å være kvinne.  
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I dette eksempelet har Fredrik en samtale med tre elever, og de prøver å komme fram til 

hvordan de kan tolke andre strofe i Marie Takvam sitt dikt: ”Nå i kveldssola ser eg skuggen 

min drage seg ut, bli til eit kvasst sverd.” Elev1 gir først sin tolkning av diktet. Deretter gir 

Elev2 sin tolkning av strofen og til slutt Elev3. Fredrik arbeider underveis med å binde de tre 

bidragene sammen. Han trekker ut viktige poenger og skaper ny mening sammen med 

elevene. Fredrik gjentar det elevene har sagt, han vender tilbake til de ulike bidragene, og 

sammen tolker de strofen. Jeg mener dette er et eksempel på en samtale med dialogiske trekk 

hvor Fredrik og elevene sammen styrer retningen for samtalen. Det er en samtale hvor flere 

stemmer blir hørt og spiller videre på hverandre. Fredrik spiller videre på de ulike 

elevbidragene ved å gjenta utdrag fra elevbidragene og stiller nye oppfølgingsspørsmål basert 

på elevbidragene.  

 

Tor Espen stiller spørsmålet ”Hvilke krav ville du stilt til verdens beste roman?” I forkant av 

dette har han spurt elevene om hvorfor de tror at Don Quijote har blitt kåret til verdens beste 

roman. Dette spørsmålet genererte ikke så mange elevbidrag. Tor Espen velger derfor å spille 

på elevene og elevenes erfaringer med lesing når han spør ”Hvilke krav ville du stilt til 

verdens beste roman?” Fem elever snakker om dette og dette blir samtaletemaet en liten 

stund. I etterkant av dette kommer Tor Espen på nytt inn igjen på Don Quijote. Denne gangen 

kan elevene knytte sine erfaringer med lesing med sin mening om teksten om Don Quijote. 

Tor Espen viser her et eksempel på hvordan han bruker elevbidragene til å utvide elevenes 

forståelse ved å spille på elevenes egne lesepreferanser.  

 

Ved å binde de ulike bidragene sammen, skaper de to lærerne en ny forståelse i fellesskap 

med sine elever. Denne elevmedvirkningen skaper et dialogisk klasserom. Ved at lærer og 

elever kommer fram til svar sammen, blir skillet mellom lærer og elev hvisket ut og forholdet 

blir mindre asymmetrisk. De blir likeverdige parter som gjennom dialogen kommer fram til 

ny kunnskap. 

 

5.6 Sammenfatning av kapittelet  

I dette kapittelet har jeg presentert funn som har kommet fram i min analyse av det 

transkriberte materialet fra to dobbelttimer i norskfaget, i to lærerintervjuer og fire 

elevintervjuer. Problemstillingen min reiser følgende spørsmål: Hvordan kan læreren skape 
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en dialogisk undervisning i norskfaget gjennom bruk av spørsmål og respons? For å kunne 

svare på dette måtte jeg først redegjøre for hvordan Fredrik og Tor Espen stiller spørsmål og 

gir respons til sine elever. For å analysere lærernes bruk av spørsmål tok jeg for meg i 

hvilken grad de stilte autentiske spørsmål, og om lærerne stilte ulike typer spørsmål, og deres 

bruk av ventetid. For å analysere lærernes bruk av respons tok jeg for meg Fredrik og Tor 

Espen sin bruk av opptak og høy verdsetting. Jeg observerte Fredrik og Tor Espen mens de 

underviste i hver sin dobbelttime i norskfaget. I løpet av denne tiden tok begge lærerne i bruk 

alle disse pedagogiske redskapene i sin undervisning.  

 

I første del av analysen gjorde jeg altså rede for Fredrik og Tor Espen sin bruk av ulike 

pedagogiske redskaper. I siste del av analysen trekker jeg fram noen sentrale funn som jeg 

mener eksemplifiserer hvordan Fredrik og Tor Espen skaper en dialogisk undervisning 

gjennom bruk av spørsmål og respons. Funnene jeg her analyserer, er: 1) De autentiske 

spørsmålenes inkluderende funksjon: Hvordan de autentiske spørsmålene ikke bare 

oppfordrer til refleksjon, men også inkluderer flere elever i samtalen. 2) Lærernes evne til å 

tilpasse ventetiden: Lærene tilpasser ventetiden etter spørsmålene som blir stilt og etter et 

ønske om å inkludere flere elever i samtalen. Ved bruk av ventetid oppnår de dette. 3) 

Elevmedvirkning og respons: I tillegg til å benytte seg av opptak og høy verdsetting, bruker 

Fredrik og Tor Espen elevene som støttespillere i sin respons til elevene. Elevene og læreren 

kommer sammen fram til rimelige tolkninger og svar i fellesskap. Dette skaper et likeverdig 

forhold mellom lærer og elever, noe som er viktig i en dialog.  
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6 Diskusjon   
Problemstillingen som denne oppgaven forsøker å besvare, er: Hvordan kan læreren skape en 

dialogisk undervisning i norskfaget gjennom bruk av spørsmål og respons? I dette kapittelet 

vil jeg å diskutere hvordan denne problemstillingen har blitt besvart. Jeg vil drøfte de funnene 

som ble gjort i analysen. Jeg vil sette mine funn opp mot tidligere forskning og argumentere 

for og i mot mine slutninger. I diskusjonen er det også en tilleggsdiskusjon, hvor jeg 

argumenterer for at funnene som ble gjort i denne studien, underbygger at dialogen er en 

arena for dannelse i norskfaget. Denne diskusjonen er relevant for oppgaven fordi jeg i både 

kapittel 2 og 3, og i analysen, har forsøkt å fremme læringspotensialet og 

dannelsespotensialet i dialogen.   

 

6.1 Det dialogiske klasserommet  

For å svare på hvordan læreren kan skape en dialogisk undervisning i norskfaget gjennom 

bruk av spørsmål og respons, analyserte jeg de to lærernes bruk av spørsmål og respons, og 

hvordan spørsmålene og responsen fremmet en dialogisk diskurs. Lærernes bruk av spørsmål 

og respons er viktig for hvordan kommunikasjonen mellom læreren og elevene utarter seg. I 

det følgende vil jeg se på mulige årsaker til at lærerne klarte å skape en dialogisk 

undervisning.  

 

Den inkluderende dialogen  

Kjennetegnene for en dialogisk diskurs er at flere stemmer kommer til orde og flere stemmer 

blir hørt. I teorikapittelet ble det lagt fram teori som hevder at dialog skaper læring og kan 

være en kilde til refleksjon. For at så mange elever som mulig skal få ta del i den 

kunnskapsutviklende dialogen er det viktig at læreren skaper en inkluderende dialog, hvor 

elevene blir invitert inn i læringsprosessen.   

 

Flere forskere, som Klette (2003) og Einarsson og Hultman (1984), har dokumentert at 

læreren styrer helklasseundervisningen og dominerer taletiden. Kommunikasjonen mellom 

læreren og elevene består som regel av såkalte spørsmål-svar-sekvenser hvor læreren ofte 

stiller et lukka spørsmål og får et svar fra eleven. Denne formen for kommunikasjon stopper 

opp dialogen og hindrer den i å utvikle seg. Spørsmål-svar-sekvenser kan også føre til at bare 

én elev svarer på hvert spørsmål, fordi spørsmålet har et korrekt svar, og når det svaret er 
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avgitt, trenger ikke læreren å høre på flere svar. Fredrik og Tor Espen stiller en del autentiske 

spørsmål. I analysen av de autentiske spørsmålene kom det fram at de autentiske spørsmålene 

hadde en inkluderende effekt. De autentiske spørsmålene blir ofte stilt flere ganger fordi de 

ikke har noe fasitsvar. Dette fører til at flere svar er rimelige svar. Fem elever i Tor Espen sin 

klasse blir stilt spørsmålet ”Hvilke krav ville du stilt til verdens beste roman?” Dette 

spørsmålet kan alle elevene svare på, fordi de bygger svaret på sine erfaringer med lesing. 

Det autentiske spørsmålet inviterer her til en samtale om hva som er en god roman, og flere 

elever deltar i denne dialogen.  

 

Undersøkelsen som ble gjort av Lindblad og Sahlström (1999), avdekket at den teoretiske 

sannsynligheten for at en individuell elev får komme til orde i løpet av en helklassesamtale, 

er på ca. fem prosent. Dette beviser at det i mange klasserom er læreren som dominerer 

taletiden. I Fredrik sin klasse er det 24 elever til stede i dobbeltimen som jeg observerer, og 

21 av disse elevene snakker i løpet av timen. I Tor Espen sin klasse er det 21 elever til stede, 

15 av disse har ordet i løpet av timen. Disse tallene gir en indikasjon på at lærerne klarer å 

aktivisere og inkludere elevene i dialogen i klasserommet i større grad enn lærerne i Lindblad 

og Sahlström sin undersøkelse.  

 

Rowe (1972) sin forskning på ulike skoler viste at i mange klasserom beveger læreren seg 

raskt fra tema til tema. Undersøkelsen viste også at lærerne i snitt bare ga elevene ett sekunds 

ventetid før de måtte starte å svare på spørsmålet. Fredrik og Tor Espen venter i henholdsvis 

6,3 og 4,25 sekunder i gjennomsnitt. De to lærerne sin bruk av ventetid fungerer også som et 

redskap for å inkludere flere elever i samtalen. Å skulle si noe høyt i klassen kan være 

ubehagelig for mange elever. Ventetiden gir elevene god tid til å tenke igjennom hva de skal 

svare, om de vil svare i det hele tatt, og hvordan de vil formulere svaret på spørsmålet. Ved å 

være rolige og trygge viser lærerne at de er tålmodige og kan vente til elevene har kommet på 

hva de skal si. Dette kan være med på å motivere elevene til å delta i dialogen.  

 

I teorikapittelet ble det vist til Alrø og Skovmose (2006), som hevdet at det tradisjonelle 

klasserommet ikke gir gode nok forutsetninger for dialogisk undervisning. I studien min 

mener jeg det kommer fram mange funn som viser hvordan man kan utfordre den klassiske 

kommunikasjonsformen som består av lukka spørsmål og fasitsvar. Blant annet kan man 

utfordre denne kommunikasjonsformen ved å stille flere autentiske spørsmål og involvere 

elevene mer aktivt i samtalen og i responsen på andre elevbidrag. Lærerne kan også bryte opp 
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undervisningen ved å la elevene få snakke sammen i mindre grupper, såkalte gruppesamtaler. 

Løkensgaard Hoel (1993) mener at det i etterkant av en gruppesamtale vil være enklere for 

elevene å ta ordet i helklassesamtalen. Gruppesamtaler øker ofte elevaktiviteten i timene både 

fordi at i etterkant av en gruppesamtale markerer elevene at de snakker på vegne av en 

gruppe og fordi de får testet ut meningene sine i en mindre gruppe før de skal si den i 

plenum. Fredrik benytter seg av gruppesamtaler aktivt i sin undervisningstime. Elevene 

snakker sammen to og to om et spørsmål eller en oppgave før de diskuterer saken i plenum. I 

etterkant av en gruppesamtale er det mange elever som rekker opp hånda i Fredrik sin klasse. 

Etter en gruppesamtale er det også enklere for Fredrik å stille spørsmål til elever som ikke ber 

om ordet, fordi han da vet at elevene har fått snakket sammen og de har fått muligheten til å 

forberede et svar. På denne måten er gruppesamtalen viktig for å inkludere flere elever i 

helklassesamtalen.  

 

Roller og relasjoner  

Jeg observerte de to lærerne i hver sin dobbelttime i norskfaget. Dette er for lite observasjon 

til at jeg kan si noe om hvor god relasjon lærerne har til de enkelte elevene i klassene. I 

kapittel 2 ble det vist til Bakhtin (1998), som peker på maktforholdet i dialogen ved å vise til 

begrepsparet autorativ og dialogisk diskurs. Ifølge Bakhtin (1998) har alle ytringer en 

forfatter, som lager ytringen og en adressat, som mottar ytringen. Han sier at ytringen kan 

tilføres dramatikk dersom adressaten er av en annen rang enn forfatteren av ytringen (s. 40). 

Dette maktforholdet i dialogen kan vi overføre til diskursen i klasserommet. Et visst 

asymmetrisk forhold mellom lærer og elever vil det alltid være i alle klasserom. Lærernes 

evaluering av elevenes arbeid vil alltid skape et maktforhold. Den tradisjonelle 

undervisningen er ofte en monologisk undervisning i en autoritativ diskurs. En måte å skape 

dialogisk undervisning på er å endre lærerrollen, uten å svekke lærerens rolle som fagekspert.  

 

Analysen av lærernes bruk av spørsmål og respons viser at lærerne på ulike måter klarer å 

skape en klasseromsdialog med en dialogisk diskurs der partene er mer likestilte og det er 

rom for flere stemmer som konfronterer hverandre. I analysen av lærernes bruk av autentiske 

spørsmål ble det lagt fram eksempler på at de autentiske spørsmålene kan være et redskap for 

å likestille partene i samtalen. De autentiske spørsmålene har ingen fasitsvar, og dette gjør at 

elevene er like mye kunnskapsressurser som lærerne. Elevenes svar kan bringe noe nytt inn i 

dialogen. Gjennom lærernes bruk av respons klarte de også å viske ut det asymmetriske 

forholdet. Lærerne stilte seg ikke som en dommer over hva som var korrekte og ukorrekte 
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svar. De lot elevene sammen diskutere seg fram til rimelige tolkninger. Ved å benytte seg av 

opptak og høy verdsetting viste lærerne tydelig at elevenes innspill var avgjørende for den 

videre dialogen. Ved å føre dialog på denne måten skaper lærerne en klasseromsoffentlighet 

hvor det er trygt å si sin mening, og hvor deres mening er av betydning.  

 

6.2 Dialogen som arena for dannelse i norskfaget  

En sentral debatt innenfor temaet klasseromsdialogen i norskfaget er: Hvor vil vi med 

norskfaget? Kunnskapsløftet har ført til at de muntlige ferdighetene har blitt en av de fem 

grunnleggende ferdighetene, og dermed et felles anliggende for alle fag. For norskfaget blir 

det en utfordring å finne ut av hva som blir det spesifikke norskfaglige ansvarsområdet i 

arbeidet med elevenes muntlige språkutvikling. Flere har snakket om at norskfaget skal ha et 

danningsperspektiv. I kapittelet om tidligere forskning viste jeg til Smidt (2001) som peker 

på at norskfaget skal klargjøre elevene til et samfunns- og kulturliv. Ifølge Aase (2005) 

innebærer dannelse i norskfaget blant annet å lære elevene å tenke kritisk, saklig og logisk. I 

et dannelsesaspekt er det også sentralt at elevene utvikler sin egen identitet og sin kritiske 

røst. I denne delen vil jeg drøfte hvordan deltagelse i helklassesamtalen i norskfaget kan føre 

til identitetsutvikling og utvikling av elevenes kritiske tanke, gjennom å vise eksempler på 

funn som har blitt gjort i denne studien og i den tidligere forskningen.  

 

Dialogen som identitets- og kulturutviklende  

I kapittelet om tidligere forskning viste jeg til Smidt (2001), som hevder at gjennom å ytre 

seg i klasserommet, sier elevene noe om hvem de er og hva de står for. Dannelse kan også 

forekomme i møte med tekster. I det følgende vil jeg se på hvordan helklassesamtalen i 

norskfaget kan være identitets- og kulturutviklende ved å vise eksempler fra Fredrik og Tor 

Espen sine timer. 

 

Aase (2005) sier at norskfaget har et danningspotensial gjennom at faget fortolker og 

forvalter både samtidens og fortidens tekster (s. 69). Videre sier Aase: ”Vi kan vanskelig 

tenke oss et danningsprosjekt som ikke er forankret kulturelt og historisk” (s. 76). Å 

undervise i eldre tekster på en engasjerende og nyskapende kan være en vanskelig oppgave 

for læreren. Fredrik sin elev Jonas beskriver Fredrik på følgende måte:  
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Jonas: Det kan være han bare er en god skuespiller, men det virker som om han elsker litteraturhistorie 

og sånn og det er veldig gøy, for da merker vi og at det er litt gøyere. Istedenfor å ha den læreren som 

sier sånn ”ja, dette er litt kjedelig, men vi må bare igjennom det” så er det litt bedre å ha en lærere som er 

interessert. 

 

Jonas viser her at Fredrik sitt engasjement for litteratur og litteraturhistorie tydeligvis har 

smittet over på elevene. Ved sitt engasjement kan han oppmuntre andre elever til å synes 

litteratur er spennende. Hvis læreren forbereder elevene på en kjedelig undervisning, og 

deretter har en litteraturundervisningen som består av navn og årstall, vil ikke 

danningspotensialet være like stort. 

 

Tor Espen presenterer elevene for Don Quijote, denne romanen regnes som den første 

romanen i Vestens litterære kanon. I Tor Espen sin klasse er det mange elever som synes 

teksten er vanskelig å forstå. Når elevene ikke kan svarene, kan det føles som en enkel 

løsning for læreren å gi elevene svarene. Ifølge Aase (2005) er det viktig at det ikke blir bare 

lærerens forståelse av teksten som blir den eneste gyldige i klasserommet (s. 77). I mangel på 

elevbidrag om teksten, forteller Tor Espen elevene at romanen er kåret til verdens beste 

roman. Han stiller elevene spørsmålet: ”Hvilke krav ville du stilt til verdens beste roman?” På 

denne måten får Tor Espen sammenlignet elevenes lesepreferanser med Don Quijote. En elev 

sier hun liker spenning, Tor Espen følger opp med å spørre om på hvilke måte er Don Quijote 

spennende. En annen elev sier at han liker at bøkene han leser er realistiske. Tor Espen følger 

opp svaret med spørre eleven om det er noen realistiske trekk i Don Quijote. På denne måten 

klarer Tor Espen å åpne elevens blikk mot teksten, og de ser teksten i lys av sine egne 

leseerfaringer.     

 

Læreplanen gir følgende beskrivelse av norskfaget: ”Norskfaget er en arena for å finne sin 

egen stemme, ytre seg, bli hørt og få svar” (Kunnskapsløftet 2006c). Autentiske spørsmål kan 

fungere som spørsmål som inviterer til identitetsutvikling. De autentiske spørsmålene krever 

at elevene deler sine meninger og sine erfaringer for en eller flere medelever. Fredrik starter 

sin time om ”kjønn i tekst” med å be alle elevene svare på spørsmålet ”Hvem er du?” Tor 

Espen stiller flere av sine elever spørsmålet ”Hvilke krav ville du stilt til verdens beste 

roman?” Elevene i Fredrik sin klasse snakker sammen to og to om spørsmålet ”Hvem er 

du?”. I Tor Espen sin time må elevene hente fram sine leseerfaringer for å kunne svare på 

spørsmålet. Gjennom samtaler med andre kommer de fram til sine svar. Dysthe (1995) sier at 
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”vi hører oss selv gjennom øynene og stemmene til andre” (s. 211). Ved å være i dialog med 

andre om disse spørsmålene lærer elevene også seg selv å kjenne bedre. Ved å fortelle 

sidemannen om hvem du er, lærer du kanskje også noe nytt om deg selv. Ved å sette ord på 

hva du liker ved en bok, får du kanskje bedre innsikt i dine egne lesepreferanser.  

 

Dialogen som kilde til kritisk tenkning   

I kapittelet om tidligere forskning viste jeg til Alrø og Skovsmose (2005), som hevder at 

dialogen er en naturlig arena for kritikk, og at dialogiske kvaliteter som refleksjon, 

omformulering og utfordring av elevenes tanker og meninger kan være viktig for å utvikle 

den kritiske læringen (s. 14). Fredrik har en undervisningstime i norskfaget som han kaller 

for ”kjønn i tekst”. I intervjuet sier han at hans mål for timen er at elevene gjennom timen 

skal tilegne seg kunnskap, bli stilt spørsmål og lese tekster som utfordrer deres tanker om 

hvordan kjønn, og da særlig kvinner, blir framstilt i tekster. Jeg vil i det følgende se på 

hvordan Fredrik utfordrer elevenes perspektiv og oppfordrer til refleksjon i sin time om 

”kjønn i tekst”. 

 

Fredrik presenterer elevene for en musikkvideo av artisten Kate Ryan som synger sangen 

”Ella, Elle L'a” som betyr noe sånt som ”Ella har det.” Som vist i analysen starter Fredrik 

denne sekvensen med å stille spørsmålet:  

 

Når dere ser musikkvideoen vil jeg at dere skal tenke over: Er hun sterk? Er hun svak? Har hun makt? Er 

hun maktesløs? Sterk, svak, makt eller maktesløs sånn som hun framstår i filmen.  

 

Musikkvideoen viser en lettkledd dame om bord på et fly. Hun er pilot, flyvertinne og danser 

i ett. I alle rollene er hun lettkledd. Etter at de har sett musikkvideoen, mener alle elevene 

som rekker opp hånda på dette tidspunktet, at hun framstår som sterk. Elevene argumenterer 

med at kvinnen framstår som sterk fordi hun har så mange jobber og at musikkvideoen er 

filmet i froskeperspektiv sånn at man ser opp på henne, og at dette symboliserer makt. 

Fredrik utfordrer elevene ved at de må ta stilling til hva de mener. Han arrangerer en 

håndsopprekning hvor de som mener kvinnen framstår som sterk, rekker opp hånda, deretter 

rekker de som mener kvinnen i musikkvideoen framstår som svak, opp hånda. Ved å bli 

tvunget til å ta stilling må elevene tenke igjennom hva de mener og kvinnens framtoning i 

musikkvideoen. Håndsopprekningen viser også at flere elever mener at kvinnen framstår som 

svak, mens de som har tatt ordet i helklassesamtalen, har alle argumentert for det motsatte. 
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Alrø og Skovsmose (2005) sier at konteksten har betydning for refleksjonen. Det kan være 

vanskelig å skulle argumentere for at kvinnen er svak, dersom elevene opplever resten av 

klassen som samstemte om det motsatte. Fredrik legger her til rette for at begge syn kan 

diskuteres. Etter håndsopprekningen ber han dem kun se etter hvordan hun spiller på kropp. 

Her gjør Fredrik det som Alrø og Skovsmose sier om å utfordre elevene, og deres tanker. Han 

prøver å få elevene til å se dette fra et annet perspektiv.  

 

For å utfordre den kritiske tanken stiller Fredrik flere prosesspørsmål, gjerne som 

oppfølgingsspørsmål. Prosesspørsmål er ifølge Myhill og Dunkin (2005) spørsmål som ber 

elevene reflektere over egen læringsprosess. Både Aase og Alrø og Skovsmose understreker 

viktigheten av at elevene føler at deres meninger blir utfordret.  Fredrik stiller blant annet 

spørsmålene: ”Hva tenker du på da?” og ”Kan du forklare hvordan du tenkte?” Disse 

spørsmålene utfordrer ofte elevene, fordi de oppfordrer elevene til å reflektere over hvorfor 

de mener som de mener.   

 

I analysen viste jeg også til Fredrik sin bruk av rollespill. Dysthe (1995) sier at rollespill er en 

form for dobbeldialog, hvor elevene får muligheten til å se en situasjon fra en bestemt vinkel. 

Hun understreker også betydningen av å forstå andre posisjoner enn sin egen. Rollespill kan 

også være en form for å utfordre elevene til å se ulike perspektiver enn sine egne, og til å 

reflektere over noe de i utgangspunktet ikke har reflektert over før. Fredrik ber elevene om å 

ta på feministbriller og se tekstene gjennom disse brillene. Dette er en form for rollespill, 

hvor elevene blir tvunget til å forstå et bestemt perspektiv. Ved å innta et annet perspektiv 

lærer både eleven å leve seg inn i det perspektivet, samtidig som de reflekterer over om dette 

samsvarer med deres egen mening og deres eget perspektiv.  

 

6.3 Lærernes bruk av spørsmål og respons, i lys av 

tidligere forskning   

Problemstillingen som har blitt forsøkt besvart i denne oppgaven, er: Hvordan kan læreren 

skape en dialogisk undervisning i norskfaget gjennom bruk av spørsmål og respons? For å 

svare på denne problemstillingen analyserte jeg de to lærernes bruk av spørsmål og respons.  

I denne oppgaven har det flere ganger blitt vist til at lærernes bruk av spørsmål og respons 

har konsekvenser for dialogen. Gjennom bruk av spørsmål og respons kan lærerne utnytte det 

læringspotensialet som ligger i dialogen. Ifølge Dysthe (1995) er det kun i en dialogisk 
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undervisning at det genereres ny mening for elevene. I analysen beskrev jeg hvordan Fredrik 

og Tor Espen skapte en dialogisk undervisning gjennom sin bruk av spørsmål ved å stille 

autentiske spørsmål, variere mellom ulike typer spørsmål og benytte seg av ventetid. De 

skapte også dialogisk undervisning gjennom sin bruk av respons ved å gjøre opptak og gi høy 

verdsetting til elevene. Jeg vil i denne delen diskutere funnene som ble gjort i analysen i lys 

av tidligere forskning. Til slutt vil jeg konkludere om funnenes holdbarhet i sin helhet.   

 

Autentiske spørsmål  

Både tidligere forskning og mine resultater viser at læreren stiller elevene autentiske 

spørsmål når de søker etter elevenes refleksjoner, tolkninger og erfaringer. Tor Espen stiller 

spørsmålet ”Hvilke krav ville du stilt til verdens beste roman?” Her inviterer han elevene til å 

komme med sine erfaringer. Fredrik stiller spørsmålet ”Opplysningen om vi er en jente eller 

gutt, synes du det er en viktig opplysning?” Her inviterer Fredrik til refleksjon og tolkning.   

 

Klette et al. (2008) sier at lærerne i for liten grad bruker elevene som medkonstruktører av 

mening og læring, dette til tross for at elevene er faglig interessert (s. 8). Ved at lærerne 

stiller autentiske spørsmål, kan elevene oppleve at deres meninger kan bidra til 

kunnskapsutvikling i dialogen. Tor Espen stiller spørsmålet ”Hvilke krav ville du stilt til 

verdens beste roman?” Her er han ute etter at den enkelte eleven som blir stilt spørsmålet skal 

fortelle om sine lesepreferanser. Elevenes svar danner ny kunnskap. De kommer i fellesskap 

fram til ulike kriterier som kan stilles til en roman. I Fredrik og Tor Espen sine klasser er det 

ofte elevsvarene på de autentiske spørsmålene som det blir gjort opptak av. Dette betyr at 

elevenes meninger blir hørt og brukt videre i samtalen. Nystrand et al. (1997) hevder at god 

undervisning kjennetegnes av at elevene og lærerne sammen skaper mening. Funnene som 

ble gjort av Fredrik og Tor Espen sin bruk av autentiske spørsmål viser at ved å stille 

autentiske spørsmål, gjør de elevene til medkonstruktører av kunnskap, og på den måten 

skaper de sammen ny kunnskap.  

 

I tillegg til at de autentiske spørsmålene tilrettelegger for at elevene skal formulere egne 

tanker og meninger, argumenterer jeg i analysen for at autentiske spørsmål også har en 

inkluderende funksjon som gjør at spørsmålene kan bidra til å øke elevdeltakelsen. En viktig 

faktor for at elever skal ønske å delta i helklassesamtalen, er trygghet. Lukka spørsmål kan 

være skummelt å svare på fordi risikoen for å svare feil er til stede. Et eksempel på et lukka 

spørsmål kan være ”Hva er hovedstaden i Norge?” Et slikt spørsmål svarer til det Myhill og 
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Dunkin (2005) omtaler som faktaspørsmål, som igjen ofte er lukka spørsmål. Disse 

spørsmålene har kun ett riktig svar. De autentiske spørsmålene derimot har ingen fasit, slik 

som de lukka spørsmålene. Dette kan føre til at elevene opplever det som mer trygt å svare på 

autentiske spørsmål der læreren er ute etter elevenes tolkning og refleksjon og ikke et bestemt 

svar. Under intervjuene svarte alle fire elevene meg at de foretrakk å svare på åpne spørsmål, 

framfor lukka spørsmål. Fredrik sin elev Emilie fortalte meg også at hun aldri svarte på lukka 

spørsmål med mindre hun var helt sikker. De autentiske spørsmålene kan også øke 

elevdeltagelsen fordi flere elever kan svare på samme spørsmål. Tor Espen stiller fem ulike 

elever spørsmålet ”Hvilke krav ville du stilt til verdens beste roman?” Alle de ulike svarene 

har en verdi for samtalen. På spørsmålet ”Hva er hovedstaden i Norge” vil det kun være 

svaret ”Oslo” som kan gi elevene økt kunnskap.  

 

Variasjon av spørsmål  

Mange forskningsprosjekt som har undersøkt klasseromskommunikasjonen i norske 

klasserom, viser at mange lærere stiller et flertall av lukka spørsmål. Disse spørsmålene er 

ofte en del av det både Nystrand et al. (1997) og Andersson-Bakken (2014) kaller for 

spørsmål-svar-sekvenser, hvor læreren stiller et lukka spørsmål, eleven svarer, og læreren gir 

en evaluerende respons. Nystrand og Gamoran (2003) beskriver disse sekvensene som 

testpreget, og flere andre forskere har pekt på at de lukka spørsmålene kan stoppe opp 

dialogen, fordi de krever fasitsvar som igjen krever en evaluerende respons. Fredrik og Tor 

Espen stiller et flertall av åpne spørsmål. Fredrik stiller også flere autentiske spørsmål enn 

lukka spørsmål. Disse spørsmålene kjennetegnes ved at de åpner opp dialogen og inviterer 

elevene til å delta med sine tanker, meninger, erfaringer og refleksjoner. Disse to lærernes 

variasjon av spørsmål samsvarer ikke med den øvrige klasseromsforskningen. I denne studien 

ønsket jeg å komme i kontakt med to lærere som følte at de mestret helklassesamtalen. Denne 

mestringsfølelsen kan komme av at de to lærerne har høy deltagelse i sine timer. Det er ikke 

sikkert at disse to lærerne varierer mellom ulike spørsmålskategorier bevisst, men at de 

gjennom lang erfaring i læreryrket har kommet fram til at ved å variere mellom ulike typer 

spørsmål og ved å stille mange spørsmål som inviterer til refleksjon, skaper de deltagelse. 

Dette kan være en mulig årsak til at de to lærerne varierer mer mellom ulike type spørsmål 

enn andre lærere som det har blitt forsket på tidligere.  
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Ventetid 

Rowe (1972) sin forskning viste at lærerne ventet i gjennomsnitt ett sekund før de enten stilte 

spørsmålet på nytt eller spurte en annen elev om å svare. Blosser (1975) viser også til 

forskning som har målt den gjennomsnittlige ventetiden på 0,5 til 1,2 sekunder. Mine funn i 

analysen viser at Fredrik venter i gjennomsnitt i 6,3 sekunder og Tor Espen i 4,25 sekunder. 

Rowe (1972) og Blosser (1975) sine resultater er eldre forskning, og det er vanskelig å si om 

resultatene deres kan sammenlignes med norske klasserom i dag. Rowe viser til disse 

resultatene igjen i en artikkel i 2003, noe som kan tyde på at denne forskningen fortsatt gir et 

representativt bilde av lærernes bruk av ventetid i mange klasserom, også i dag. Tobin (1986) 

skiller mellom to former for ventetid, den ene er pausen læreren tar mellom to lærerytringer 

og den andre er pausen mellom lærerytringen og den forventede elevytringen. Det er 

ventetiden mellom lærerytringen om den forventede elevytringen som jeg har målt i denne 

studien. Den tidligere forskningen som har blitt gjort på ventetid, sier noe om det foregår 

ventetid eller ikke. Studiene måler en gjennomsnittstid av all ventetid, men dette tallet sier 

lite om hvilken type ventetid det er snakk om, og om ventetiden varierer.  

 

I analysen av materialet mitt så jeg tidlig at begge lærerne kunne ta seg lange pauser i opp til 

10 sekunder. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at den lengste ventetiden alltid var i 

etterkant av at læreren hadde stilt et spørsmål uten en bestemt mottaker. Den 

gjennomsnittlige ventetiden kan potensielt si lite om ventetiden i undervisningen. Ved lukka 

spørsmål med en bestemt mottaker, hvor elevene raskt vet om de kan svaret eller ikke, er det 

ikke sikkert at det er nødvendig med en ventetid på mer enn et par sekunder. Når lærerne 

stiller autentiske spørsmål, kan elevene trenge tid til å formulere sine svar, og dette kan 

resultere i at de trenger lengre ventetid.  

 

Basert på disse funnene vil jeg si at det sentrale med ventetiden er at læreren viser eleven at 

han eller hun er tålmodig, og vil vente til eleven har fått tenkt seg om. For elevenes 

selvfølelse er det også viktig at læreren ikke besvarer spørsmålet selv etter bare ett sekund. 

Ventetiden kan gi elevene en trygghet om at de ikke skal stresse med å svare, men få 

muligheten til å tenke seg om. Mine funn om lærernes bruk av ventetid er vanskelig å 

sammenligne med tidligere forskning fordi det ikke har blitt gjort denne type kategorisering 

av ventetid før. Effekten av ventetiden er imidlertid sammenlignbart. Tobin (1986) viser at 

ventetiden gir elevene mulighet for å tenke og ta inn over seg ny informasjon. I analysen viste 

jeg eksempler på at ventetiden med stor sannsynlighet hadde en effekt på elevdeltagelsen. 



 88 

Effekten kom blant annet til syne ved at det var flere elever som rakk opp hånda mot slutten 

av ventetiden, enn de gjorde etter 1 sekund.  

 

Opptak og høy verdsetting  

Den tidligere forskningen viste at i mange klasserom foregår kommunikasjonen mellom 

læreren og elevene etter IRE-mønsteret. Dette innebærer at mye av lærerresponsen er av en 

evaluerende karakter. Klette (2003) viser også til hvordan mange lærere gir respons som hun 

betegner som generell ros. Funnene som ble gjort i denne studien samsvarer ikke med Klette 

sine funn om generell ros. Fredrik benytter seg så å si aldri av generell ros, mens Tor Espen 

kun benytter seg av generell ros i kombinasjon med opptak eller høy verdsetting. Som vist til 

i kapittel 3, henger spørsmål og respons nøye sammen. Et lukka spørsmål vil ofte gi en 

evaluerende lærerespons, fordi spørsmålet har et fasitsvar. Den tidligere forskningen peker på 

at opptak som respons ofte forekommer i etterkant av et åpent spørsmål. Dette samsvarer med 

mine funn. Fredrik og Tor Espen gjør som regel opptak av elevsvar etter at de har stilt et 

åpent spørsmål. Fredrik gjør for eksempel opptak etter at han har stilt dette spørsmålet: ”Hvis 

jeg spør dere da, er det viktig for dere å få rede på om den informasjonen du får, er fra en 

jente eller fra en gutt?”  

 

Den tidligere forskningen peker i samme retning: Når læreren stiller spørsmål som inneholder 

opptak av et elevbidrag, blir elevene også mer engasjert i undervisningen. Dette gjelder også 

for høy verdsetting, hvor læreren anerkjenner elevene med å bruke elevbidraget videre i 

undervisningen. Engasjement kan være vanskelig å måle, men jeg tolket ofte høyt 

elevengasjement som hyppig elevdeltagelse og lengre elevsvar. I funnene som blir presentert 

i analysen, blir det lagt fram eksempler på at Fredrik og Tor Espen benytter seg av opptak og 

respons for å spille videre på elevbidrag. De prøver å flette ulike elevbidrag sammen og å 

føre dialogen videre i samme spor. Dette skapte ofte stor elevdeltagelse. 

 

Funnenes holdbarhet  

Mange av funnene mine samsvarer med forskningen på feltet. Alle de ulike pedagogiske 

redskapene jeg har basert analysen på, ble av ulike forskere sett på som avgjørende for å 

skape en dialogisk undervisning. Dysthe (1995) og Nystrand et al. (1997) pekte spesielt på 

viktigheten av autentiske spørsmål, opptak og høy verdsetting. Rowe (1972), Tobin (1986) og 

Blosser (1975) pekte på viktigheten av ventetid. Blosser (1975) pekte på viktigheten av 

variasjon av spørsmål. Funnene som har blitt analysert i denne studien, samsvarer med disse 
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studiene: For at lærere skal kunne skape en dialogisk undervisning, er disse redskapene 

avgjørende for å lykkes.  

 

Min forskning samsvarer altså med den tidligere forskningen når det gjelder viktigheten av å 

bruke disse dialogiske redskapene. Lærerne i min studie bruker imidlertid disse redskapene 

hyppigere enn lærere i andre klasserom som det har blitt forsket på tidligere. Den tidligere 

forskningen viser at lærerne stiller flest lukka spørsmål. Lærerne i denne studien stiller flest 

åpne spørsmål og varierer mellom ulike spørsmålskategorier. Den tidligere forskningen viser 

også at lærerne venter i gjennomsnitt 1 sekund mellom lærerytring og forventet elevytring, 

mens disse to aktuelle lærerne venter henholdsvis 4,25 og 6,3 i gjennomsnitt. Til slutt viser 

den tidligere forskningen at lærere benytter seg av mye generell ros, som også ofte er 

evaluerende. Disse lærerne bruker mye opptak og høy verdsetting og inkluderer elevene i 

responsen. Dette spriket mellom min forskning og den tidligere forskning mener jeg at ikke 

svekker holdbarheten. Forklaringen på dette spriket ligger trolig i utvalget. Jeg ønsket å finne 

to lærere som kunne demonstrere hvordan man kunne organisere og styre en 

helklassesamtale, på en god måte. Jeg valgte ut en skole med en sterk faglig satsning, og jeg 

ba spesifikt om å få møte to lærere som mente at de behersket helklassesamtalen som 

undervisningsform. Dette mener jeg ga utslag for resultatet i denne studien.  

 

I min analyse konkluderer jeg med at Fredrik stiller 14 autentiske spørsmål og Tor Espen 

stiller 6 autentiske spørsmål. Dysthe (1995) definerer de autentiske spørsmålene som 

spørsmål uten et forutbestemt svar. Autentiske spørsmål kjennetegnes av at lærerne ikke kan 

svaret selv. Lærerne spør fordi de lurer, dette gjør spørresituasjonen autentisk, ifølge Dysthe. 

Ved bruk av kun observasjon er de autentiske spørsmålene vanskelige å måle. Et spørsmål 

som ”Hva tror du er sentrale virkemidler i denne teksten?” kan høres ut som et kvasi-

autentisk spørsmål fordi læreren legger til ”tror du.” Dersom læreren har bestemt seg for hva 

som er de ulike svaralternativene, er spørsmålet et åpent spørsmål, og ikke et autentisk 

spørsmål. For å styrke holdbarheten i mine funn skrev jeg ned på observasjonsnotatet alle 

spørsmålene som kunne tolkes som autentiske spørsmål. Under intervjuet stilte jeg læreren 

spørsmål om de antatte autentiske spørsmålene. Jeg stiller for eksempel Fredrik følgende 

spørsmål:  

 

Intervjuer: Du stiller spørsmålet: ”Opplysningen om vi er en jente eller gutt. Synes du det er en viktig 

opplysning?” til en elev. Er dette et spørsmål du har et korrekt svar på i hodet når du stiller spørsmålet?  
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Dette spørsmålet kan virke ledende ved at det kun kan besvares med ja eller nei. I tillegg 

forventer jeg her at Fredrik og Tor Espen husker hva de selv tenkte i de aktuelle situasjonene. 

Likevel mener jeg at kombinasjonen av å både observere spørsmålets kontekst og å få 

muligheten til å intervjue lærerne om spørsmålene, gir meg en bedre innsikt i om 

spørsmålene er autentiske eller ikke. Jeg mener derfor at mine funn om autentiske spørsmål 

er holdbare.  
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7 Avslutning  

Problemstillingen som denne oppgaven har forsøkt å besvare er: Hvordan kan læreren skape 

en dialogisk undervisning i norskfaget gjennom bruk av spørsmål og respons? I dette 

kapittelet ønsker jeg å kort oppsummere de sentrale funnene i oppgaven, og jeg vil 

konkludere med hva jeg har kommet fram til. Deretter vil jeg supplere mine funn med funn 

fra tidligere forskning og si noe om hva som kan være interessant å forske videre på. Til slutt 

vil jeg forsøke å legge fram noen didaktiske implikasjoner, som denne studien kan ha for 

videre praksis.  

 

7.1 Sentrale funn og konklusjon 

I denne oppgaven har jeg sett på de mulighetene som ligger i klasseromsdialogen. Ved å 

utnytte det potensialet som ligger i dialogen i klasserommet, kan lærerne skape en dialogisk 

undervisning som legger til rette for kunnskapsutvikling, identitets- og kulturutvikling og 

utvikling av elevenes kritiske tenkning. Det har blitt utført mye forskning på lærerens bruk av 

spørsmål og respons. Den tidligere forskningen og funn som har blitt gjort i min studie viser 

at for å skape en dialogisk undervisning er det viktig at læreren stiller spørsmål som åpner 

opp for elevbidrag. I mange norske klasserom stilles det flest lukka spørsmål. Dette kan 

stoppe opp dialogen. For å drive dialogen videre er det viktig at læreren varierer mellom 

ulike typer spørsmål. I denne sammenheng er også opptak og høy verdsetting viktig for at 

elevbidragene skal få betydning for samtalens videre forløp. Autentiske spørsmål er 

eksempler på spørsmål som inviterer elevene til å delta med sine meninger og erfaringer. For 

å inkludere flere elevbidrag i samtalen, er det også viktig at lærerne tar seg tid til å vente etter 

at de har stilt et spørsmål.  

 

7.2 Videre forskning 

Jeg håper at denne oppgaven kan være med på å understreke viktigheten av arbeidet med 

elevers muntlige ferdigheter og klasseromsdialogen som en plattform for å utvikle disse 

ferdighetene. Det finnes mange spennende innfallsvinkler til elevdeltagelse i klasserommet 

og da spesielt det dialogiske aspektet med helklasseundervisningen. Basert på analysen jeg 

har gjort, kom det særlig fram ett aspekt som det kunne vært behov for mer forskning rundt, 

og det er en dybdeforståelse av lærernes bruk av ventetid. Sahlström (2012) skriver at vi 

finner sannheten i detaljene, og at sannheten om det generelle finnes ofte i det spesielle. 
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Rowe (1972) og Blosser (1975) sine funn om gjennomsnittsventetid sammenfaller. Det er 

imidlertid ikke sikkert at lærerne benytter seg av samme type ventetid dersom man 

undersøker dette nærmere. De viktigste implikasjonene for videre forskningen denne studien 

gir, er altså behovet for et begrepsapparat som beskriver lærernes variasjon av ventetid. I 

denne studien har jeg forsøkt å beskrive dette fenomenet ved å vise hvordan ventetiden 

varierer etter hvilke spørsmål lærerne stiller. Lærernes variasjon av ventetid er interessant 

fordi det sier noe om lærerens evne til å tilpasse ventetiden etter elevenes behov. Dette fanger 

ikke den generelle gjennomsnittsventetiden opp. I etterkant av et spørsmål uten en bestemt 

mottaker kan behovet for ventetid være stort, fordi læreren ønsker å mobilisere flere elever til 

å delta. I etterkant av et lukka spørsmål med en bestemt mottaker kan behovet for ventetid 

være mindre fordi spørsmålet krever et fasitsvar som elevene ofte kan eller ikke kan.  

 

7.3 Implikasjoner for praksis  

De funnene som har blitt lagt fram i denne oppgaven, gir noen implikasjoner for læreres bruk 

av spørsmål og respons. I denne oppgaven og i den tidligere forskningen har det blitt lagt 

vekt på hvordan dialogen har en stor verdi for elevene på flere plan, både til 

kunnskapsutvikling og som en arena for dannelse i norskfaget. For at elevene skal få et størst 

mulig læringsutbytte av dialogen, er lærernes gjennomføring av dialogen sentral. I denne 

oppgaven har jeg sett på hvordan lærerne kan skape en dialogisk undervisning gjennom bruk 

av spørsmål og respons.  

 

Spørsmål er et viktig redskap for lærerne. Noen spørsmål åpner opp dialogen, mens andre 

spørsmål lukker dialogen. Noen spørsmål inviterer til refleksjon, mens andre spørsmål 

sjekker elevenes kunnskap. Ved å bevisstgjøre lærere allerede i lærerutdanningen på 

viktigheten av spørsmålene de stiller, kan flere lærere lære seg kunsten å stille de rette 

spørsmålene. Ved å stille autentiske spørsmål åpner lærerne opp for at elevene skal bidra med 

sine refleksjoner og erfaringer. De autentiske spørsmålene har ingen fasitsvar, noe som gjør 

at flere elever kan svare på ett og samme spørsmål. Variasjon mellom ulike typer spørsmål er 

også viktig i helklassedialogen. Ulike spørsmål har ulike formål og funksjoner som alle har 

sin plass i samtalen. Der er også viktig at læreren gir elevene tid til å tenke seg om, før de 

krever at de svarer. Ventetiden kan øke elevaktiviteten fordi elevene trenger tid til å koble 

sammen den nye kunnskapen med det de kan fra før.  
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Spørsmål og respons henger nøye sammen. En lukka spørsmål vil ofte gi en evaluerende 

respons. For å unngå at helklassesamtalen blir testpreget, er det viktig at læreren gir respons 

som åpner opp for flere elevinnspill. Denne studien har vist at lærernes bruk av respons får 

konsekvenser for hvordan samtalen utvikler seg. Gjennom bruk av opptak og høy verdsetting 

kan lærerne flette sammen ulike elevbidrag og bygge videre på elevenes innspill. I 

klasseromsdialogen vil elevene ofte avgi svar som er ukorrekte og uforutsette. Tidligere 

forskning har vist at det både er følsomt og vanskelig å gi respons på muntlighet. Derfor bør 

lærerstudenter få opplæring og lærere få videreutdanning i hvordan de gir respons på en måte 

som både fører dialogen videre og verdsetter elevbidragene.  

 

De tydeligste implikasjonene denne studien gir for praksis, er viktigheten av elevmedvirkning 

i klasseromsdialogen. Elevenes skal ikke bare få komme til orde, de skal få prege samtalens 

retning. Dialogens læringsutbytte i undervisningssammenheng ligger i at lærerne og elevene 

skaper ny mening og forståelse sammen. For å øke elevaktiviteten viser tidligere forskning og 

funnene i studien min at noe av det viktigste læreren kan gjøre, er å benytte seg av noen 

redskaper som utnytter det dialogiske potensialet i hvordan lærerne stiller spørsmål og gir 

respons.  
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Vedlegg B – intervjuguide Fredrik  

 

Fase 1: Informasjon  

 Litt om temaet for samtalen: I dette intervjuet ønsker jeg å gå litt i dybden på noe av 

det som jeg observerte i norsktimen på onsdag. Jeg vil i tillegg til det snakke litt om 

hvordan du oppfatter din bruk av spørsmål og respons i egen undervisning generelt.  

 Intervjuet er anonymt og jeg har taushetsplikt  

 Jeg tar et lydopptak av intervjuet  

 

Fase 2: Fokusering   

Introduksjon 

- Har du gjennom læreryrket gjort deg noen erfaringer om temaet ”helklassesamtale” eller 

”klasseromsdialog”?  

 

Planlegging gjennomføring 

- Hvordan var det du tenkte når du planla denne timen? 

- Kan du fortelle kort om gjennomføringen av timen? 

- Hva var det, ifølge deg, som fungerte bra i denne timen?  

 

Om spørsmål, respons, opptak og verdsetting  

- Hvordan planlegger du en helklassesamtale, er det noe spesifikt du tenker på for å få til det?  

- Er du bevisst på hva slags spørsmål du stiller og spørsmålenes formål?  

- Etter at du har stilt et spørsmål i plenum, hvordan velger du ut hvilken elev som skal få 

svare på spørsmålet?  

- Har du noen tanker om hvordan den samtalen du og elevene har sammen kan føre til 

kunnskapsutvikling hos elevene?  

- Du ber elevene om å ta på seg ”feministbrillene”, hva er grunnen til at du ønsker en 

diskusjon hvor elevene er i denne rollen som feminist?  

- Etter at du har stilt et spørsmål, så er det noen ganger at du venter ganske lenge før du 

begynner å peke på noen som kan svare. Er det et bevisst valg? Hvorfor tror du at du gjør 

det?   
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- Du stiller spørsmålet ”opplysningen om vi er en jente eller gutt. Synes du det er en viktig 

opplysning?” til en elev. Er dette et spørsmål du har et korrekt svar på i hodet når du stiller 

spørsmålet?   

- Du stiller spørsmålet ”Hvem er du?” Er dette et spørsmål du har et korrekt svar på i hodet 

når du stiller spørsmålet?  

- Hvordan er det du tenker når du responderer på elevenes bidrag i timene? 

 Oppfølging: hvorfor er det viktig? anerkjenne?  

Har du noen spesielle teknikker når du responderer på feilsvar?  

- I en helklassesamtale vil du ikke på forhånd vite nøyaktig hva elevene kommer til å svare. -- 

- Har du noen tanker om hvordan du kombinerer din egen plan for samtalen med de 

uforutsette elevsvarene?  (prøve å finne ut av hva som styrer samtalens videre forløp. 

Oppfatter du deg selv som fleksibel?) 

Oppfølging: Har du noen tanker om hvordan du kan bruke elevsvarene videre i 

helklassesamtalen? Hvorfor tror du dette er viktig i undervisningen?  

 

Lærerrollen 

Kan du beskrive deg selv som lærer? Hvordan ønsker du å framstå for elevene dine?  

 

Fase 3: Oppsummering  

Oppsummere funn.  

Har jeg oppfattet intervjupersonen riktig?  

Noe intervjupersonen vil legge til?  
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Vedlegg C – intervjuguide Tor Espen  

 

Fase 1: Informasjon  

 Litt om temaet for samtalen: I dette intervjuet ønsker jeg å gå litt i dybden på noe av 

det som jeg observerte i norsktimen på onsdag. Jeg vil i tillegg til det snakke litt om 

Hvordan du oppfatter din bruk av spørsmål og respons i egen undervisning generelt.  

 Intervjuet er anonymt og jeg har taushetsplikt  

 Redegjør for begrepet helklassesamtale  

 Jeg tar et lydopptak av intervjuet  

 

Fase 2: Fokusering   

Introduksjon 

- Har du gjennom læreryrket gjort deg noen erfaringer om temaet ”helklassesamtale” eller 

”klasseromsdialog”?  

 

Planlegging gjennomføring 

- Hvordan var det du tenkte når du planla denne timen? 

- Kan du fortelle kort om gjennomføringen av timen? 

- Hva var det, ifølge deg, som fungerte bra i denne timen?  

 

Om spørsmål, respons, opptak og verdsetting  

- Hvordan planlegger du en helklassesamtale, er det noe spesifikt du tenker på for å få til det?  

- Er du bevisst på hva slags spørsmål du stiller og spørsmålenes formål?  

- Etter at du har stilt et spørsmål i plenum, hvordan velger du ut hvilken elev som skal få 

svare på spørsmålet?  

- Du stiller spørsmålet ”hvilke krav ville du stilt til verdens beste roman?” Etter dette 

spørsmålet ber du fire ulike elever som enda ikke har hatt ordet i timen om å svare. Hva er 

det med dette spørsmålet som gjør at det egner seg til dette?  

- Etter at en elev har svart, stiller du samme spørsmålet til flere elever. Hva tenker du at er 

formålet med å stille ulike elever det samme spørsmålet?  

- Har du på forhånd tenkt ut hva som vil være det riktige svaret på dette spørsmålet ”hvilke 

krav ville du stilt til verdens beste roman” ?  
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- Har du noen tanker om hvordan den samtalen du og elevene har sammen kan føre til 

kunnskapsutvikling hos elevene?  

- Etter at du har stilt et spørsmål, hvor lenge tror du at du venter før du peker på en elev?  

- Hvordan er det du tenker når du responderer på elevenes bidrag i timene? 

Oppfølging: tenker du at du skal evaluere elevsvaret?  

(En par ganger gjentar du det eleven har svart. Har du noen tanker om hvorfor du gjør 

det? for eksempel ) oppfølging videre: elev sier: ”han er en anti-helt” ”det var egentlig 

fabelaktig sagt. Å bruke ordet anti-helt” videre bruker du dette til å formulere et nytt 

spørsmål: kan en anti-helt være positiv?  Kan du si noe om den responsen du gir til 

eleven her? (Hvorfor velger du å gjenta ordet anti-helt? Hvordan tror du eleven føler 

seg når du spiller videre på dette?) 

- I en helklassesamtale vil du ikke på forhånd vite nøyaktig hva elevene kommer til å svare. 

Har du noen tanker om hvordan du kombinerer din egen plan for samtalen med de uforutsette 

elevsvarene?  (prøve å finne ut av hva som styrer samtalens videre forløp) 

Oppfølging: Har du noen tanker om hvordan du kan bruke elevsvarene videre i                    

helklassesamtalen? Hvorfor tror du dette er viktig i undervisningen? (kom med eks fra 

det du har observert) 

 

Lærerrollen 

Kan du beskrive deg selv som lærer? Hvordan ønsker du å framstå for elevene dine?  

 

Fase 3: Oppsummering  

Oppsummere funn.  

Har jeg oppfattet intervjupersonen riktig?  

Noe intervjupersonen vil legge til?  
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Vedlegg D – Intervjuguide elever  

 

Fase 1: Informasjon  

 Litt om temaet for samtalen: I dette intervjuet ønsker jeg å gå litt i dybden på noe av 

det som jeg observerte i norsktimen på onsdag. Omformulere: Jeg vil i tillegg til det 

snakke  kjennetegner en god lærer og om hvordan du synes det er å delta i samtalene 

som foregår i norsktimene.   

 Intervjuet er anonymt og jeg har taushetsplikt  

 Jeg tar et lydopptak av intervjuet  

 

Fase 2: Fokusering   

 

Om lærerrollen  

Kan du si noe om lærer1/lærer2 som lærer? 

- Følg opp dette svaret. 

 

Hva husker du fra gårsdagens time om ”kjønn i tekst”/”renessansen”?  

 

Egen deltakelse  

Liker du å delta i diskusjoner og samtaler i klassen? 

 

     Oppfølging: for eksempel:  hva tror du er grunnen til at du liker å delta?  

 

Er det noen timer du liker bedre å delta i enn andre? evt: Har din deltakelse noe med læreren 

som underviser å gjøre? (hvordan tror du de kan påvirke din deltakelse?)  

 

Liker du best å svare på spørsmål som har en fasit/klart svar eller spørsmål som ber deg si 

noe om dine egne tanker om et emne?  Utdyp: Hvorfor liker du det bedre?  

 

Hvis du ikke rekker opp hånda, hva synes du da om å bli plukket ut til å svare på et spørsmål? 
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Hvordan synes du det er å ikke vite svaret på et spørsmål som blir stilt til deg?  

 

Konkret: Hvordan oppfatter du lærerens spørsmål, er de åpne for refleksjon, eller er det 

spørsmål med en fasit?  

 

Var noe i denne timen annerledes enn ellers?  

 

Fase 3: Oppsummering  

Oppsummere funn.  

Har jeg oppfattet intervjupersonen riktig?  

Noe intervjupersonen vil legge til?  
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Vedlegg E – Samtykkeskjema  

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

”Klasseromsdialogen i norskfaget” 

Til elever og foresatte  
Mitt navn er Frida Leland. Høsten 2015 startet jeg arbeidet med min masteroppgave i 

nordiskdidaktikk ved Universitetet i Oslo. I masteroppgaven ønsker jeg å se nærmere 

på den delen av undervisningen som kalles for helklassesamtalen eller 

klasseromsdialogen. I norskfaget vet vi at det jobbes systematisk med utvikling av 

elevers skriveferdigheter, men mye forskning avdekker at det ikke arbeides like 

systematisk med utviklingen av de muntlige ferdighetene i norskfaget.  

 

Jeg ønsker å observere to klasser og se hvordan lærerne i disse klassene styrer 

klasseromsdialogen i en helklassesituasjon. Det er norsklærerne lærer1 og lærer2 som 

er lærerne jeg vil observere i dette masterprosjektet. Jeg har valgt å gjennomføre denne 

forskningen ved  skole fordi jeg vet det er en skole som er kjent for å ha faglig dyktige lærere 

og et godt læringsmiljø Jeg vil observere lærerne sin bruk av spørsmål og elevene sin 

respons på disse spørsmålene. Lærerens valg av spørsmål har stor betydning for i 

hvilken grad og på hvilke måter elevene får delta i klasseromssamtaler, og for den 

læringen som skjer gjennom denne deltakelsen. Jeg håper at denne masteroppgaven 

vil vise at det ligger et potensial i klasseromsdialogen som kan være nyttig for 

utviklingen av elevenes muntlige ferdigheter.  

Hva innebærer deltakelse i studien? 
En deltakelse i denne studien innebærer at elevene er tilstede og deltar som vanlig i en 90 

minutters norsktime. For lærer1 sine elever vil dette være onsdag tenkt dato. For lærer2 sine 

elever vil observasjonen foregå onsdag tenkt dato. Det vil bli gjort lydopptak av timene. 

 

I tillegg til observasjonen vil to elever i hver klasse bli spurt om å delta i et individuelt 

intervju på 10-15 minutter fredag tenkt dato. Det vil bli gjort et lydopptak av samtalen. Dette 

intervjuet vil i hovedsak handle om timen jeg har observert, men kan også handle om 

elevenes generelle oppfatning av egen deltakelse i norskundervisningen. Foreldre kan få 

innsyn i intervjuguiden og/eller mine transkriberte notater fra observasjon eller fra intervjuet 

på forespørsel.  

 

Hva skjer med informasjonen om eleven?  
Lydopptaket fra observasjonen vil blir transkribert. Etter at jeg har skrevet ned innholdet på 

lydfilen vil jeg slette lydopptaket. Jeg vil ikke transkribere elevenes navn eller andre 

opplysninger som kan gjøre at deltakerne kan gjenkjennes i den ferdige avhandlingen. 

Lærerne og skolen vil også være anonymisert i oppgaven. Min veileder vil få innsyn i hvilken 
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skole jeg har forsket ved, men vil ikke ha tilgang til personopplysninger om elevene. Alle 

personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt.   

 

Prosjektet ved skole skal etter planen avsluttes fredag tenkt dato 

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og foresatte kan når som helst trekke sitt samtykke uten å 

oppgi noen grunn.  

 

 

 

Samtykke til deltakelse i studien 
 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til at (navn på elev): ……… …….. 

 

☐    Kan delta under observasjonen onsdag tenkt dato 

☐    Kan bli intervjuet fredag tenkt dato 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltakers foresatte, dato) 
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Vedlegg F – Tekst fra timen: Marie 

Takvam- Rose  

 

Rose 
Marie Takvam 
 

Fordi eg er kvinne 

sette dei håret mitt opp i krans 

slipte neglene mine 

måla munnen min raud, 

ville skape meg om til ei rose. 

  

Nå i kveldssola 

ser eg skuggen min drage seg ut, 

bli til eit kvasst sverd. 
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Vedlegg G – Tekst fra timen: Simone de 

Beavoir – Det annet kjønn  

 

Simone de Beavoir – Det annet kjønn (Utdrag).  

Under teoretiske diskusjoner har det iblant irritert meg når menn uttaler: ”det der mener De 

fordi De er kvinne” jeg vet at mitt eneste forsvar er å svare: ”jeg mener det fordi det er sant” 

på den måten visker jeg ut min subjektivitet. Det er utelukket å gi igjen med svaret: ”og de 

mener det motsatte fordi de er mann”, for det å være mann er som kjent en særegenhet. En 

mann er i sin gode rett fordi han er mann. På samme måte som man i eldre tid så den 

loddrette linjen som absolutt og definerte den skrå ut fra den, fins det en absolutt 

mennesketype, nemlig mannen. Kvinnen har eggstokker og livmor, dette er hennes særlige 

vilkår som lukker henne inne i hennes subjektive jeg. I sitt overmot glemmer mannen at hans 

anatomi også omfatter hormoner og testikler. Han opplever sin kropp som det direkte og 

normale mellomlegg mellom seg og en verden som han tror han tilegner seg objektivt, mens 

han oppfatter kvinnens kropp som en hindring, et fengsel, tynget ned av alt det som særpreger 

den. ”Kvinnen er kvinne i kraft av visse egenskaper som hun mangler” sa Aristoteles. ”vi må 

tenke oss at kvinnens karakter lider av en medfødt defekt” og Thomas Aquinas følger etter 

med å si at kvinnen er en ”mislykket mann” et ”tilfeldig” vesen. Menneskeheten er hankjønn, 

og mannen er definerer kvinnen. Ikke ut fra hennes eget selv, men i forhold til ham. Hun blir 

ikke betraktet som et selvstendig vesen, hun er utelukkende det han bestemmer hun skal 

være. Mannen ser i henne først og fremst et kjønnsvesen: for han er hun kjønnet, følgelig er 

hun det i alle situasjoner. Hun blir bestemt og får sitt særpreg i forhold til ham, mannen, men 

ikke i forhold til henne. Hun er det ikke-vesentlige, overfor det vesentlige. Han er subjektet, 

det absoultte, hun er det andre. Kategorien det Andre har eksistert like lenge som den 

menneskelige bevissthet. I de mest primitive samfunn og i de eldste mytologier møter vi 

overalt en dualisme som består av Selvet og det Andre. denne delingen ble fra først av ikke 

satt i forbindelse med kjønnsdelingen og stammer ikke fra noe empirisk gitt. Til å begynne 

med treffer vi ikke noe kvinnelig element i parene Varuna – Mitra, uranos – Zevz, sol – 

måne, dag – natt, heller ikke motsetningene godt- ondt, lykke – ulykke, høyre – venstre, Gud 

– Lucifer. Alteriteten, ideen om det Andre, er et grunnbegrep i den menneskelige tenkning. 

Ikke noe fellesskap bestemmer seg selv som subjekt uten straks å stille det Andre overfor seg. 
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For tre reisende som tilfeldigvis er kommer i samme kupé, blir de øvrige passasjerene i toget 

en vagt fiendtlig flokk, de andre. for landsbyens folk er alle utenfra andre og dermed 

mistenkelige, et lans innbyggere betrakter alle som ikke er landsmenn som fremmede. Jødene 

er andre for en antisemitt, på samme måte som negrene er det for amerikanske rasehatere, de 

innfødte for koloniherrene, proletariatet for overklassen.      
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Vedlegg H – Tekst fra timen: Don Quijote  

 

Don Quijote (utdrag).  

 
I dette øyeblikk oppdaget de tredve eller førti vindmøller som fins i dette området, og 
straks don Quijote så dem, sa han til væpneren: 

– Tilfeldigheten ordner alt for oss bedre enn vi selv kunne ønske, for ser du der, 
Sancho Panza, min venn, hvor det dukker opp tredve, om ikke flere, gresselige kjemper 
som jeg vil gå i nærkamp med og slå ihjel alle sammen, og med byttet fra dem vil vi legge 
grunnen til vår rikdom, for det er en rettferdig og Gud velbehagelig krig å rense jordas 
overflate for denne onde sæd. 

– Hvilke kjemper? sa Sancho Panza. 
– De du ser der, svarte hans herre, – de med de lange armene som på noen er mer 

enn to postmil lange. 
– Men hør, Deres nåde, svarte Sancho, – for det som der dukker opp er ikke 

kjemper, men vindmøller, og det som hos dem virker som armer, er møllevingene som 
beveges av vinden og får møllesteinen til å gå rundt.  

– Det later til at du ikke er vel versert i dette med riddereventyr, sa don Quijote. – 
Det vi ser er kjemper, og om du blir redd, gå da til side og be en bønn mens jeg kjemper 
en vill og ulik kamp med dem. 

Således talte han og sporet så Rocinante, uten å bry seg om at hans væpner 
Sancho ropte til ham og understreket at det han skulle til å angripe, utvilsomt var 
vindmøller og ikke kjemper. Han var så oppsatt på at det var kjemper at han ikke hørte 
orda fra væpneren Sancho, og så heller ikke hva det var, selv om han nå var nær nok, 
men utropte med høy røst: 

– Flykt ei, feige og usle skapninger, for det er bare en enkelt ridder som angriper 
Eder. 

I samme øyeblikk kom det et vindpust, og de store møllevingene begynte å 
bevege seg, og da don Quijote så dette, sa han: 

– Om I så beveger flere armer enn kjempen Briareo, skal I få betale det. 
Med disse orda – idet han av hele sitt hjerte anbefalte seg til sin herskerinne 

Dulcinea med bønn om at hun skulle støtte ham i slik fare – med heist lanse og dekka av 
skjoldet angrep han i full galopp den første mølla han så foran seg. Han satte inn et 
lansestøt mot møllevingen, og vinden dreide den nå med slik voldsomhet at lansa knakk 
og trakk med seg både hest og rytter, som begge rulla over ende og fikk stygg medfart. 

Sancho Panza kom til for å hjelpe ham så fort eselet kunne galoppere og fant at 
hans herre ikke kunne røre seg, så voldsomt var fallet med Rocinante. 

– Gud hjelpe meg, sa Sancho. – Sa jeg ikke til Deres nåde at De skulle være 
forsiktig med hva De gjorde, siden det bare var vindmøller, og det kunne ingen unngå å 
se med mindre de har vindmøller i hodet? 

– Ti stille Sancho, svarte don Quijote, – hva krig angår, er den mer enn noe annet 
underlagt stadig omskiftelighet, så meget mer som jeg mener, og det er en sannhet, at 
den vise Freston som berøvde meg rommet med bøkene, har forvandla gigantene til 
vindmøller for å frata meg æren ved å beseire dem, så sterk er det fiendskap han føler 
for meg, men når alt kommer til alt, kan hans onde trollkunster lite gjøre mot mitt gode 
sverd. 
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– Det står i Guds hånd, sa Sancho Panza. 
Han hjalp ham med å komme opp på Rocinante igjen som hadde fått ryggen 

skada. Mens de snakka om dette eventyret, dro de videre i retning av fjellpasset Lápice, 
for der, sa don Quijote, kunne de ikke unngå å komme opp i mange og skiftende eventyr 
siden det var et sted mange passerte. Han var også sterkt opptatt av at lansa var knekt, 
og sa da til væpneren: 

– Jeg husker å ha lest at en spansk ridder ved navn Diego Pérez de Vargas hadde 
fått knekt sverdet i et slag, og rev da ei tykk grein av et eiketre som han utførte så 
mange storverk og malte i stykker så mange maurere med, at han fikk tilnavnet 
Machuca, eller Knuseren. Således kom såvel han som hans etterkommere til å hete 
Vargas y Machuca. Dette har jeg sagt deg fordi jeg av det første eiketreet som dukker 
opp, skal rive løs ei tykk grein som er så sterk og så god som jeg forestiller meg den, og 
med den skal jeg utføre slike bedrifter at du vil føle deg lykkelig over at du er funnet 
verdig til å se dem og være vitne til ting som du knapt kan tro. 

– Det står i Guds hånd, sa Sancho, – jeg tror alt er slik som Deres nåde sier det. 
Men rett Dem litt opp, for det virker som De er halvt skjev, og det skyldes vel slaget ved 
fallet. 

– Slik er det, svarte don Quijote, – og om jeg ikke klager over smerta, skyldes det 
at vandrende riddere ikke må klage over noe sår, selv om innvollene kommer ut 
gjennom det. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


