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470 frågor som vässar undervisningen  
 
Rätt ställda frågor lyfter undervisningen och får eleverna att växa. Genomtänkta och 
precisa frågor tar eleverna på allvar, får dem att vrida på resonemangen och få syn 
på sig själva. Malin Larsson och Tommy Lucassi har tillsammans skrivit Vässa 
undervisningen – en liten handbok i konsten att ställa stora frågor.  

Vässa undervisningen innehåller 470 konkreta frågor att använda i undervisningen. Boken är 
indelad i 14 kategorier som exempelvis strategifrågor, metafrågor, jävlar anamma-frågor och 
fostransfrågor. 

– Frågor är grunden i undervisningen. Jag måste förstå hur eleverna tänker. Genom att 
ställa rätt sorts frågor kan jag få eleverna att tänka kritiskt och bli berörda av det vi ska lära 
oss, säger Malin Larsson. 

Boken ger lärarna konkreta frågor som de kan använda direkt i sin undervisning och 
inspiration för att utveckla och anpassa frågor till sina elever och lektioner. 

En bra formulerad fråga får eleverna att tänka ett varv till och läraren kan följa upp och ta 
det vidare. Undervisningen lyfter och eleverna har fått en möjlighet att växa. 

– När jag ställer relevanta frågor till eleverna visar jag att jag vill veta vad och hur de 
tänker. En riktigt bra jävlar anamma-fråga får eleven att tro på sig själv och sin förmåga att 
lära, säger Tommy Lucassi. 

Om författarna 
Malin Larsson är lärare i svenska i årskurs 7–9 och förstelärare. 2014 tilldelades hon 
Svensklärarpriset. Tommy Lucassi är lärare i matematik, NO och teknik. Han är 
ämnesutvecklare och utbildningsledare. 
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