
Igangsættelse af tankeprocesser –
at formulere spørgsmål i forbindelse med flerfaglige projekter

7-trinsmodellen
Karl Henrik Flyums model



De 7 trin

1. Hurtigskrivning
2. Hovedbudskab/fokus i én sætning
3. Sætningen omformuleres til et spørgsmål
4. Formulering af alternative spørgsmål
5. Diskussion og vurdering af spørgsmålene
6. Valg af spørgsmål
7. Forklaring af og begrundelse for valget



1. led
At benytte hurtigskrivning

Fast tid (fx 5 minutter)
• Skriv hele tiden
• Ret ikke – gå ikke tilbage i teksten
• Skriv i hele sætninger



Skriveopgave - hurtigskrivning
• Hvordan kunne dit fag arbejde med denne 

sag?  Skriv alt, hvad der falder dig ind, i 
denne hurtigskrivning, og inddrag gerne 
tanker om hvilke fag, du kan se, vil være 
gode at samarbejde med.



2. led
At formulere et hovedbudskab i én 

sætning 

Mål
• at få udvalgt og formuleret et muligt hovedfokus

Sætningen kan f.eks. begynde med:
➢Det, jeg prøver at få frem her, er …
➢hovedpointen er …
➢helt præcist så tænker jeg …



3. led
At omformulere sætningen med 
hovedbudskabet til et spørgsmål

1. Først slettes : ”det, jeg prøver at få frem her, er 
…”

2. Herefter formuleres resten af sætningen med 
hovedbudskabet til et spørgsmål 

Overvej
➢peger det i den rigtige retning?
➢er det der, jeg vil hen? 
➢er det interessant?
➢er det for abstrakt eller generelt?



4. led
At formulere alternative spørgsmål 

(til hovedspørgsmålet)
• Byt spørgeord, og se hvad der sker med dine tanker
• Spidsformuler spørgsmålet, fx ved at stille det på en 

overdreven, fræk eller naiv måde
• Prøv at stille spørgsmålet så konkret og simpelt som 

muligt
• Du kan evt. opdele det i led: hovedspørgsmål –

sidespørgsmål – underspørgsmål

Mindst tre alternative versioner af hovedspørgsmål skal 
formuleres



5. led
At diskutere/vurdere alternative 
spørgsmål med en anden person

• Som hjælp til at vurdere og forbedre 
hovedspørgsmålet/dit hovedfokus

• Vejledende samtale med din sidemand
• Diskuter forskellige veje til svarene på de 

alternative spørgsmål



6. led
At beslutte sig

At beslutte sig …
Overvej hvordan dine alternative spørgsmål kan 
være med til at forbedre/kvalificere dit 
hovedspørgsmål
Eller:
Vælg ét af dine alternative spørgsmål som nyt 
fokus for problemstillingen – som nyt 
hovedspørgsmål  

Skriv det valgte hovedspørgsmål øverst på en ny 
side



7. led
At forklare og begrunde, hvorfor 

spørgsmålet er værd at stille og få svar på

Begrund din problemstilling og dens fokus
➢Dvs. find faglige begrundelser, og skriv dem ned 

med tre stikord



Resultat 

- at målrette skrivearbejdet ved hjælp af spørgsmål

Du har nu skitseret/udviklet en 
fokuseret og afgrænset 
hovedproblemstilling og en 
begrundelse for den.


