
Om spørgsmål



Spørgsmål for  
at få viden

Spørgsmål for  
at forandre

Spørgsmål om årsag og effekt

Spørgsmål om relationer og sammenhæng



Spørgsmål for  
at få viden

Spørgsmål for  
at forandre

Spørgsmål om årsag og effekt

Spørgsmål om relationer og sammenhæng



Detektiv:  
Bliver klogere på sagens 
kerne 

Hvem gjorde hvad, hvor, 
hvornår, hvordan

Antropolog:  
Jagter mønstre, ser sagen 
fra flere vinkler 
 
Udforsker relationer, 
forskelle og sammenhæng

Kunstner:  
Skaber billeder af 
fremtidige situationer 

Hvad kunne du tænke dig 
blev anderledes, hvordan 
ser den perfekte dag ud

Kaptajn:  
Træffer valg, påbegynder 
handling 

Hvad vil du gøre for at få 
den forandring du ønsker



Detektiv - spørgsmål
• Hvad skete der? 

• Hvem gjorde hvad? 

• Hvad sagde hun? 

• Var alle der? 

• Hvem var der ikke? 

• Hvad var det første der skete? 

• Hvem er involveret? 

• Hvornår er det startet



Øvelse: detektiv

Skriv så mange detektiv-spørgsmål i kan, til jeres 
forening 



Antropolog-spørgsmål
• Hvem er mest påvirket af det der sker? 

• Hvad fortæller du din mor, at du laver i fritiden? 

• Når hun siger sådan, hvad tænker du så? 

• Hvilke andre spørgsmål vil du gerne have svar på? 

• Hvad tror du at de vil svare? 

• Hvordan opfatter de andre situationen? 

• Hvordan har du det med det? 

• Er der forskelle på hvordan du reagerer mandag og fredag?



Øvelse: Antropolog

Skriv så mange Antropolog-spørgsmål i kan, til jeres 
forening 



Kunstner-spørgsmål
• Hvilke nye muligheder vil det give, hvis i gjorde sådan? 

• Hvad ville der ske, hvis i opgav jeres plan? 

• Hvad skal der ske, før at du bliver overbevist? 

• Hvad tror du der ville ske, hvis han ….? 

• Hvis i fortsætter sådan her, hvad sker der så om 5 år? 

• Hvad tror du konsekvenserne bliver hvis vi ændre dette? 

• Hvis økonomien ikke var et problem, hvad ville du så gøre ved 
det?



Øvelse: Kunstner

Skriv så mange kunstner-spørgsmål i kan, til jeres 
forening 



Kaptajn Spørgsmål

• På hvilken måde har dette måde bidraget til afklaring af emmet? 

• Hvilke 3 handlinger vil have mest effekt? 

• Hvem skal involveres i handlingerne? 

• Hvornår går vi igang? 

• Når vi ses om 3 uger, hvad er der så sket? 

• Hvordan kan vi komme udenom forhindringerne? 

• hvad er det næste du gør?



Øvelse: Kaptajn

Skriv så mange 
Kaptajn-spørgsmål i 
kan, til jeres forening 



Steiner Kvale - 7 gode råd
• 1: Mix åbne og lukkede spørgsmål 

• 2: Forsøg at være den interviewedes ligemand. 

• 3: Hellere bevidst naiv, end forstilt klog 

• 4: Hvis du stiller 2 spørgsmål i en sætning, får du oftest kun et svar 

• 5: Det er ikke din opgave at løse problemer under interviewet - vær 
nysgerrig 

• 6: Det er bedre at lægge folk ord i munden, når man er overfor dem, end 
bagefter når man skal fortolke interviewet alene. 

• 7: Det handler ikke kun om det faktuelle, men om meningen bag det hele - 
spørg ind til det mellem linjerne



Øvelse: Hvad forventer du 
at få ud af din deltagelse

• I jeres hold. - 15 min. 

• Een interviewer 

• Een bliver interviewet 

• Een lytter, og registerer 

• 3 minutter - 1 minuts evaluering




