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Oversigt

Denne lærervejledning er skrevet som en del af det EuroClio (European Association of History
Educators) og Erasmus-finansierede projekt ‘Learning to Disagree’, et projekt om at lære at
være uenig. Det er udviklet for at understøtte undervisning i og evaluering af dialog, debat og
diskussion i klassen, hvor nogle emner kan være følsomme og kontroversielle. Denne
vejledning består af tre forskellige kapitler.
Kapitel A introducerer projektet og forklarer, hvorfor dialog, drøftelse og diskussion (DDD) bør
anvendes i klassen. Relevante definitioner vedrørende projektet er beskrevet sammen med en
klar påpegning af, hvordan de kommer til at blive brugt i projektet. Dialog, diskussion, debat,
synspunkter og kompetencer med særlig vægt på sociale og samfundsmæssige kompetencer,
defineres.
Kapitel B indeholder undervisningsvejledningen og kapitel C evalueringsvejledning. Disse to
kapitler er skrevet for at komplementere hinanden og bør bruges sammen. De understøtter
begge indholdet og undervisningsmaterialet i projektet ”Learning to Disagree”, hvilket findes på
www.historiana.eu og består af:

• Tolv forskellige sæt af ”Et udvalg af synspunkter”
• Læringsplaner til lektioner, hvor nogle af synspunkterne bliver anvendt.
• E-Learningaktiviteter, hvor materialet fra ”Forskellige synsvinkler” bliver brugt.

Vejledningen er skrevet i samarbejde med historie- og samfundsfagslærere samt forskere fra
hele Europa. Baggrunden er materialer med flere perspektiver hentet fra en bred vifte af
forskellige samfund. Vejledningen er ikke målrettet beslutningstagere. Vi håber dog, det vil
være af interesse at se, hvordan praktiserende lærere arbejder og henviser her venligst til
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projektets evalueringsrapport, hvor der gives mere detaljeret information om den teori, der er
basis for dette projekt samt en opsummering af en del af den relevante litteratur.

Kapitel 1: Projektet

1.1: Værdier og principper: hvad inspirerer og målretter vore tanker?

“Historielokalet skal være et sted, hvor man kan forstyrre og udfordre. Når vi lærer om
historie, er vi på en tidsrejse. Vi møder andre, og vi støder på en anderledeshed. Vi støder
på det ukendte (og vi opdager at det er overraskende velkendt) og vi støder på det
velkendte (og opdager hvordan det er ukendt)”. Christine Counsell

(Kilde: How does Historical Learning Change Students?’ i ‘What does it mean to think historically? -
Proceedings of the 1st Educational Seminar by the Association for Historical Dialogue and Research’ (Ed.
Philippou, S. & Makriyianni, C.) Nicosia, Cyprus 2004.)

Dette projekt er baseret på EuroClios manifest, der siger at kvalitetsundervisning i historie,
kulturarv og almendannelse...

”... ikke forsøger at kommunikere en enkelt sandhed om fortiden. Den dekonstruerer
historiske myter og stereotyper og skaber opmærksomhed om, at fortiden opfattes forskelligt
alt efter en persons baggrund. Den behandler følsomme og kontroversielle emner i historien
på en ansvarlig måde, og fremmer langvarig forsoning i konfliktfyldte samfund.”

”... erkender, at dens betydning er relateret til aktuelle oplevelser og udfordringer. Den
introducerer globale perspektiver og omfatter forskellige dimensioner af studiet af fortiden
og adresserer mange forskellige menneskelige værdier, tro, holdninger og anlæg. Den
omfavner kulturel, religiøs og sproglig mangfoldighed og bruger “historien omkring os” som
en kraftfuld måde at formidle en levende forståelse af fortiden på.”

... er baseret på kompetencer, herunder kognitive, funktionelle, personlige og etiske
komponenter, der bidrager til at udvikle afgørende kompetencer og grundlæggende
tænkningskompetencer og koncepter, samt evnen til at forstå og analysere spørgsmål og
begivenheder. Den inkluderer pædagogiske- og evalueringsstrategier, der forbedrer
uafhængig læring, motivation og engagement.

(Citeret fra: https://euroclio.eu/manifesto/)

EuroClio anerkender at kvalificeret arbejde med historie, kulturarv og almendannelse går ud
over enstrengede forklaringer eller svar. Et sådant arbejde stræber efter at forstå
kompleksiteten af sociale begivenheder og processer, herunder de forskellige dimensioner



eksempelvis sociale, politiske, økonomiske, kulturelle, samt hvordan, de forholder sig til
hinanden; deres multi-kausalitet, virkningen af ændringer og kontinuitet over tid.

Særlige principper skal sikre, at dialog, diskussion og debat i klassen er i overensstemmelse
med dette manifest. Disse er beskrevet i det følgende:

a. Fokus skal altid være på indholdet og ikke på formen. Selvom der er veletablerede og
anerkendte diskussionsformer, som lægger vægt på en debattørs evner til retorisk
fremstilling, er dette ikke det, der betyder noget i klassen. I stedet skal fokus være på
effektiv kommunikation, hvor alle påstande underbygges med materiale, som kan tjekkes.
Dette betyder, at andre kan tjekke påstande, der fremsættes, for at kontrollere deres
ægthed. Elever skal altid opmuntres til at underbygge deres argumenter ved at tale ud fra
deres viden og ved at anvende, hvad de har lært om fortiden, til at underbygge deres
argumenter.

b. Selvom ethvert synspunkt kan udfordres med hensyn til de konklusioner, der drages, ud
fra det tilgængelige materiale, skal den person, som fremsætter synspunktet respekteres
og behandles med værdighed. Det samme gælder for mennesker fra fortiden, der er
genstand for dialogen, diskussionen og debatten. Alle mennesker, hvad enten de er fra
fortiden eller nutiden, har krav på at blive lyttet til med respekt, indtil de har bevist med
deres egne ord og handlinger ikke at være værdige til denne respekt.

c. Alle har ret til at have de synspunkter, som de ønsker. Dette betyder dog ikke, at alle
synspunkter er lige gyldige, eller at folk har ret til meninger, der kan forårsage skade.
Gyldige synspunkter er synspunkter, der er baseret på en underbygget argumentation. En
argumentation bruges også til at overbevise andre om, at en given fortolkning (hvorfor
begivenheder skete, hvad de betød, hvorfor de er betydningsfulde) er troværdig. Der kan
være megen uenighed om fortolkninger, men ikke om grundlæggende kendsgerninger.
Nogle gange kan elever udtrykke synspunkter, andre betragter som ekstreme. I en
undervisningssituation, hvor dialog, diskussion og debat er redskaberne, vil sådanne
synspunkter, ligesom alle andre, automatisk blive undersøgt for deres evidensbase og
kritiseret med underbyggede argumenter.

d. Deltagernes adfærd under brug af dialog, diskussion og debat i klassen bør ikke være i
modstrid med de grundlæggende menneskerettigheder. Hvis eleverne udtrykker
synspunkter, der strider mod grundlæggende menneskerettigheder, kan læreren bruge
det som en mulighed for at konfrontere, hvorfor vi i nutiden betragter disse synspunkter
som problematiske, netop fordi de strider mod de grundlæggende menneskerettigheder,
som det internationale samfund er enige om. Fremsættelse af denne slags synspunkter
giver mulighed for at undervise i menneskerettigheder.
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e. Meningens mangfoldighed er et tegn på et sundt demokratisk samfund og bør
understøttes. Konflikt er ikke forkert; det er en drivkraft for menneskelig fremgang.
Konflikt skal dog styres på en konstruktiv måde. Elever er nødt til at lære at udtrykke
deres meninger på en måde, så de føler sig hørt og kan yde et konstruktivt bidrag til
udviklingen af et samfund, der er frit og demokratisk. De er også nødt til at lære at lytte til
andre evidensbaserede synspunkter med et åbent sind, selvom de er og forbliver at være
uenige i dem.

f. At prøve at vinde er sjældent en del af dialog og diskussion. Selv i en debat i klassen bør
hovedfokus ikke være på at vinde. Komplekse spørgsmål løses ikke let, og et argument er
sjældent sort eller hvidt. I stedet skal processen med dialog, diskussion og debat bidrage
til at forøge viden for alle, der deltager. Dette sker delvis ved at udforske nuancer og
kompleksitet, så man kan nå en dybere og bredere forståelse.

g. Nogle emner kan være følsomme og kontroversielle og kan vække stærke følelser.
Lærerne er nødt til at blive uddannet i, hvordan man håndterer dette. Eleverne bringer
deres egen fortid med ind i klassen. Det er lærerens ansvar at sikre sig, at alle elever føler
sig i stand til at deltage konstruktivt i dialoger, diskussioner og debatter om sådanne
emner. Det er ikke rimeligt at forvente, at elever uden erfaring med, hvordan de kan
deltage i dialog, diskussion og debat sættes til at bruge disse arbejdsformer.

Brugen af dialog, debat og diskussion skal knyttes til et fag. I historie, for eksempel, er faget
knyttet til fortiden. Et emne bør først underkastet en faglig tilgang for at forstå fortiden. Og
emnets vigtighed, også for nutiden, kan derefter analyseres og evalueres. Elever skal hjælpes
med at få viden om et emne fra forskellige perspektiver, før de opfordres til at tage del i en
dialog om, eller at diskutere/debattere det givne emne.

1.2: Hvorfor bør dialog, diskussion og debat være en del af undervisningen?

Principperne i Afsnit 1 ovenfor har været vejledende for os som et projektteam af lærere i
historie og samfundsfag fra hele Europa. Vi er nået frem til følgende udsagn om, hvorfor vi
synes at dialog, diskussion og debat er vigtige at benytte i undervisningen.

• For at deltage trygt og konstruktivt i samfundet er unge mennesker nødt til at udvikle
kompetencer til at kunne argumentere. Vi mener, at uenighed og tvivl er en del af det at
være menneske, og at et sund samfund er, hvor de fleste mennesker ved, hvordan man
skal argumentere uden at ty til vold.

• Historie er ikke fortiden. Det er en akademisk disciplin, som søger at forstå fortiden.
Historiefaget har altid diskussion og debat i fokus. Det vil sige, at der kan være enighed om



visse fastlagte fakta, men der er sjældent enighed om deres betydning.

• Undertiden kan historie som fag i skolen synes at være en fast viden. En undervisning,
hvor der er plads til diskussion, debat og dialog er den, hvor elever lærer, at der er mange
evidensbaserede meninger, og hvor de har mulighed for at deltage og lære, at deres
stemme også tæller.

• Diskussion, debat og dialog er aktive undervisningsstrategier og engagerer unge
mennesker i deres egen læring. Diskussion, debat og dialog er også almindeligvis
mundtlig, hvilket giver eleverne mulighed for at tale, før de skriver. For mange unge
understøtter dette udviklingen af kompleks tænkning og skrivning.

• Skolen skal også være et sted, hvor unge mennesker kan afprøve ideer og udforske nye
tanker og ændre deres synspunkter uden frygt for at blive sat i bås. De kan også trygt
opleve, hvordan det føles at blive misforstået og at få faste synspunkter udfordret, og
derved lære og vokse med faglig støtte fra læreren.

1.3: Relevante definitioner

1.3.1 Definition af, hvad vi mener med dialog, diskussion og debat

Oxfords English Dictionary (OUP 1993) og Chambers Dictionary of Etymology (Chambers Harrap
1988) definerer ordene som følger:

Dialog: en samtale, en ordveksling. En samtale mellem to eller flere mennesker; verbal
udveksling af tanker; debat. Fra midten af det 20. århundrede fik det også en betydning
af debat eller diplomatisk kontakt mellem repræsentanter fra to nationer eller blokke;
udveksling af forslag, værdifuld eller konstruktiv kommunikation mellem forskellige
grupper. Etymologien er fra den græske diálogos, der er relateret til dialégesthai - tal
skiftevis, snak med hinanden. Dannet af dia - mellem + legéin - at tale.

Diskussion: undersøgelse (af et punkt) gennem et argument osv.; debat; en
meningsudveksling; en samtale. Den etymologiske rod til ordet er fra latin discussus,
past participium af discutere (slå i stykker). Dis - fra hinanden + quatere - at ryste.

Debat: et indlæg i en argumentation, en diskussion; særligt en formel drøftelse af et
spørgsmål i en politisk eller offentlig forsamling. For at disputere, diskutere, især
formelt i en offentlig forsamling osv. Overvejelse i ens sind, refleksion, omtanke. Den
forældede betydning i den tidlige middelalder var at skændes, kæmpe, bestride, og
etymologien afspejler dette: de - ned + batre - at slå.
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I august 2018 formulerede en fokusgruppe af lærere fra hele Europa følgende tanker om,
hvordan ordene er defineret og forholdet mellem dem.

Dialog: mellem to eller flere mennesker, der deler ideer. Mennesker i en dialog er villige
til at ændre synspunkter. Den er friere for regler og organisering. Der findes dog en
sokratisk betydning, der involverer en guidet dialog. En person i dialog kan forsøge at
finde en definition af et problem. Derfor kan en dialog også være meget struktureret. En
dialog handler ikke nødvendigvis om et kontroversielt spørgsmål. Det kan også dreje sig
om en mere værdibaseret meningsudveksling..

Diskussion: anses for at være mere en uformel og cirkulær samt tur-retur samtale. Folk i
en diskussion er mere villige til at ændre synspunkt. Mange spørgsmål kan være en del af
en diskussion. Den er friere for regler og organisering. En diskussion er sandsynligvis
mere konfronterende end det er tilfældet med en dialog.

Debat: ses mere som en forskel i synspunkter, en deling af ideer i forhold til at få ret. En
debat præges af at parterne forsvarer deres synspunkter og derfor måske er mindre
villige til aktuelt at ændre deres synspunkt, selvom deres synspunkter muligvis skifter
senere. Opfattes hovedsagelig som tosidet med et mål om at vinde en kontrovers om et
emne. Debat indebærer forberedelse, regler, organisering og præsentation. En debat
har en mere fastlagt procedure, som muligvis skal læres. En debat kan også udvides til
noget mere dialogisk i klasseværelset.

Dialog

Diskussion

Debat



Det er interessant at bemærke lighederne og forskellene mellem definitionerne fra ordbøger og
opfattelserne inden for en gruppe historielærere fra hele Europa. Der er en lighed i at se
debatten som mere formel og mere oppositionel end dialog og diskussion. Imellem
ordbogsdefinitioner og lærernes opfattelser er der overlapning, og vi kunne fremstille dette
som:

Dette skematiske diagram er kun en enkelt model. Det vigtige ord i den sidste sætning i
diagrammet er ‘kunne’, det er ikke ‘bør’. Vi havde interessante diskussioner om diagrammet, da
vi arbejdede med dette projekt. For eksempel ville en tyrkisk kollega tegne cirklerne, så der
overhovedet ikke var nogen overlapning mellem dialog og debat. Hun gjorde også opmærksom
på, at der ikke er et bestemt tyrkisk ord for dialog, og hun ville have mere overlapning mellem
dialog og diskussion. Når man tænker over dette og arbejder med de tre elementer, vil ens ideer
sandsynligvis ændre sig i forhold til balancen mellem de tre.

Konklusioner i forhold til projektet
Selvom vi erkender, at brugen af begreberne og deres overlapning altid vil være genstand for
dialog, diskussion og debat eller alle tre, har vi vedtaget følgende tilgang i dette projekt:

1. At der er betydelige overlapninger mellem begreberne og at undgå en stiv sondring
mellem de tre samtidig med, at man anerkender de bredt accepterede synspunkter, som:

a. Diskussion og dialog er mindre formelle end debat og at en samtale er en del af dem.

b. Diskussion er en del af dialog og debat.

c. Diskussion og debat er forbundet ved at adskille synspunkter for at undersøge dem,
mens dialog er mere konstruktiv i den forstand, at der stræbes efter at opbygge en
(metaforisk) struktur.

2. At lade formålet med læringen styre den anvendte tilgang samt fokusere på de tilgange,
der i praksis er erfaring med at være effektive i undervisningen, uden at føle behov for at
fokusere på definitionerne.

1.3.2 Definition af, hvad vi mener med synspunkt

Et synspunkt defineres som en vision, der er overført til os fra fortiden, eller et syn på fortiden.
Dette kan omfatte den meget nylige fortid, når man underviser i samfundsfag. Hver enkelt af de
‘Forskellige synsvinkler’ dækker perspektiver om centrale emner. Lektionsplanerne giver
læreren en måde at arbejde med synspunkterne på.
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1.3.3 Definition af, hvad vi mener med kompetence

Tidligt i diskussionen om kompetenceuddannelse gav Rychen og Salganik (2003) som en del af
DeSeCo-arbejdet en nyttig definition af kompetence. De foreslog, at en kompetence er en
nøglekompetence, hvis den opfylder de følgende tre generelle kriterier: bidrager til højt værdsatte
resultater på individuelt og samfundsmæssigt niveau; er et instrument til at imødekomme vigtige,
komplekse krav og udfordringer i et bredt spektrum af sammenhænge; og er vigtigt for alle individer
(s.44). Den Europæiske Referenceramme, Nøglekompetencer for livslang læring, udvidede denne
definition til også at omfatte:

Kombination af viden, færdigheder og holdninger, der er bestemt af konteksten.
Nøglekompetencer er de kompetencer, ethvert individ har brug for med henblik på at opnå
personlig udfoldelse og udvikling, blive aktive medborgere, blive integreret socialt og begå sig på
arbejdsmarkedet (European Commission, 2007, s.13).

Det er interessant, hvordan begrebet værdier ikke er inkluderet i denne europæiske referenceramme
(2018). Rammerne fra ”The Competences for Democratic Culture”, kompetencerne for demokratisk
kultur, bruges i dette projekt til at beskrive kompetencer under fire brede kategorier og dække en
række værdier, holdninger, færdigheder samt viden og kritisk forståelse. Figur 1 giver en oversigt over
denne ramme.

Figure 1: Kompetencerne for demokratisk kultur (Europarådet, 2016)

Udvikling af kompetence indebærer en følelse af at være en selvstændig agent (at være i stand til at



handle på sine egne vegne), hvor handling og værdi på én gang er både personlig og privat, men også
offentlig. Dette offentlige aspekt kan formelt vurderes. Nøglekompetencer er dem, som alle
enkeltpersoner har brug for til personlig udvikling, beskæftigelsesegnethed, social inklusion,
bæredygtige og succesrige liv i et fredelig samfund, sundhedsbevidst livsstyring og aktivt



At lære at være uenig: Lærervejledning 13

medborgerskab. De er udviklet i et livslangt læringsperspektiv fra den tidlige barndom op gennem
voksenlivet; og gennem formel, ikke-formel og uformel læring i alle sammenhænge, herunder
familie, skole, arbejdsplads, nærmiljø og andre samfund (Official Journal of the European Union,
2018, s.7).

Eurydice-rapporten om almen uddannelse (2017) understreger betydningen af en række forskellige
undervisnings- og læringsmetoder i almen uddannelse fra aktiv, interaktiv, kritisk,
samarbejdsbaseret og deltagende læring til hele skolens tilgange samt til læring gennem
fritidsaktiviteter. Udfordringen er at tænke over, hvordan vi kan undervise i og vurdere denne slags
læring. Dette vil blive drøftet i de næste to sektioner.

Kapitel 2: Lærervejledning til støtte for brugen af diskussion,
debat og dialog som undervisningsmetoder

2.1: 2.1: Forudsætninger: Hvordan kan vi sikre, at klassemiljøet er så godt, at
alle elever vil kunne anvende dialog, debat og diskussion på en frugtbar måde?

Erfaringer og færdigheder hos den enkelte lærer, stringensen i faget, og kvaliteten af de
undervisningsstrategier og ressourcer, der er anvendt, er af afgørende betydning for al effektiv
læring i klassen. Der er dog også specifikke spørgsmål, der påvirker effektiviteten af brugen af
dialog, debat og diskussion med elever. Dette er emnet for dette afsnit. (Se afsnittet om
yderligere læsning for at understøtte de punkter der bliver nævnt i det følgende.)

2.1.1 Forhold, der vedrører læreren og eleverne

• Læreren skal have en stor viden om emnet, konteksten til emnet og de punkter, der er
strid om. Læreren har en afgørende rolle i at eleverne fokuserer på at begrunde deres
synspunkter med verificeret dokumentation for at opbygge viden og udforske punkter i
dybden. Dette vil ikke være muligt, hvis emnet og kilderne, der bruges som
argumentation, er ukendte for læreren.

• Læreren skal være bevidst om egne fordomme om og perspektiver på et emne.
Perspektiverne kan være evidensbaserede og gyldige, men hvert perspektiv er bare en del
af helheden og bygger på holdninger, kontekst og erfaring. At være opmærksom på disse
forhold hjælper læreren med at støtte eleverne med at udforske deres egne ideer mere
fuldstændigt. At have mere viden (se ovenfor) hjælper en lærer til lettere at se sine egne
fordomme og perspektiver.

• Læreren har brug for at kende eleverne i sin klasse, deres erfaring og deres evner, og så
vidt muligt være opmærksom på personlige grunde til, at visse emner muligvis ikke
aktuelt passer til eleverne samt hvorfor og hvordan eleverne muligvis har brug for støtte
til at deltage og lære.



• Læreren bliver nødt til at være ekspert i bedømmelsen af de undervisningsstrategier, der
er bedst egnede til emnet og eleverne. Visse strategier er normalt ikke egnede til
kontroversielle, følelsesmæssige og følsomme emner.

• Læreren skal afspejle kravene til respekt for mennesker og til argumentationer, ligesom
det forventes af eleverne. Læreren skal også gøre det almindeligt accepteret, at elever
kan skifte mening og kan tage fejl ved hele tiden at fokusere på indholdet og ikke på den
person, der udtrykker indholdet.

2.1.2 Indretning af klasselokalet og etablering af regler

• Før dialog, debat og diskussion kan finde sted, skal der tænkes på den fysiske indretning
af klasselokalet. Nogle opsætninger af stole og borde giver bedre mulighed for ansigt til
ansigt kontakt end andre; for eksempel skriveborde og stole i rækker i modsætning til
stole i cirkler og uden borde. Nogle gange har eleverne dog brug for borde til at lægge ting
på. Det bør altså overvejes, hvordan eleverne lettest kan høre, se og deltage.

• Det kan være passende at aftale en adfærdskodeks med eleverne inden aktiviteten for at
få enighed om reglerne for respektfuld, ordentlig og fokuseret opførsel. For at gøre dette
nemmest muligt er det en god ide at starte med elevernes bekymring for at tale om emnet
ved at spørge, hvad de bryder sig om og ikke bryder sig om, og at bede dem om at tænke
over, hvad der ville hjælpe dem til at deltage. En anden nyttig ide er at observere
eksempler på gode og dårlige debatter og få eleverne til at notere sig, hvad der sker.
Adfærdskodeks kan derefter omfatte emner som aftalte regler om holdning, tone,
passende sprog, forløb og konsekvenser, hvis reglerne ikke overholdes. Det kan
undertiden være nødvendigt, at man lover hinanden fortrolighed; eller i det mindste
aftaler at fortsætte med at følge kodeks, når timen er forbi.

• I forbindelse med dette kunne nogle af forventningerne blive defineret. For eksempel: at
eleverne vil engagere sig seriøst, forsvare deres synspunkt, men også lytte og lære af
andre, være parat til at være spørgende, og dele tid og rum, være parat til at skifte
position, arbejde for at identificere områder med enighed og uenighed, og ikke fokusere
på at vinde. En klar og åben definition af evalueringskriterierne vil hjælpe med dette.

• Det kan være nødvendigt at undervise eleverne i at kontrollere gyldigheden af en kilde og
hvordan, den er blevet fortolket. I læseafsnittet (længere nede) finder du et link til den
nyttige CRAAP-test. Denne fører eleverne gennem en række trin for at konstatere kildens
værdi, relevans, nøjagtighed, udsagnskraft og formål.

2.1.3 Strukturering af aktiviteten

• Når eleverne har fået den relevante viden, må læreren udvælge, hvad der skal være fokus i
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aktiviteten ved at fremlægge, hvad der er facts, de punkter hvorom, der er konsensus eller
hvor det ikke er nødvendigt at have konsensus, samt de punkter, der er uenighed om.

• Blandt historielærere er der bred faglig enighed om, at det at udforme et overordnet
spørgsmål, der kan strukturere læringen, er væsentligt for en fornuftig planlægning. Et
spørgsmål, der lægger op til en undersøgelse, er et overordnet spørgsmål, der former og
forbinder læring. Det har et stærkt konceptuelt fokus og gør det muligt for os at indramme
kontroverser på en positiv måde. Det er en tilgang, der også kan anvendes i andre fag. Det
indrammer et formål med indlæringen, der kan omfatte dialog, diskussion og debat og
bør være relateret til de punkter, hvorom der er uenighed. Mere detaljeret herom i det
næste afsnit.

• At bruge en multiperspektiv tilgang til undervisning understøtter en vellykket dialog,
diskussion og debat i klassen. ”Multiperspektivitet er en måde at se på… historiske
begivenheder, personligheder, udviklinger, kulturer og samfund fra forskellige
perspektiver gennem procedurer og processer, der er grundlæggende for historie [og
beslægtede emner] som fag” (Stradling 2003). I forbindelse med dette, er det ofte nyttigt
at formulere en opgave både nuanceret og kompleks. Det vil sige, ikke at bruge de enkle
‘sort og hvide’-perspektiver. Gør man det sidste, vil det ofte resultere i ahistorisk
tænkning og kan tilskynde til falsk modsætning. Dette bringer os tilbage til viden. Jo mere
kyndige lærere og elever er om et emne, jo større sandsynlighed er der for at være i stand
til at se sammenhænge, hvordan en bred vifte af synspunkter er mulige, og hvorfor
rekonstruktioner af en begivenhed i fortiden kan være omtvistede.

2.1.4 Styring af klassen under aktiviteten

Nogle studerende er måske mere i stand til at sidde stille og lytte end andre. Lærerne er nødt til
at tænke over, hvordan de skal holde alle elever engageret. De er også nødt til at planlægge for
at undgå, at de mere højtråbende og mere selvsikre elever dominerer aktiviteten. Der er
forskellige generelle spørgsmålsstrategier der kan bruges til at sikre, at alle deltager. For
eksempel:

◆ Der kan være en regel, at alle kun kan yde 1 bidrag i hver runde. Det vil sige, man
kan ikke bidrage mere end 1 gang, før alle de andre har givet deres første bidrag.
Dette kan være nyttigt for at hjælpe eleverne til virkelig at reflektere nøje over,
hvad de vil sige og til at opsummere deres synspunkter.

◆ Læreren kan skrive alle elevernes navne på ispinde af træ (eller små papirstykker).
Personen der stilles et spørgsmål eller som får ordet, er den person, hvis navn
kommer først op af krukken med ispinde.

◆ Læreren kan nægte at acceptere hands-up og blot vælge elever til at svare.



◆ At give eleverne tid til at tænke på egen hånd for derefter at dele deres ideer i par
og derefter dele med hele gruppen, er en måde at opbygge tænketid på, opbygge
selvtillid og engagere flere elever. Dette kaldes ‘tænk, par, del’.

◆ Spørgsmål, hvor læreren spørger en elev og derefter, i stedet for selv straks at give
feedback, spørge en anden elev om hvad de synes om hvad der er blevet sagt.

2.1.5 Planlægning af læring: hvordan kan vi bruge et overordnet spørgsmål til at styre
læring og evaluering af læring?

Det første spørgsmål, der skal stilles, når man planlægger en aktivitet, en time eller sekvens af
timer er: ‘Hvad vil jeg have at eleverne skal lære?’ Dette tilsyneladende enkle spørgsmål kan
være sværere at definere, end det først ser ud til. Uden en klar fornemmelse af den læring, der
skal opnås, vil tiden, der bruges sammen med eleverne være mindre effektiv. Efter at have
svaret på spørgsmålet kan læreren skrive læringsmålene ned. Disse tydeliggør hvert specifikt
aspekt af den læring, der skal opnås og styrer resten af læringsplanen.

Det andet spørgsmål der skal stilles er: ‘Hvordan ved jeg, at den læring jeg ønsker er
opnået?’ Det vil sige, hvordan vurderer jeg, mens jeg underviser, at eleverne lærer, hvad jeg vil
have dem til at have lært til slut? Hvordan kan jeg også i slutningen vurdere, at læringen har
fundet sted? Og hvordan vurderer jeg, at eleverne bibeholder den læring fra denne aktivitet/
time/sekvens, som jeg har brug for at de bevarer for fremtiden? Igen, dette er ikke lette
spørgsmål at besvare. Som del af dette projekt, er der udarbejdet en hel vejledning om
evaluering. Det er vigtigt at huske, at evaluering ikke kan tilføjes til sidst. Planlægningen af
evaluering begynder tæt på starten af hele planlægningsprocessen. En evalueringsplan er en
vigtig del af læringsplanen.

Det tredje spørgsmål, der skal stilles er: ‘Hvilket overordnet spørgsmål kan jeg udvikle til at
styre den læring, jeg vil opnå?’. Det overordnede spørgsmål kan udgøre titlen på
læringsplanen og bør omfatte alle dele af læringen. Det kan også være det afsluttende
evalueringsspørgsmål. Processen med at tænke på et overordnet spørgsmål, er en nyttig
kontrol af at have klare lærings- og evalueringsmål. Det er også en mulighed for at tænke på,
om det, der planlægges er kernen i en time i historie eller en time i samfundsfag, hvor et
spørgsmål kan have fokus på at komme frem til en moralsk og etisk vurdering. For eksempel
kan emnet ‘Hvordan mennesker overlever under pres’ undersøges ud fra histories metodik eller
som en synsvinkel, der undersøger emnets etik og moral. Historielæreren kan stille et
spørgsmål som: ‘Hvilke forhold og perspektiver påvirkede de valg, folk tog, når de var under
pres?’ Samfundsfagslæreren kan spørge: ‘Hvordan kan et historisk perspektiv hjælpe os med at
vurdere de valg, folk har truffet, når de overlevede under pres?’ Overordnede spørgsmål
fungerer bedre, hvis de afspejler en rigtig debat. Det vil sige, at et overordnet spørgsmål i
historie vedrører et tema, der er behandlet af akademiske historikere; og det overordnede
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spørgsmål i samfundsfag drejer sig om et tema, der er relevant i det moderne samfund.

Efter besvarelsen af disse tre spørgsmål kan planlægningen fortsætte. Den kan skrives op som
en detaljeret læringsplan. De beslutninger, der skal træffes, vil omfatte:

• På hvilket tidspunkt bør diskussion, dialog og / eller debat finde sted. Diskussion, dialog
og debat er normalt mere effektive, hvis de finder sted efter at eleverne har haft tid til at
blive introduceret til eller tilegne sig tilstrækkelig viden til at præsentere deres
synspunkter (det vil sige, når de har udviklet argumenter til at støtte deres påstande); og
for at gøre det muligt for dem at udforske et emne i dybden og fra forskellige vinkler. Når
man tænker på det vidensniveau, som elever har brug for, kan det være nyttigt at tænke
på viden ud fra tre skalaer. ‘Emneskalaen’ er den specifikke viden, de har brug for, om
problemet. ‘Periodeskalaen’ er den viden, de har brug for, om det tidspunkt og det sted,
der studeres. Den ‘bredere viden skala’ vedrører en bred begrebsmæssig forståelse, for
eksempel hvor den russiske revolution passer ind i historien om det 20. århundredes
politiske udvikling. Diskussion, dialog og / eller debat giver bedre udbytte, hvis
aktiviteten er konstrueret omkring ægte historiske debatter i historie eller om emner, der
betyder noget for det moderne samfund i samfundsfag.

• Lærerens holdning i en diskussion, dialog eller debat. En lærer, er aldrig helt neutral. Dog
kan en lærer vælge at være så neutral som muligt eller bevidst indtage en position. Hvis
en lærer er så neutral som muligt, vil påvirkning af synspunkter og forsøg på at behage
læreren formentlig minimeres, og der kan derfor være mere plads til nye synspunkter og
spørgsmål. Dette kan dog virke kunstigt for eleverne, som kan føle, at de skal præsentere
deres synspunkter, mens deres lærer er fritaget. Det passer muligvis ikke til lærerens
personlighed, og eleverne kan under alle omstændigheder ganske enkelt konstruere
antagelser om lærerens synspunkter. Hvis en lærer tager stilling, kan eleverne
argumentere med eller imod den ved hjælp af deres viden, og læreren er ikke fritaget for
at udtrykke sig. Dog kan nogle elever så have svært ved at argumentere imod deres lærer
eller føle, at de er nødt til at modsætte sig lærerens synspunkter, selvom de ikke har
modsatte synspunkter. Når læreren taler, kan det også gøre det sværere for eleverne at
skelne fakta fra holdning.

• Sådan kan man hjælpe elever med at danne en holdning. Det er allerede nævnt, at en
blanding af konkurrence og et ønske om at 'vinde' ikke er nyttigt i forbindelse med
dialog, diskussion og debat i klassen. I stedet skal læreren overveje, hvordan eleverne
kan blive opmuntret til at have en mening eller blive interesseret i emnet, så de vil
arbejde for at lære om det, konstruere argumenter om det og ønske at udforske det fuldt
ud. Det kan også være tilfældet, at et emne er så følsomt eller kontroversielt, at eleverne
allerede lidenskabeligt engagerede i det og medbringer stærke personlige meninger. Er



dette tilfældet kan fokus muligvis være at hjælpe eleverne med at udarbejde alternative
perspektiver til deres egne. Aktivitetsafsnittet og lektionsplanerne indeholder eksempler
på, hvordan lærerne kan hjælpe eleverne med at engagere sig i materiale.

• Spørgsmål som vil være nødvendige for at understøtte dialog, diskussion og / eller debat.
Svarene på spørgsmål, som læreren stiller, er ikke det samme som diskussion, debat og
dialog; men lærerens spørgsmål - af høj kvalitet - er vigtige for at igangsætte en
diskussion m.v. For eksempel kan læreren opretholde og uddybe diskussionen ved
gennem sine spørgsmål at fungere som ‘djævelens advokat’. Eksempler på spørgsmål er
også inkluderet i aktivitetsafsnittet og lektionsplanerne. Lærere, der er mindre sikre i at
styre dialog, diskussion og / eller debat i klassen, ønsker muligvis at have en
progressionsplan til deres spørgsmål til forskellige stadier af en aktivitet eller time for at
sikre, at den ønskede læring opnås.

• Hvordan man kan evaluere løbende. Der henvises til evalueringsvejledningen til dette
projekt. Formålet med evaluering skal der dog også redegøres for her. Når lærerne
vurderer, skaber de ny viden om, hvad deres elever ved. Derefter skal de tage beslutning
om, hvad de skal gøre med den nye viden. Vil de bruge den til at sætte deres elever i
rangorden? Dette er almindeligt kendt som summativ evaluering. Den kan nogle gange
blive brugt negativt, hvis den signalerer over for eleverne, at de vurderes negativt og
sidder fast i en bestemt position, de ikke kan ændre. Læreren, der er positiv og altid har
fokus på sine elevers læring, bruger konstant en formativ evaluering som en del af sin
undervisning for at gøre det muligt for sine elever at udvikle sig. Lærere er ofte nødt til at
arbejde med systemer, der kræver summativ evaluering. En stærk, formativ evaluering er
dog mere fokuseret på at gøre det muligt for en person at opnå det bedste, som
vedkommende er i stand til.

De følgende sektioner i denne vejledning giver nu praktiske forklaringer og eksempler på
strategier til at fremme dialog, debat og diskussion.

2.2 Hvilke undervisningsstrategier er bedst egnede til at udvikle dialog,
diskussion og debat i klassen?

I dette afsnit beskriver vi tolv forskellige strategier til udvikling af dialog, diskussion og debat i
klasseværelset. De er ikke læringsplaner (se afsnit ovenfor). Det er strategier, der er udviklet af
lærere gennemmange år og kan indgå i læringsplanerne. Som det klart fremgår i afsnittet ovenfor,
starter lektionsplanlægning ikke med at planlægge aktiviteten (undervisningsstrategierne), den
starter med at tænke over den læring, der skal opnås. Imidlertid er disse afprøvede strategier
nyttige til opnåelse af forskellige læringsresultater.

Vi har givet eksempler på indhold, der kan bruges med hver strategi i bilag 1 (tilgængeligt på
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Oversigt over undervisningsstrategier

Elevens aktivitet Elevens læring

Middags-
selskab

At deltage i en diskussion om den
relative lighed og forskel mellem
specifikke synspunkter.

At øve sig i diskussion.
At identificere nuancer og kompleksitet i
synspunkter om et emne.
At analysere grader af forbindelse mellem
synspunkter.

Luftballon-
debat

At deltage i en debat om en faktors
relative betydning for et emne.

At øve sig i at undersøge og konstruere et
evidensbaseret argument til brug i en debat.
At øve sig i at tilbagevise, med underbyggelse,
et argument under en debat.

Speed dating Parvis dialog, der fører til diskussion
i hele klassen af perspektiver på et
emne.

At øve sig i at lytte og overtale en anden person
via dialog.
At ændre og omforme ideer og meninger.
At identificere og analysere forbindelsespunkter
mellemmennesker og perspektiver.

Boksekamp At debattere parvis med fokus på
brug af faktiske beviser og ikke
påstande eller form.

Betydningen af at underbygge påstandemed
henvisning til uomtvistelige kendsgerninger.
Hvor vigtigt det er at være godt orienteret, og
hvor meget omhyggeligt arbejde, der kræves,
for at blive vidende.

At være et
portræt

At målrettet og bogstaveligt indtage
en position for bedre at forstå et
perspektiv.

Hvordan en bredere begivenhed bliver oplevet
fra et bestemt perspektiv.
At anerkende, at der kan være mange gyldige og
underbyggede synspunkter om emner.

Akvariet Detaljeret diskussion om et aspekt
af et emne og evne til at lytte til en
detaljeret diskussion.

Hvordanman får viden nok til at kunne
diskutere indgående.
Ingredienserne til en vellykket diskussion.
Forskellige perspektiver på et bredere emne.

Firkant At udtrykke og underbygge en
mening ved at bevæge sig i position
til at diskutere.

Danne, udtrykke og underbygge enmening.
Hvordanmeninger kan ændre sig som et
resultat af en diskussion og af at have fået
yderligere viden.

Stille og rolig
placemat
samtale

At udtrykke tanker og meninger og
at stille spørgsmål skriftligt.

Hvordanman er opmærksom på tankerne og
meningerne fra alle i klassen.
Fast fokus på en række forskellige perspektiver
for at dannemeninger.
Sådan diskuteres der i skriftlig form.

Rollespil At påtage sig en persons karakter
eller rolle for at diskutere eller
debattere et emne eller et problem.

Kompleksiteten, overflod af perspektiver og
overlappende positioner, der findes i forhold til
et emne eller en problemstilling.

Konsensus på
alle måder

At arbejde sammen for at udforske
et fælles grundlag og formulere et
svar eller holdning.

Omfanget af enighed om et emne eller et
generelt acceptabelt svar på et spørgsmål.
Hvordanman skaber konsensus.
Hvor vanskeligt det kan være at skabe
konsensus.



engelsk). Dette indhold er hentet fra ‘Varieties of Viewpoints’ (”Et udvalg af synspunkter”) eller et
andet indholdsområde i Historiana. Det specifikke indhold kan bruges til at demonstrere hver
enkelt strategi, f.eks. for lærerstuderende. De kan så blive spurgt om, hvordan de kunne integrere
den bestemte strategi i deres egne lektionsplaner for læring. ‘Varieties of Viewpoints’ og andet
indhold kan findes online på http://historiana.eu.

I slutningen af dette afsnit finder man et underafsnit, der diskuterer, hvordan den akademiske
disciplin historie, der har fokus på debat og diskussion, også kan være en kilde til inspiration for
lærere, der søger at fremme dialog, debat og diskussion i deres klasse.

Se afsnit 5.3.6 i del C: “Evaluering af kompetencer” for detaljer og udvikling af disse forslag.

2.2.1: Strategi: Middagsselskab

Formål
Formålet med denne strategi er at gøre det muligt for elever at engagere sig i og diskutere/
drøfte en række synspunkter og at forstå, hvordan en persons baggrund kan forme
vedkommendes synspunkt. Det gør det muligt for eleverne at identificere, hvor der er
overlappende ideer, hvor der er (eller måske ikke er) muligheder for at forene synspunkter og
nuancerne i synspunkter om et emne. Det vil sige, det kan lede eleverne væk fra ideen om, at
der kun er ’to sider’ af en sag og hen imod ideen om et kontinuum eller en mængde af
synspunkter.

Den grundlæggende strategi
• Læreren vælger en række mennesker med synspunkter på et emne (normalt mellem 6 og

12). Deres synspunkter bør ikke alle være polariserede. De skal dække et bredt spektrum,
og en overlapning mellem synspunkter er velegnet i denne øvelse. De mest interessante
diskussioner finder ofte sted, når der er uklarhed og nærhed.

• Eleverne får i grupper et bredt udvalg af synspunkter og også relevant
baggrundsinformation om dem, der har formuleret synspunkterne. Denne baggrund
hjælper eleverne med at forstå, hvorfor en person havde eller har dette synspunkt.
Eleverne læser materialet.

Debat med
løsnings-fokus

Drøftelse og debattering af et
spørgsmål for grundigt at
undersøge årsagerne til uenighed
og for at komme frem til, hvordan et
vellykket resultat ville se ud.

For bedre at forstå alle spørgsmål, perspektiver
og ændringer der ville være nødvendige for at
nå en løsning.
Eleverne får en bedre viden.

Dialog for
empa�

At lære at lytte med
opmærksomhed ogmed respekt for
at undersøge årsager til holdninger.

For bedre at forstå, hvorfor folk har haft faste
holdninger til emner.
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• Derefter får eleverne at vide, at disse mennesker skal sættes til bords til et
middagsselskab. Det kræves, at eleverne placerer dem rundt om bordet, som er ovalt, så
der ikke vil være ubehagelige uoverensstemmelser mellem gæsterne.

• Derefter skal eleverne diskutere, hvordan de vil placere gæsterne. Når de først har truffet
deres beslutning, kan de se på de beslutninger, andre elever har truffet og stille
spørgsmål til deres jævnaldrende om deres beslutninger. De kan derefter gå tilbage til
deres egen bordplan og diskutere eventuelle ændringer, de måtte ønske at gøre i lyset af
at have set eller hørt andres tanker.

Tilpasninger til strategien
• Eleverne kunne blive bedt om at placere folk, så der ville være en chance for at

høre alternative synspunkter og også skifte mening. Dette skulle føre til en
diskussion om det er bedre at sætte mennesker sammen, der er helt uenige eller
om man skal sætte folk sammen, der er enige om nogle punkter og er uenige på
andre punkter.

• Eleverne kunne blive spurgt om, hvor de selv helst vil sidde eller hvor, de ikke
kunne tænke sig at sidde. Dette hjælper dem til at tænke over, hvilket synspunkt de
mest identificerer sig med eller mindst identificerer sig med.

Spørgsmål læreren kan bruge til uddybe elevens synspunkt
En sammenfattende diskussion er nødt til at fokusere på at hjælpe eleverne med at
underbygge deres forståelse af forskellige synspunkter. Dette kan motivere eleverne til at
engagere sig i emnet ved at udtrykke deres egen holdning til emnet efter, de er blevet
informeret om en række synspunkter. At spørge eleverne om, hvilke synspunkter, der
virkelig fik dem til at tænke og hvorfor, er en god måde at uddybe hele klassediskussionen
på.

Nødvendige ressourcer
Ovalt middagsbord (i det rigtige rum eller på papir), 6-12 perspektiver om et emne,
baggrundsinformation om dem, der har udtrykt disse perspektiver.

Ideer om, hvor denne strategi kan bruges i forhold til en læringsplan:
• Når eleverne har studeret et emne med masser af personer, og deres interaktion med

hinanden skal forstås bedre.

• Når eleverne skal forstå perspektiver fra forskellige historikere eller andre førende
tænkere om et specifikt emne.

• Når man ønsker eleverne skal udforske en række synspunkter og lære, at synspunkter kan



være komplekse og nuancerede.

• For at gøre det muligt for elever at placere sig selv i en diskurs uden frygt for at være i
direkte modstand til deres kammerater.

2.2.2: Strategi: Luftballon-debat

Formål
Formålet med denne strategi er at gøre det muligt for elever at debattere et emne, som de har
lært om i klassen. Den giver alle elever en chance for at deltage i en debat og demonstrere deres
viden. Det giver dem chancen for at øve sig i at udtrykke deres egen mening, og retfærdiggøre
deres egne synspunkter. Det kan også give dem chancen for at udfordre andres holdninger ved
at bruge argumenter til at overtale deres jævnaldrende om, at de har mere ret.

Den grundlæggende strategi
• Læreren giver et par (eller små grupper) af elever en person eller en begivenhed, som de

har studeret eller er ved at undersøge og et emne. Læreren meddeler, at alle personerne
(eller begivenhederne) befinder sig i en varmluftballon. Der er et problem, nemlig at den
varme luftballon taber højde. Nogle mennesker (eller ting) skal smides over bord. Hvem /
hvad skal smides over bord? Dette afgøres af kvaliteten af de evidensbaserede forsvar,
som de studerende præsenterer. Kan eleverne forsvare deres personer / begivenheder så
de bliver i ballonen?

• Derefter skal eleverne undersøge og forberede et argument om, hvorfor deres person
(eller begivenhed) er så vigtig for emnet, at de skal forblive i ballonen.

• Eleverne præsenterer derefter deres argumenter i en debat. Alle eleverne lytter og
bedømmer præsentationer i forhold til kvaliteten af de evidensbaserede argumenter.
Derefter følger en klasseafstemning. Gruppen med mindst stemmer vil være den første,
der bliver kastet ud af ballonen, og gruppen med flest stemmer er den sidste, der bliver i
ballonen.

Tilpasninger til strategien
• Der kunne afholdes flere runder med afstemninger. De grupper, der blev fjernet fra den

første runde, kan derefter forberede spørgsmål til de resterende grupper. De resterende
grupper forbereder sig på at fremlægge, hvorfor de skal blive i ballonen i stedet for andre.
Det vil betyde, at fokus for debatten ændrer sig hen imod at tilbagevise andres
argumenter. Afstemningen foregår derefter igen for at afgøre, hvem der bliver længst i
ballonen.

• Denne aktivitet kan udføres på papir. Eleverne kunne få billeder af alle personerne eller
begivenhederne og blive bedt om at arrangere dem i deres hæfte og derefter skrive en
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evidensbaserede forklaring på, hvorfor de har kastet dem ud i den rækkefølge, de har
valgt. De kunne bytte hæfte med en anden elev og skrive udfordringer til den andens
tænkning, før de bytter tilbage.

Spørgsmål læreren kan bruge til uddybe elevens synspunkt
Under præsentationerne skal læreren opfordre eleverne til at uddybe deres tankegang og
afsløre dybden af deres viden ved at stille spørgsmål, der kræver at eleverne bruger
begrundelser i deres svar. Ved at give feedback kan læreren henlede elevernes opmærksomhed
på den type begrundelser, der viste sig at være effektive til at underbygge et argument, de
udfordringer, som eleverne står overfor med at sætte deres argumenter sammen og de andre
elementer i arbejdet, der muliggjorde succes.

Nødvendige ressourcer
Et billede af en luftballon (en ubåd fungerer også som en metafor) og information om en række
personer eller begivenheder, der vedrører et emne.

Ideer om, hvor denne strategi kan bruges i forhold til en læringsplan:
• Dette er ikke en strategi, der skal bruges til kontroversielle og følsomme problemer. Det

skal føles moralsk og etisk rigtigt at alle synspunkter bliver betragtet ligeværdigt og for
alle, at have en rimelig følelsesmæssig afstand til emnet.

• Når det er sagt, er det et fremragende redskab til ethvert emne, der kan være centrum for
en debat om relativ betydning eller relativt bidrag til forandring. Et eksempel er emnet
om, hvad der er det vigtigste dokument til udvikling af migranters rettigheder. Et andet
eksempel kunne være at debattere, hvad der var den vigtigste videnskabelige opdagelse i
historien, der førte til medicinsk fremgang i det 19. og 20. århundrede. Et eksempel, der er
relevant for samfundet, kunne være at diskutere det relative bidrag fra forskellige faktorer
til et bestemt resultat, såsom Klimaændringsaftalen fra Paris fra 2016.

2.2.3: Strategi: Speed dating

Formål
Formålet med denne strategi er at gøre det muligt for studerende at øve sig i at føre samtale om
et bestemt emne. Enkeltpersoner deltager i en række dialoger, hvor man i par præsenterer sine
synspunkter og hører på hinandens synspunkter. Denne gentagne proces gør det muligt for
eleverne at sammenligne og kontrastere deres synspunkter med andres synspunkter. Det
opfordrer dem til at uddybe og ændre deres synspunkter på et emne uden behov for at
præsentere deres tankeskifte for en bredere gruppe. Det gør dem i stand til at se områder med
overensstemmelse og uoverensstemmelse og forbereder dem til at deltage i en diskussionmed
hele klassen.



Den grundlæggende strategi
• Eleverne får et åbent spørgsmål eller en analyse, de skal bedømme. De har derefter kort

tid til at tænke og undersøge deres problemstilling. Dette kan indebære, at man ser
tilbage på det, man har lært, eller at man slår op på internettet.

• Eleverne er sat sammen parvis for at udveksle deres ideer i en tidsramme via en dialog.
Hvis det er muligt, skal man arrangere stole i rummet i to rækker, vendt mod hinanden, så
alt er klargjort til, at samtalerne finder sted.

• Derefter er der en kort periode med refleksionstid, så eleverne kan justere deres originale
svar for at imødekomme alle de nye ideer, der er opnået som et resultat af en dialog.

• Derefter udveksler eleverne deres ideer med en ny partner via en ny dialog. Processen
gentages derefter over flere runder, indtil eleverne har hørt flere forskellige synspunkter.

Tilpasninger til strategien
• Eleverne kunne få et bestemt perspektiv på et emne eller en bestemt person at

repræsentere (speed dating i en rolle), og derefter bliver formålet med speed dating så, at
alle engagerer sig i alle de forskellige synspunkter eller mennesker. Hurtige noter kunne
tages efter hver ‘date’ med en score mellem -2 til +2 for at indikere forskel på
overensstemmelse mellem perspektiverne. En fuld sammenligning af perspektiver eller
mennesker kan derefter finde sted som speed-dating mellem hele klassen.

Spørgsmål, læreren kan bruge til uddybe elevens synspunkt
• Uanset hvilken version af strategien, der vælges, har de fleste klasser sandsynligvis brug

for hjælp via diskussion i hele klassen til at få et overblik over alt, hvad de har hørt.
Diskussionen kunne fokusere på at skabe et diagram eller en mindmap, der fremhæver
forbindelserne mellem perspektiver eller mennesker. Målet er ikke at beslutte, hvilke
synspunkter eller personer, der er rigtige eller forkerte eller at rangordne synspunkterne.
Det er snarere at udforske ligheder og forskelle og finde forbindelsespunkter mellem
ideerne. Nogle lærere ønsker måske at spørge de elever, der ændrede deres egne
synspunkter, hvorfor de gjorde dette, og hvad de har lært af denne oplevelse.

Nødvendige ressourcer
Åbne spørgsmål (eller bestemte synspunkter på et emne eller personer med synspunkter) og at
klasseværelset er arrangeret, så man let kan bevæge sig fra stol til stol.

Ideer om, hvor denne strategi kan bruges i forhold til en læringsplan
• Denne strategi kan bruges til kontroversielle og følsomme emner, men kun med en klasse,

som læreren kender godt. Lærerne bliver nødt til at kende deres elever og have et
professionelt forhold til dem, således at eleverne føler sig trygge ved at tale i klassen. At
kunne trække sig tilbage kan være nødvendigt ved sådanne emner (se tidligere i denne
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Lærervejledning).

• Et eksempel på et emne, hvor eleverne bliver bedt om at påtage sig en rolle er som en af
de tyske kanslere siden 1945 og udforske deres ligheder og forskelle. Eller de kunne
repræsentere forskellige holdninger til kampen om valgret i det 20. århundrede og
sammenligne og kontrastere de fiktive holdninger. En elev kunne til slut blive anbragt i
”den varme stol”. Det vil sige at blive bedt om at tale med hele klassen om deres person
og, hvad de har lært om deres persons forhold til andre personer.

• Et eksempel på et åbent spørgsmål kunne være: ‘Hvor gammel skal man være for at kunne
stemme ved et nationalt valg?’ Et eksempel på en åben påstand er: ‘Folkeafstemninger er
aldrig en god måde at løse uenigheder i samfundet på’.

2.2.4: Strategi: Boksekamp

Formål
Formålet med denne strategi er på en levende måde at vise eleverne vigtigheden af
faktabaserede beviser for at understøtte deres argumenter. Det er en form for debat, hvor kun
faktabaseret bevis belønnes. Påstande kan fremlægges, men de bidrager ikke til at vinde. De
metaforiske boksere skal slå hinanden med faktabaserede beviser for at vinde.

Den grundlæggende strategi
• Når et emne er undersøgt, får eleverne et årsagsspørgsmål at besvare. Derefter skal de

identificere de forskellige årsager, der almindeligvis menes at have fået en begivenhed
eller ændring til at ske.

• Små grupper af elever får derefter en af de fremlagte årsager at repræsentere. De er nødt
til at huske al den faktabaserede viden, de kan om deres sag og vælge en talsperson for
deres gruppe.

• To talspersoner fra to ”årsagsgrupper” vælges derefter til at rejse sig i klassen. De har to
minutter til at debattere imod hinanden og vise, at deres argumenter er de bedste.
Læreren tager tid. De andre elever giver points, hver gang de hører en nøjagtig og faktuel
detalje. Efter to minutter vinder talsmanden, der har fremlagt flest rigtige detaljer, første
runde.

• Talsmanden fortsætter derefter ind i en anden debatrunde med en anden talsmand som
modstander. To minutters ny debat finder sted, og eleverne får igen point for
evidensbaserede argumenter.

• Aktiviteten kan forsætte i adskillige runder indtil formålet med strategien står klart for
eleverne.



Tilpasninger til strategien
• ▪ Eleverne kunne få en casestudy og derefter argumentere for, hvorfor denne bedst

illustrerer et emne, der burde tages med i en lærebog. Igen ville de blive bedømt efter
deres detaljerede viden om emnet ud fra deres casestudy.

Spørgsmål, læreren kan bruge til uddybe elevens synspunkt
Efter alle runderne skal læreren henlede elevernes opmærksomhed på vigtigheden af faktuelle
beviser for at forsvare de forskellige påstande. Eleverne skal anmodes om at reflektere over,
hvor svært det var at opstille beviser for hvert punkt, hvor overbevisende det var, da faktuelle
beviser blev fremlagt, og at tænke på strategier for at få korrekt viden til en fremlæggelse, og
hvordan man kan være sikker på, at der er tale om korrekt viden.

Nødvendige ressourcer
Årsagsspørgsmål, som skal debatteres eller en casestudy, som skal forsvares og indhold,
hvorfra man kan finde detaljeret viden til brug for debatten eller forsvaret.

Ideer om, hvor denne strategi kan bruges i forhold til en læringsplan:
• Eleverne skal have studeret et emne i dybden for at kunne deltage i denne aktivitet og

demonstrere for sig selv og læreren niveauet i deres faktuelle viden.

• Et eksempel på et emne, hvor der er debat, der kræver detaljeret faktuel viden, ville være
svaret på spørgsmålet: ‘Hvorfor var Hitler i stand til at tage magten i Tyskland i 1933?’

• Et eksempel på en casestudy tilgang ville være at reflektere over et emne, såsom ‘At
Forstå Grænser’ og derefter at lade elever argumentere med faktuelle beviser, hvorfor
deres casestudy illustrerer emnet bedst.

2.2.5: Strategi: At være et portræt

Formål
Formålet med denne strategi er at gøre det muligt for elever at have oplevelsen af at "være i en
anden persons sko" og prøve at opleve dennes
synsvinkel. Denne strategi understreger også,
hvordan det at få viden om et emne, gør dette
lettere. Samtidig introducerer den naturligvis
elementer af tvivl, usikkerhed, nuancer og
overlapning i tanker og synspunkter. Som sådan
er det en engagerende og nyttig måde at
forberede elever på en diskussion eller debat,
hvor de skal argumentere for deres egne
synspunkter. Når de først har været igennem
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denne proces, har deres egne synspunkter en tendens til i højere grad at anerkende det
personlige og det særlige i et emne. Det bliver sværere at generalisere og at se verden som to
enkle 'sider: 'poler/modpoler'

Den grundlæggende strategi
• Eleverne får vist et billede af et portræt med mange mennesker. Her er et eksempel:

https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:The_Staff_Train_at_Charing_Cross_Station_1918_Art.IWMART1881.jpg

• Eleverne bliver bedt om at stå på samme sted og på samme måde som en person på
billedet.

• Eleverne står så stille, og når de prikkes på armen siger de i første person, hvad de tænker
og føler.

• Eleverne bevæger sig så frit og laver noget research eller lærer om emnet i løbet af en
time.

• Eleverne skal derefter genskabe billedet på samme måde igen. Denne gang, når de bliver
bedt om at tale om de mulige tanker og følelser hos deres personer, bør læreren finde, at
svarene viser mere viden og samtidig er mere forsigtige.

Tilpasninger til strategien
• Nogle gange er det givtigt ved billeder at bede eleverne om at sige, hvorfor maleren

sætter personen på billedet. Ligeledes med fotografier, der antyder, hvor en person
måske kommer fra eller skal hen.

• Undertiden er figurerne i et billede så velkendte og specifikke, at eleverne kan blive bedt
om at huske med sikkerhed og i detaljer deres handlinger og holdninger. Ikke desto
mindre er dette med ‘at være i en andens sko’ en effektiv måde at forberede sig på at
påtage sig denne persons rolle i en debat.

Spørgsmål, læreren kan bruge til uddybe elevens synspunkt
Anden gang eleverne skal stå stille (efter de har lavet research) er det undertiden nyttigt at lade
eleverne (stadig i deres roller) forklare mere indgående om deres person. Dette kan give flere
synspunkter, som man så kan trække på i en klassedebat om et emne. Ved at bruge billedet, der
blev givet som et eksempel, kunne klassediskussionen dreje sig om de holdninger, der måske
var i dette tog på vej til Frankrig, om krigens gang på Vestfronten i 1918. Hvis dette gøres som
forberedelse til en debat, er det en god ide at reflektere over, hvordan det personlige og det
faktuelle har haft indflydelse på elevernes synspunkter om emnet.

Nødvendige ressourcer



Et billede, der har masser af mennesker med bevægelser og handlinger, der kan være relevant
for et specifikt emne.

Ideer om, hvor denne strategi kan bruges i forhold til en læringsplan:
• Denne strategi er nyttig, når man vil åbne elevernes øjne for, hvor forskellige de

mennesker kan være, der er involveret i ethvert komplekst øjeblik eller begivenhed.

• Den kan bruges med historiske eller nutidige billeder.

• Den kan bruges i starten af et emne til at skabe interesse eller til at uddybe forståelsen af
et emne, der allerede er studeret; eller (som allerede angivet) til at forberede eleverne på
en debat om emnet.

2.2.6:Strategi: Akvariet

Formål
Denne strategi gør det muligt for eleverne at øve sig i en diskussion ved at skiftes til at modtage
observationer og feedback fra deres jævnaldrende og at lytte til en diskussion. Den er meget
nyttig, når det er nødvendigt at involvere alle aktivt, da hver elev har en rolle og skal deltage.
Den muliggør en høj grad af refleksion over, hvad der udgør en positiv diskussion. Den giver
også en nyttig struktur til at diskutere følsomme eller kontroversielle emner, da man skal lytte
til forskellige synspunkter, før der er en egentlig diskussion. Den kan være god som
forberedelse for eleverne til en skriftlig opgave, da den gør det muligt for eleverne at uddybe
deres spørgsmål og ideer om et emne.

Den grundlæggende strategi
• Eleverne får et emne, der er åbent for forskellige perspektiver og ikke har et enkelt lukket

svar. De bør have tid til at undersøge og tænke, inden de starter.

• ‘Akvariet’ oprettes ved at lave en stor cirkel af stole omkring en klynge af 2 til 6 stole. De 2
til 6 stole er til det par eller den lille gruppe, der skal lave en diskussion. Den ydre cirkel
er til de elever, der skal lytte til emnet og kvaliteten af diskussionen.

• ‘Fiskene’ (eleverne i centrum) har en periode (måske 10 minutter) til en diskussion.
Eleverne omkring dem bliver bedt om at lytte til indholdet og kvaliteten af diskussionen.
Man skal aftale kriterierne for at bedømme dette, før man starter. (Disse kriterier kunne
omfatte: brug af verificerbar dokumentation og brug af respektfuldt sprog og kropssprog,
og at alle har en chance for at tale.)

• Når tidsperioden er slut, skifter de pladser med eleverne på ydersiden og bliver lyttere til
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de nye elever, nu er de nye 'fisk'. Processen gentages.

Tilpasninger til strategien
• I stedet for at bytte alle 'fisk' og lyttere, er en anden variation at skifte eleverne ud med et

par ad gangen, mens diskussionen forsætter.

• ‘Akvariet’ kan fungere, når der er to eller flere synspunkter om et emne. Eleverne, der
repræsenterer det ene perspektiv er 'fiskene', mens de andre lytter. Derefter skifter
eleverne plads, så hvert argument bliver hørt i diskussionen. Dette kan give et indblik i et
argument uden at sætte to argumenter over for hinanden. Eleverne kan høre et følsomt
eller kontroversielt emne udforsket og lære mere om alternative synspunkter. Spørgsmål
på tværs af grupperne kan muligvis forekomme.

Spørgsmål, læreren kan bruge til uddybe elevens synspunkt
Lærerens spørgsmål skal fokusere på at muliggøre refleksion. De bør fokusere på at evaluere
effektiviteten af diskussionen og hvad, der blev lært af den; både hvad angår, hvordan man
gennemfører effektiv diskussion såvel som om substansen i selve diskussionen. Man kan måske
bede eleverne om at foreslå, hvordan diskussionen kunne have været forbedret. Denne
reflekterende diskussion kan føre til individuel skriftlig refleksion.

Nødvendige ressourcer
Åbne emner og en cirkel af stole.

Ideer om, hvor denne strategi kan bruges i forhold til en læringsplan:
• Denne strategi er nyttig til at få eleverne til virkelig at udforske forskellige perspektiver på

et emne. Den fremhæver dybden i at tænke. Den fungerer bedst, når eleverne virkelig har
kendskab til et emne eller en del af et emne.

• I en historietime kunne emnet for eksempel være konsekvenserne af Første Verdenskrig.
Hvis hver ‘fiskegruppe’ har et diskussionsemne om et bestemt aspekt, som de skal
undersøge (et land eller en gruppe såsom kvinder, sårede eks-soldater, industriarbejdere,
ejere af ejendom osv.), kunne de derefter diskutere deres synspunkter, mens de andre
lyttede, hvilket ville føre til en generel klassediskussion om virkningen af krigen og
grundene til, at der er så mange perspektiver på dette.

2.2.7: Strategi: Firkant

Formål
Firkant-strategien giver eleverne en struktur til at fremsætte deres synspunkter om en erklæring
eller påstand. Alle i klassen deltager og siger sin mening i den følgende diskussion. Denne
strategi kan bruges flere gange i løbet af en lektion til at vise, hvordan ens mening kan skifte,
når man får mere viden. Den kan hjælpe eleverne til at tænke igennem og begrunde deres



meninger inden en skriftlig opgave.

Den grundlæggende strategi
• Identificer de fire hjørner i klasseværelset som ‘stærkt uenig’, ‘uenig’, ‘enig’, ‘fuldstændigt

enig’.

• Giv eleverne en erklæring eller påstand og bed dem gå til det hjørne, der afspejler deres
synspunkt. Nogle elever kan stå imellem to hjørner og det er OK (se skalaen i tilpasninger)

• Bed eleverne om at forklare begrundelsen for deres valg. Giv alle eleverne en chance for
at skifte hjørne, hvis de overtales af andres argumenter.

• Ved at formulere deres argumenter og høre andres argumenter er eleverne i stand til at
uddybe og udvide deres diskussion om emner.

Tilpasninger til strategien
• Det er sandsynligt, at eleverne automatisk introducerer nuancer ved at stå mellem

hjørnerne. Forhindr ikke dette, men bed eleverne om at formulere deres tanker.

• Eleverne fra et hjørne kan respektfuldt stille spørgsmål og udfordre synspunkterne fra
andre hjørner.

Spørgsmål, læreren kan bruge til uddybe elevens synspunkt
Sørg for at bede om at argumenter er underbyggede, når eleverne frivilligt argumenterer i
forhold til deres positioner. Vær forberedt på, at opfordre eleverne til at uddybe deres svar. Hvis
en elev flytter position som et resultat af at høre en mening, skal du bede eleven om at
reflektere over, hvad det var, der overbeviste dem. Vis et eksempel på, hvordan de formulerede
udtalelser kunne overføres til skriftligt arbejde af god kvalitet.
Nødvendige ressourcer
Overskrifter til de fire hjørner af rummet så eleverne ved, hvilke er hvilke; udsagn eller
påstande, der er omstridte.

Ideer om, hvor denne strategi kan bruges i forhold til en læringsplan:
• Hvis udsagnet eller påstanden er en, som eleverne sandsynligvis allerede har en vis viden

om og derfor en mening om, kan dette bruges som en startaktivitet.

• Når der er lært noget mere om et emne, kan strategien derefter implementeres (igen).
Hvis strategien gentages, kan spørgsmålene være om årsager til, hvorfor positionerne
muligvis (eller måske ikke) er ændret.

• Et eksempel på en påstand om et samfund, der kunne bruges er: ‘Migration gavner et
land’. Et eksempel på en påstand om historie, der kunne bruges er: ‘En pludselig
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migration er sjældent efterfølgende det ‘problem’, det kunne have virket som på det
aktuelle tidspunkt’.

2.2.8: Strategi: Stille og rolig dækkeserviet samtale

Formål
Formålet med denne strategi er at muliggøre en rolig, tankevækkende og demokratisk
diskussion. Aktiviteten udføres i stilhed og alle bidrag er skrevet på papir. Dette forhindrer en
følelsesmæssig diskussion imellem eleverne. Den gør det nemmere for eleverne at reflektere og
at opnå, at alle gruppemedlemmer deltager og ikke kun de mest aktive og selvsikre. Den kan
bruges til at udforske et emne i dybden, til at nå en enighed eller til at samarbejde om at nå
frem til et omfattende svar på et spørgsmål.

Den grundlæggende strategi
• Eleverne skal arbejde i små grupper (ca. 4) omkring et stort stykke papir. I midten er det

materiale, de arbejder med. Der er tegnet placemats (som dækkeservietter ved
spisebordet) rundt ved kanten af papiret. Hver elev sidder ved en dækkeserviet.

• Materialet i centrum er et emne eller et tema, der vil få eleverne til at tænke, en række
forskellige synspunkter og diskussioner. Eleverne læser om det i stilhed.

• Derefter arbejder de på deres egen dækkeserviet. Denne kan være tom eller den kan have
et perspektiv på emnet for at stimulere deres tænkning. Eleverne noterer den viden, de
meninger og de spørgsmål, de har om emnet eller temaet (ved hjælp af perspektivet, hvis
der er et) på deres dækkeserviet.

• Eleverne roterer derefter i tavshed og læser de andres dækkeservietter med viden,
meninger og spørgsmål fra deres jævnaldrende. Eleverne kan tilføje eventuelle skriftlige
tanker eller spørgsmål, som de er blevet stimuleret til ved at læse på de forskellige
dækkeservietter.

• Eleverne har nu fået en række tanker og er klar til en klassediskussion, flere input om
emnet eller et skriftligt stykke arbejde.

Tilpasninger til strategien
• Denne strategi kan bruges i starten af et emne for at give eleverne mulighed for at

diskutere, hvad de vil lære om et emne på en måde, der gør det muligt at høre alles
mening. En beskrivelse af en vigtig begivenhed eller et bestemt perspektiv sættes i
centrum. Eleverne skriver derefter på deres egne dækkeservietter den viden, de har brug
for at få og de spørgsmål, som de har brug for at kunne besvare for at forstå emnet bedre.
De roterer derefter lydløst rundt om bordet og læser hinandens ideer. Derefter har de en
lavmælt samtale, skriver notater ned i midten og tegner linjer, for at blive enige som



gruppe om, hvad de gerne vil vide og undersøge. Dette bliver derefter gruppens
arbejdsplan.

• Denne arbejdsplan kan også bruges i slutningen af et emne. Eleverne kunne have et
spørgsmål at svare på i midten. De arbejder så først lydløst med at notere på deres egen
dækkeserviet, hvad de vil inkludere i et svar på spørgsmålet. Derefter roterer de for at
læse hinandens notater. De har derefter en stille diskussion for at blive enige om det
bedste svar, som gruppen kan danne, og skriver så noterne til spørgsmålet ned i midten.

• Eleverne kunne have et spørgsmål eller en erklæring skrevet på klasseværelsets tavle. De
kunne derefter arbejde tavst og skriftligt for så at skrive i midten af deres bord, hvad de er
enige om, og hvad de er uenige om skrives rundt om i siderne i de individuelle
dækkeservietter.

Spørgsmål, læreren kan bruge til uddybe elevens synspunkt
Da dette er en tavs strategi er det vigtigt at gribe ind så lidt som muligt. Læreren kan godt være
nødt til at cirkulere og diskret tjekke med de enkelte elever for at give dem selvtillid og fokus til
at skrive.
Dette er ofte en ganske usædvanlig aktivitet for eleverne, især hvis de er meget verbale.
Bagefter, under diskussionen, er det en god ide eksplicit at beskrive processen. Hvordan hjalp
denne aktivitet dem med at engagere sig i forskellige meninger? Hvad er fordelene ved denne
proces for at sikre, at alle kan sige deres mening? Hvilke begrænsninger eller frustrationer
opstod der ved denne proces? Opvejer det positive det negative?

Nødvendige ressourcer
Stort stykke papir; borde, der kan sættes rundt i en lille gruppe; tema eller emne og
stimulerende materiale til centrum; muligvis synsvinkler ved hver dækkeserviet.

Ideer om, hvor denne strategi kan bruges i forhold til en læringsplan:
• Denne strategi kan bruges som en opstart.

• Eller kan bruges til at afslutte et emne.

• I en historietime kunne der være en historisk kilde i centrum og eleverne kunne blive bedt
om at anvende deres viden til at kontekstualisere den. Eller der kan være en artikel fra en
historiker i centrum, og dækkeservietterne kunne indeholde forskellige stykker
kildemateriale. Eleverne skulle så identificere forbindelserne mellem kildematerialet og
historikerens artikel.

• I en samfundsfagstime kunne der være et synspunkt på et omtvistet emne i centrum.
Eleverne kunne blive bedt om at skrive deres synspunkter på deres dækkeservietter og
derefter arbejde tavst for at identificere punkter med konsensus for at komme frem til en
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holdning som alle i gruppen kan acceptere.

2.2.9: Strategi: Rollespil

Formål
Målet med denne strategi er at gøre det muligt for eleverne at træde tilbage fra deres eget
perspektiv og forsøge at inddrage et andet perspektiv. Dette kan være som en officiel rolle,
såsom en referent, eller som en person, der er eller var involveret i de begivenheder, der
studeres. Denne distancering reducerer presset på den enkelte elev; de synspunkter, der
undersøges af de andre, er ikke ‘deres’. Det kræver også, at eleverne bevidst tilegner sig viden
og tænker gennem en andens position før de arbejder sammen med andre. Det gør det muligt
at medtage en bredere vifte af perspektiver end det ville være muligt, hvis man blot inddrager
synspunkter fra alle i klasseværelset.

Den grundlæggende strategi
• Læreren vælger et emne til debat eller diskussion. (Et historisk eksempel kan være:

‘Hvorfor var den betydelige modstand mod Hitlers styre ikke succesrig i de tidlige
1930'ere?’)

• Eleverne får derefter et orienteringsark om en bestemt rolle. (I eksemplet ovenfor kunne
rollen dreje sig om grupper som kommunister, ungdomsgrupper, kirker, liberale osv.).

• Disse orienteringsark skal læses og gør det muligt for eleverne at lære om den rolle, de
skal spille, om deres persons eller gruppes holdninger til andre mennesker eller grupper
og til emnet. Eleverne forbereder deres oplæg.

• Læreren styrer derefter rollespillet.

• Læreren styrer derefter en efterbehandling af emnet. (I eksemplet ovenfor giver
diskussionen, der følger, eleverne mulighed for at se, at majoritetsoppositionen mod
Hitler var håbløst splittet om, hvordan man kunne modsætte sig ham.)

Tilpasninger til strategien
• Eleverne kan påtage sig at spille formelle roller såsom formand, sekretær, dataindsamler. De

undersøger, hvad der gælder for disse roller og spiller dem i diskussionen ud fra, hvad de ved om
rollen.

• Eleverne kunne vælge et emne til diskussion, blive enige om rollerne og undersøge dem for sig
selv og herefter blive enige om en referenceramme inden rollespilsdiskussionen for at udforske
ideer i et ‘sikkert rum’.

• Nogle af eleverne kunne påtage sig roller og andre kunne fungere somobservatører, hvis rolle er



at give feedback om stemningen og formen samt dynamikkenmellem deltagerne.

• Et par elever kunne påtage sig roller og derefter være ’i det varme sæde’ foran klassen,mens
andre elever stiller spørgsmål og fremførermodargumenter til deres argumenter.

Spørgsmål, læreren kan bruge til uddybe elevens synspunkt
Under diskussionen kan det være hensigtsmæssigt, at læreren fungerer som en ‘djævelens
advokat’ eller dirigerer samtalen via spørgsmål for at sikre, at emnet behandles fuldt ud.
Sammenfatningen af en opgave med denne strategi bør fokusere på hvilken vide, der er opnået,
og om den har uddybet forståelsen af emnet og perspektiverne på emnet. Det kan også være
passende at stille spørgsmål til eleverne for at gøre det muligt for dem at reflektere over,
hvordan det var at diskutere et emne i en rolle, hvor diskussionen måske ville have været
mindre let eller behagelig i virkeligheden.

Nødvendige ressourcer
Informationsark om de roller, eleverne skal spille.

Ideer om, hvor denne strategi kan bruges i forhold til en læringsplan:
• Det er normalt bedst at bruge denne strategi, når eleverne allerede har en god generel

viden om et emne samt som en god fornemmelse af tid og sted.

• Denne strategi er en fremragende måde til at fremhæve kompleksiteten af spørgsmål,
mangfoldighed af perspektiver, overlapning mellem perspektiver og ægte dilemmaer,
som folk står overfor.

2.2.10: Strategi: Konsensus på alle måder

Formål
Formålet med denne strategi er at gøre det muligt for eleverne at udforske fællesgrundlaget
mellem forskellige perspektiver og bestemme og skelne mellem, hvad de (eller deres personer)
kan blive enige om vedrørende et emne. Den introducerer eller involverer måder at øve sig på
for at nå enighed snarere end at kræve en ‘vinder’ eller et detaljeret resultat. Eleverne bevæger
sig hen imod konsensus gennem dialog og diskussion. De er nødt til at støtte hinanden, så hvert
gruppemedlem er sikker på at formulere gruppens holdning.

Den grundlæggende strategi
• Læreren giver små grupper af elever (ca. 4 pr. gruppe fungerer godt) et emne eller et

spørgsmål at diskutere.

• Eleverne skal så stående diskutere emnet eller spørgsmålet med henblik på at nå frem til
en holdning eller svar som alle i gruppen er tilfredse med og i stand til klart at formulere.
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• Når eleverne føler, at de har nået en enighed, som alle er tilfredse med og i stand til at
forsvare, angiver de dette ved at sætte sig ned.

• Læreren beder derefter et af gruppemedlemmerne om at formulere holdningen eller
svaret. Hvis gruppemedlemmet ikke er i stand til det, så rejser hele gruppen sig op igen og
fortsætter med at diskutere, indtil alle gruppemedlemmer kan tale om emnet.

• Fælles opsamling i hele klassen fokuserer derefter på, hvad det var man kunne blive enige
om, og hvor let (eller ej) det var at nå til en enighed og hvorfor. Også metoder, der blev
brugt til at sikre at alle følte sig sikre på at formulere gruppens holdning eller svar, kan
der fokuseres på.

Tilpasninger til strategien
• Eleverne kan påtage sig en rolle, såsom en person i en historisk begivenhed. (Et eksempel

kan være de forskellige roller ved en historisk fredsforhandling.) De undersøger derefter,
hvad den historiske sammenhæng var.

• Eleverne kan bruge denne strategi til at undervise hinanden, så de kan besvare
spørgsmål, som de ville blive stillet ved eksamen. De kan også flytte til en anden gruppe,
hvor de er nødt til at forklare en viden, de har fået eller forklare om de andre rollers
tankegang.

• Eleverne kan bruge en stille og rolige samtalestrategi til at skrive deres egne synspunkter
ned og derefter til at blive enige om en holdning, som så skrives ned i midten af en
dækkeserviet. At opnå konsensusstadiet kan ske mundtligt eller skriftligt.

• Eleverne kan undersøge de punkter, man var uenige om, snarere end dem, man var enige
om.

Spørgsmål, læreren kan bruge til uddybe elevens synspunkt
Konsensusbegrebet skal muligvis forklares for eleverne. Konsensus handler ikke om at vinde
eller om at manipulere en persons synspunkt. Det handler om at tage en beslutning eller
komme frem til en holdning, som alle i nogen grad kan støtte. At nå frem til en
gruppekonsensus er udfordrende, og eleverne kan have brug for omhyggelig støtte.

Spørgsmålene skal prøve at finde frem til hvor meget, man var enige om; måske er der masser,
måske er der meget lidt, måske er noget af det detaljeret, måske var noget af det kun meget
generelt formuleret. Spørgsmålene om processen skal tilskynde eleverne til at reflektere over
opgaven, altså hvad man generelt fik ud af det og ikke om hinanden. For eksempel måderne
hvorpå de identificerede områderne, hvor der ikke var enighed i stedet for at fokusere på, hvem
der ikke var enig med hvem. Spørgsmålene kan også undersøge, hvad der gjorde det hele til
effektivt teamwork.



Nødvendige ressourcer
Et emne eller et spørgsmål valgt af læreren.

Ideer om, hvor denne strategi kan bruges i forhold til en læringsplan:
• Beslutningen om, hvor man skal bruge dette i en læringsplan afhænger meget af emnet

og spørgsmålet. Nogle emner kræver muligvis, at eleverne har et godt vidensgrundlag via
lærerens undervisning, andre måske ikke.

• Enstemmig konsensus kan bruges som en effektiv revisionsstrategi, når eleverne skal
bruge oplysninger, der tidligere er undervist i. Dette tilskynder eleverne til at inddrage
det, de har lært og hjælper dem med at huske viden.

2.2.11: Strategi: Løsningsfokuseret debat

Formål
Dette er ikke en strategi, der involverer debattering af en bestemt position eller endda at nå
frem til en konklusion. Det handler om at undersøge et problem grundigt og finde ud af,
hvordan et vellykket resultat vil se ud. Formålet er at gøre det muligt for alle deltagere bedre at
forstå alle spørgsmål, perspektiver og den ændring, der er nødvendig for at opnå en løsning,
samt om dette i øjeblikket er sandsynligt eller muligt. Det kræver ikke, at eleverne tager stilling,
men opfordrer dem i stedet til at blive bedre informeret.

Den grundlæggende strategi
• Identificer et problem med så mange faktuelle detaljer som muligt. Eleverne har muligvis

brug for informationskort for at gøre dette; eller også bør de have viden nok.

• Læreren fungerer normalt som en diskussionsfacilitator.

• Læreren beskriver problemet fra så mange vinkler som muligt. For eksempel: Hvem er det
et problem for? Hvor er det et problem? Hvordan er det et problem? Hvornår er det et
problem? Hvorfor opfattes det som et problem? Ideen er ikke at finde en løsning, men
fuldt ud at udforske alle de forskellige måder, som problemet kan opfattes på.

• En løsningsfokuseret efterforskning: For at opnå dette skal en gruppe først tale om,
hvordan folk kunne vide, at problemet var blevet løst. Derefter fokuseres diskussionen på,
hvilke fremgangsmåder, der kan løse problemet. Spørgsmål som: hvad ville der ske i en
ideel verden? Hvor kan vi finde eksempler på, at et lignende problem er blevet løst?
Hvordan tror du, at dette problem vil blive udforsket af...? Igen er målet at udforske alle
tanker om løsninger, ikke at beslutte sig for en eller vurdere dem.

• Endelig vender diskussionen tilbage til det konkrete, og der spørges om, hvad skulle der
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ske for at nogen af disse løsninger kunne blive anvendt? Hvad er nødvendigt for en
løsning?

Tilpasninger til strategien
• Eleverne kunne bruge en lignende proces til at tale om implementering af en lov. Hvordan

kunne en lov være udformet for at opnå noget? Fokus er ikke på en principiel position,
men på en praktisk løsning.

• For at opbygge empati for en historisk situation kan eleverne have opstillet et historisk
problem før de studerer den faktiske tilgang. For eksempel ved at tage denne tilgang i
forhold til et emne som fredsskabelse i Europa i 1919, er eleverne bedre i stand til at
forstå kompleksiteterne og mindre tilbøjelige til at springe til unyttige, overforenklede
moralske vurderinger om deltagerne.

• I nogle situationer kan det være nyttigt at bede eleverne om at tænke på problemet fra et
perspektiv, der er anderledes end deres eget.

Nødvendige ressourcer
• Et problem valgt af læreren.

Ideer om, hvor denne strategi kan bruges i forhold til en læringsplan:
• I historietimerne kan det bruges, når eleverne kender problemet, men et forsøg på at løse

det, der endnu ikke er undersøgt; for at nå hertil vil det være nyttigt for eleverne at have
mere viden om en periode, så de kan tænke og forstå emnet dybere.

• Det kan bruges, når der er et emne i nyhederne, som eleverne ønsker at eller burde
engagere sig i. Et aktuelt spørgsmål om politik kunne vælges, så eleverne bedre kan forstå
eller spejle diskussionerne i samfundet eller i deres parlament.

• Denne strategi kan bruges til ethvert komplekst emne, hvor det er usandsynligt, at der er
enkle løsninger, men hvor en dyb forståelse kræves for at bevæge sig ud over enkle,
polariserede positioner.

2.2.12: Strategi: Dialog for at udvikle empati

Formål
Det er en strategi designet til at opbygge empati for andre synspunkter i de tilfælde, hvor skarpe
synspunkter kan virke umulige at bygge bro imellem. Det er usandsynligt, at der skabes
enighed, men der bør skabes empati for andre synspunkter. Den bruges til at give folk en
chance for at udtrykke sig og til at blive lyttet til mere indgående. Den handler om, hvorfor folk
fastholder deres synspunkter.



Den grundlæggende strategi
• Forklar eleverne, at fokuseringen er på at forstå andres behov og interesser i at udtrykke

særlige synspunkter om problemer. Målet er ikke at bevise, at vi har mere ret end de
andre, men at lytte nøje, at stille åbne og ikke-dømmende spørgsmål og at uddybe
forståelsen af den anden persons interesser og behov.

• Eleverne angiver deres holdning til et emne og alle lytter nøje og forsøger ikke at
argumentere, selvom de er uenige.

• Deltagerne bliver bedt om at beskrive og forklare, hvordan deres faglige eller personlige
erfaring har påvirket deres holdning til emnet.

• Efter hver deltager har talt, opsummerer og reflekterer læreren præcist, hvad der er blevet
sagt, hvilket giver deltageren en chance for at afklare og bidrage.

• Mulige spørgsmål præsenteres derefter for gruppen. De vælger så, hvad de vil spørge om.
Spørgsmål er generelle, såsom: ‘Hvad er det du ønsker?’ ‘Hvad vil du gerne opnå gennem
den holdning du har?’

• Når hvert spørgsmål er besvaret, siger lytterne: ‘Hvad jeg har forstået af det du siger, er...’
De forsøger at sammenfatte, hvad der er blevet sagt og følelserne bag det. Der kan
derefter være en afklaring for at sikre, at der er en fuld forståelse.

• Målet er at nå en dybere forståelse og ikke at nå til enighed. Læreren er nødt til at holde
fokus på, hvad der er blevet hørt og hvilken dybere forståelse, der er opnået.

• I de sidste faser er det vigtigt at opsummere og spørge folk om, hvad der har overrasket
dem i forhold til det, de har lært.

Tilpasninger til strategien
• Eleverne kan blive bedt om at påtage sig roller eller holdninger fra den modsatte side.

Dette ændrer drastisk strategien, da de ikke kan tale fra hjertet på samme måde. Det kan
dog være mere ‘sikkert’, men det også er mindre transformativt. .

Nødvendige ressourcer
• Rummet skal være ‘sikkert’. Læreren skal være godt forberedt og have tænkt på spørgsmål

og eventuelle problemer, der kan opstå for eleverne ved denne opgave.

Ideer om, hvor denne strategi kan bruges i forhold til en læringsplan:
• Denne strategi skal kun bruges af en lærer, der føler sig godt rustet til opgaven og med en

kendt klasse. Det vil være nødvendigt at fastlægge regler for respekt og at give
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tilstrækkelig tid til en efterbehandling (se tidligere afsnit i denne vejledning for støtte til,
hvordan man gør dette).

2.3 Erfaringer fra faget historie

Den akademiske disciplin historie har diskussion og debat i centrum. For akademiske
historikere debatterer fortiden. De deltager i evidensbaserede debatter ved hjælp af overleveret
kildematerialer og synspunkter fra andre historikere for at konstruere fortolkninger af fortiden.
Vi kan bruge historikerens viden og færdigheder til at give os inspiration til klasseaktiviteter for
at fremme forståelse af dialog, debat og diskussion, ikke kun i historie, men også i undervisning
i samfundsfag. I dette afsnit fremlægger vi nogle eksempler på disse.

• Det samme kildemateriale kan bruges til at nå frem til forskellige konklusioner.

• Giv eleverne to fortolkninger fra historikere, der bygger på det samme kildemateriale. Giv
eleverne noget af det kildemateriale, der er blevet brugt af historikerne til at begrunde
deres påstande. Bed eleverne om at identificere, hvordan det samme kildemateriale er
blevet brugt til at nå frem til forskellige konklusioner. Dette kan ske via et valg, det kan
være ved at tolke nøjagtigt den samme information forskelligt eller ved at stille forskellige
spørgsmål til kildematerialet.

• Konteksten og formålet med historisk forskning påvirker den fortolkning, man når frem
til.

• Giv eleverne forskellige dele af den samme begivenhed eller persons liv, men stil det
samme spørgsmål til materialet. Nogle gange er folk eller begivenheder så komplekse, at
der er mange forskellige mulige fortolkninger af dem. Tag for eksempel en person som
Winston Churchill, der førte et langt og komplekst offentligt liv. En historiker, der studerer
Churchill i forbindelse med Indien, ville sandsynligvis komme til et meget andet
perspektiv end en historiker, der studerede Churchill i Storbritannien i 1940. Det er ikke et
resultat af en forkert eller en korrekt fortolkning, men af, at spørgsmålene fører til
forskellige svar afhængigt af, hvad der fokuseres på.

• Historikere er produkter af deres tid.

• Elever kan se, hvorledes en kontekst påvirker synspunkter, hvis dette gøres eksplicit.
Fortolkninger ændrer sig over tid. Giv eleverne sådanne at analysere. For eksempel,
hvordan opfattelsen af vikingerne skifter i BBCs historieprogrammer: I begyndelsen af
1900-tallet er de ariske helte, i 1980’erne er de tidlige kapitalister, og i begyndelsen af
2000'erne er de tidlige migranter. At påvise sådanne klare skift over for eleverne gør det
muligt for dem at se, at fortiden er omstridt og fortolket afhængigt af samtidens
prioriteringer og interesser.



• Historikere undersøger mange årsager.

• Akademiske historikere ved, at begivenheder og ændringer ikke er forårsaget af en enkelt
grund. Der er mange grunde til at ting sker. I stedet er historikere interesseret i at tænke
på, hvordan forholdene, personerne og begivenhederne interagerer for at skabe et
historisk skift eller øjeblik. Dette fokus på samspil mellem årsager skaber livlig debat, da
historikere forsøger at forstå årsagerne til begivenheder som f.eks. krigsudbruddet i
Europa i 1914. Her kan læreren prøve at lave kortsorteringsaktiviteter af årsager, så
eleverne skal diskutere sammenhænge.

• Historikere er åbne over for, at nyt kildemateriale kan ændre deres fortolkninger.

• Et eksempel på dette kan være at beskrive et billede, som eleverne mener at kende og
derefter afsløre det. For eksempel er den klassiske forestilling, når man tænker på
Nordeuropa og på Vestfronten, hvide mænd i skyttegrave. Du kunne beskrive et billede af
mænd i skyttegrave og derefter vise en skyttegrav fuld af mænd fra den indiske hær. Dette
er en enkel og effektiv måde at afsløre og udfordre antagelser og tilskynde eleverne til at
være fordomsfri.

• Historikere er fascineret af hvordan synspunkter dannes.

• Historikere arbejder ofte med at forsøge at forstå, hvordan synspunkter og holdninger er
fremkommet. Det vil sige de processer og oplevelser, der har bragt en person eller gruppe
af mennesker til at nå frem til en bestemt måde at se på verden på. I klassen kan eleverne
blive bedt om at studere en kontroversiel tekst, og koncentrere sig om, hvordan
synspunktet er konstrueret og hvilken anden viden, der bruges til at begrunde
synspunktet. Eller de kan studere en kontroversiel beslutning og undersøge kæden af
begivenheder og tanker, der førte til, at beslutningen blev taget. Denne proces gør det
muligt for eleverne at udvikle en bedre forståelse for synspunkter og oplevelser, der kan
være forskellige fra deres egne.

• Historikere studerer tekster i dybden og læser for at finde en forståelse.

• Hvis man opmuntrer eleverne til virkelig at bruge tid på at læse en tekst, der har en
holdning, motiverer det dem til at dykke ned under overfladen. Hvis eleverne får to
længere, holdningsprægede tekster, kan de identificere områder med overensstemmelse,
divergens, modsigelse osv. Denne form for aktivitet udvikler en evne til kritisk læsning og
en forståelse af kompleksitet og nuance.

Part 3: Evaluering af kompetencer

At muliggøre effektiv dialog, debat og diskussion i klasseværelset er meget mere end en
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værktøjskasse af undervisnings- og evalueringsstrategier. Derfor er der i både læringsplanerne
og afsnittene i denne vejledning fokus på, hvordan man underviser og vurderer på en måde, der
er i overensstemmelse med de værdier og principper, der understøtter høj kvalitet inden for
undervisning i historie, kultur- og samfundsfag. For eksempel, hvordan man planlægger
effektive timer, hvordan man bruger spørgsmål, og hvordan man planlægger evaluering og
udfører den, mens undervisningen finder sted. Selvom selve vejledningen ikke er teoretisk, er
der et afsnit om læsning og ressourcer for lærere, der gerne vil læse og forske mere for sig selv.

Figur 2: Behovet for tilpasning af læseplanen i forhold til planlægning af undervisningen

Ved planlægning af evaluering er det vigtigt at sikre sig, at vi tilpasser læseplanen eller emnet
til undervisning, læring, vurdering og rapportering. Det er vigtigt at beslutte, hvilket sæt
forskellige synsvinkler, man vil bruge til at undervise efter i et bestemt emne. Derefter skal man
bruge undervisningsguiden til at bestemme, hvilken undervisningsmetodik man skal bruge og
fokusere på, hvad eleverne præcist skal gøre i timen. Derefter vælger man, hvordan man kan
evaluere denne læring og hvordan, man rapporterer eller giver feedback ved hjælp af den
opnåede evalueringsviden. For at opsummere, er disse tre spørgsmål nyttige:
• Spørgsmål 1: Hvad ønsker vi, at eleverne skal kunne ved slutningen af timen eller

aktiviteten?

• Spørgsmål 2: Hvilke aktiviteter er vi nødt til at etablere, så eleverne kan få den viden vi
ønsker, de skal opnå?

• Spørgsmål 3: Hvordan ved vi at eleverne har lært, hvad vi planlagde, de skulle lære?

3.1 Formativ og summativ evaluering

I et projekt, hvor diskussion, dialog og debat er i centrum for undervisning og læring, er
formativ evaluering (det vil sige en evaluering, der sker sideløbende eller har indflydelse i
realtid) i klassen central for enhver tilgang til evaluering af kompetencer. Formativ vurdering
(FE) (også kaldet Assessment for Learning eller AfL) er strategier, der har en central plads i
KeyCoNets gennemgang af litteratur om vurdering af nøglekompetencer (Grayson, 2014;
Pepper, 2013).

Black og Wiliam (2009, s.9) definerer formativ evaluering som følgende:

Praksis i en klasse er udviklende i det omfang, at resultater af elevernes præstationer bliver
tydeliggjort, fortolket og brugt af lærere, eleverne eller deres kammerater til at træffe
beslutninger om de næste trin i undervisningen, der sandsynligvis vil være bedre eller bedre
funderet end de beslutninger, de ville have truffet, hvis man ikke havde klarhed over de
opnåede resultater.



Det vigtige fokus her er at formativ evaluering bruges til at tage beslutninger om de næste
trin i læring. Dette betyder at den bruges til løbende at informere læreren og eleven om
læring og undervisning; det handler om at bevæge læringen fremad.

Wiliam (2010, s.154) siger, at formativ evaluering indebærer fem nøglestrategier. Disse
nøglestrategier er følgende:

• Afklaring, deling og forståelse af læringsintentioner og kriterier for succes.

• Oprettelse af effektiv diskussion, debat og dialog i klassen; brug af aktiviteter og opgaver,
der fremkalder evidens for læring. (Her brugte lærere spørgsmålstegn,
plakatpræsentationer, dialogisk undervisning, show-me-boards og så videre for at få
evidens på læring.)

• At give feedback, der bevæger eleverne fremad. Feedbacken skal knyttes til kriterierne for
succes og læringsintentioner og være opgavefokuseret samt lade eleverne vide, hvor de
er i deres læring, hvor de skal hen og hvad, der skal gøres for at opnå de videre mål.
Denne feedback skal understøtte udviklingen af selverkendelse og motivation hos eleven.
Harlen (2006, s.105) siger, at processen med at beslutte trinene for at bevæge sig fremad
bør involvere eleverne, så de ikke er passive modtagere af lærerens evaluering af deres
arbejde. Feedback skal fokusere på:

◆ Formulering: Kan du overveje en anden måde at tackle dette spørgsmål på?
Hvilken slags oplysninger kan være nyttige? Hvilke antagelser har du gjort?

◆ Ræsonnement: Hvordan er du kommet frem til denne konklusion? Har du tjekket
dine kilder? Hvad ville der ske hvis...?

Emne/Time

Evaluering Studerend
es læring

Dialog/
Debat/
Diskussion

Fremlægge
Feedback
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◆ Tolkning: Hvordan kan du teste nøjagtigheden af dine kilder? Hvilke andre kilder
kunne du have valgt?

◆ Kommunikation: Jeg har svært ved at følge din tankegang her. Kan du præsentere
dine argumenter, så en anden kan følge hvert trin?

• Aktivering af eleverne som instruktionsressourcer for hinanden. Her opfordres lærere til at
bruge kooperativ læring, par-feedback, par-undervisning og gruppediskussioner. Disse
pædagogiske strategier bruges for lidt i de fleste sammenhænge (Volante, 2010).

•

• Aktivering af eleverne som ejere af deres egen læring. Dette fokus på elevernes egen
evaluering har til hensigt at hjælpe eleverne med at føle sig ansvarlige for deres egen
læring og være opmærksomme på læringsprocessen (ikke kun resultaterne) samt deres
udvikling (Voogt og Kasurinen, 2005). Ifølge Petty (2009) tilskynder det eleverne til at indse
at succes eller fiasko ikke afhænger af talent, held eller evne, men af praksis, indsats og
anvendelse af rigtige strategier. Fordelen ved at hjælpe eleverne med at udvikle evner til
selvvurdering er mange, herunder:

◆ Gøre eleverne opmærksomme på egenskaberne ved ‘godt arbejde’

◆ Hjælpe dem med at forbedre deres arbejde

◆ Opfordre dem til at sætte sig selv nogle mål

◆ Opmuntre dem til at tage ansvar for deres egen læring

◆ Opmuntre dem til at reflektere over sig selv som lærende og derfor at lære,
hvordan man lærer

Harlen (2012) fastholder, at feedback til eleverne spiller en nøglerolle i synliggørelsen af deres
evne til læring, deres motivation for læring og deres evne til at indgå i læringsaktiviteter. Bilag
4, 6 og 7 indeholder nogle nyttige strategier til at opmuntre eleverne til selvevaluering af deres
læring.

Summative evalueringer bruges til at evaluere elevernes indlæring, deres niveau af erhvervelse
af færdigheder og faglig præstation ved afslutningen af en defineret undervisningsperiode;
typisk ved afslutningen af et projekt, forløb, eller skoleår. Generelt er summative evalueringer
defineret af tre hovedkriterier:

◆ Testene, opgaverne eller projekterne bruges til at afklare, om eleverne har lært,
hvad de forventedes at lære. Det vil sige, det, der gør en bedømmelse “summativ”,



sigter ikke på prøven, opgaven eller egen vurdering, men den måde den bruges på;
dvs. for at afgøre, om og i hvilken grad eleverne har lært det stof, de har været
undervist i.

◆ Summative evalueringer gives ved afslutningen af en bestemt
undervisningsperiode, og derfor er de generelt evaluerende snarere end
diagnostiske.

◆ Summative evalueringsresultater registreres ofte som karakterer, der derefter
noteres i elevens karakterbog.

Det er nyttigt at se formativ og summativ evaluering som en helhed. Forskellen ligger i, hvordan
karakteren bruges. Hvis der ikke er feedback i undervisningen, er evalueringen summativ.

3.2 Evaluering af kompetencer i “At lære at være uenig”

Boud (2000) skriver om den dobbelte rolle som vurderinger har i de tilfælde, hvor
vurderingsaktiviteter skal fokusere på den øjeblikkelige opgave med at give eleverne værktøjer
til at udvikle livslange sociale og samfundsmæssige kompetencer. Visse værktøjer såsom
VINTAGE (spørgeskemabaseret værktøj til at vurdere rækkevidden af nøglekompetencer) er
blevet udviklet, men disse vurderer ikke tilstrækkeligt de tværgående kompetencer (bløde
færdigheder, der er rodfæstet i erfaring), såsom de sociale og samfundsmæssige. Evaluering af
kompetencer skal derfor ikke kun vurdere færdigheder og viden, men også værdier og
holdninger, der understøtter udviklingen af disse.

Evaluering af sociale og samfundsmæssige kompetencer har hidtil vist sig at være udfordrende.
I en rapport fra 2009 fra Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber hedder det:

En lang række medlemsstater er ved at indføre reformer, hvor man eksplicit bruger rammen
for nøglekompetencer som referencepunkt. Der er sket store fremskridt i tilpasningen af
skolernes læseplaner. Men der skal stadig gøres meget for at fremme udviklingen af lærernes
kompetencer, ajourføre evalueringsmetoder og indføre nye metoder til tilrettelæggelse af
læringen (2009, s.3)

Forskningen fremhæver den betydelige række af udfordringer her. For det første er der reelle og
væsentlige risici ved at fokusere på individuelle prøver og eksamener, især for marginaliserede
og dårligt stillede grupper, der kan have oplevet nederlag i skolen. Overdrevent definerede
læringsresultater med adfærdsindikatorer, kan reducere læring til en række isolerede opgaver
snarere end en evaluering af holistiske kompetencer. Holdningsspørgeskemaer kan være
problematiske, fordi holdninger varierer over tid og i forhold til den virkelige verden, mens
spørgeskemaer kun giver et øjebliksbillede under prøvebaserede forhold. Derudover er disse
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snapshot afhængige af nøjagtigheden af elevernes selvrapporteringer, og svarene kan være
påvirket af, at eleverne har opfattet et ønske fra omgivelserne om bestemte svar. Der er også
blevet argumenteret for, at denne metode måler relativt overfladisk viden og læring og muligvis
ikke tager højde for nøglekompetencer. Hipkins et al. (2007) påpegede, at når vi evaluerer disse
kompetencer, er vi nødt til at reflektere over de traditionelle tilgange til læringsresultater i
skoler, evalueringer og begrundelser for evaluering sammen med den brug, der gøres af
evalueringsresultaterne. Hun sætter spørgsmålstegn ved de antagelser, der ligger til grund for
traditionel evaluering ved at bemærke, at for evaluering af kompetencer gælder det, at
engangsbedømmelser kun har lidt gyldighed i sig selv, men kan bidrage til et voksende
evalueringsbillede efterhånden som eleven arbejder sig hen imod at opfylde identificerede
læringsmål (s.6).

En opgaves kontekst kræver omhyggelig opmærksomhed. Opgaverne skal ikke kun give
muligheder for at demonstrere kompetencer, men også at invitere eleverne til at vise, hvad de
ved og kan gøre. Det vil sige, at opgaven skal være meningsfuld og engagerende for eleven. The
European Commission i Tematiske Arbejdsgrupper: Evaluering af Nøglekompetencer (Pepper,
2012) udforskede, hvordan man kan evaluere sociale og samfundsmæssige kompetencer med
særligt henblik på vurderingskriterierne og foreslog, at lærerne eksplicit skulle karakterisere og
oplyse om, hvad det betyder at være kompetente på givne læringsniveauer (s. 8). Selvom denne
ide er udmærket, risikerer man at opstille en alt for detaljeret liste over specifikke kriterier og
standarder. For at minimere dette, er det klart, at der kræves håndgribelige læringsresultater,
der er forbundet med hver kompetence sammen med en række kontekster i hvilke, de kan
udvikles og derfor vurderes pålideligt. Fokus er ikke kun på produkt, men også på den proces,
der gør, at de sociale og samfundsmæssige kompetencer først udvikles og derefter rapporteres.
Dette kræver enighed om en klar definition af kompetence og udvikling af den til et mere
specifikt læringsresultat. Derefter kræves der arbejde for at udvikle en fælles forståelse blandt
lærere om disse tilsigtede læringsresultater (Gordon et al. 2009). For at vurderingsmetoderne
skal være gyldige, kræves det at “ikke kun læringsresultaterne skal specificeres tydeligt, men
også at disse læringsresultater er den eneste fokus angående de metoder, der bruges, til at
vurdere elevernes nøglekompetencer” (European Commission 2012, s.11). Dette indebærer, at
der kun skal vurderes de aspekter der anses for kompetencerelevante.

3.3 Evalueringsværktøjer

3.3.1 Spørgsmål som et evalueringsværktøj

Blooms taksonomi (Bloom og Krathwohl, 1956) anviser ved evaluering forskellige
sværhedsgrader for hver måde at tænke på (fra det enkle til det komplekse). Tabellen herunder
viser den slags spørgsmål, der kan bruges som en del af denne strategi. Det er vigtigt at
bemærke, at selv om Bloom skrev sin taksonomi som en liste over spørgsmålstyper der
rangeres i rækkefølge efter vanskelighedsniveau, fra viden af mindste orden som



tilbagekaldelse (det at huske) og forståelse (det at forstå) til højere orden i applikationsevner
(hvor man kan anvende det, man har lært) såsom analyse, syntese (afgør vurderinger på højt
niveau) og evaluering, så er alle niveauer vigtige i undervisning og læring og er især nyttige ved
vurdering af de sociale og samfundsmæssige kompetencer. Blooms ide om et hierarki af
udfordringer anfægtes, men hvert aspekt kan stadig bruges til at udvikle emnespecifikke
spørgsmål, der varierer i vanskelighedsniveauer, både inden for og på tværs af aspekterne.
Tabel 1 nedenfor antyder nogle af disse.

Tabel 1: Spørgsmål baseret på Blooms Taksonomi

Det er vigtigt at tænke og planlægge de spørgsmål, man vil stille i en klasse. Forskellige
synsvinkler i projekter kan give eleven motivation til at engagere sig i kontroversielle
spørgsmål, men læreren skal dog være dygtig til at stille evaluerende spørgsmål. Der er mange
muligheder for formativ feedback, der vises gennem, hvordan læreren reagerer på elevens svar.
God spørgeteknik indeholder disse fem punkter:
• De planlagte spørgsmål tilskynder til tænkning og ræsonnement

Viden
Hvem, hvad, hvorfor, hvor, hvornår, hvilken?
Beskriv eller definer
Kan du finde?
Husk, vælg, opsummer
Hvordan skete det?
Hvad var det vigtigste?
Etiketter, vælg

Forståelse
Beskriv med dine egne ord
Resumer, hvad du har lært
Klassificer, kategoriser fakta, der skal vises
Hvad er hovedideenmed...?
Forklar det med dine egne ord
Sammenlign og kontraster
Kan du forklare, hvad der sker?

Anvendelse
Hvilke eksempler kan du finde på?
Hvilke fakta kan vise det?
Hvordan ville du gøre for at vise...?
Hvad ville der ske, hvis...?
Hvordan kan du bruge det vi har lært?

Analyse
Hvorfor tror du...?
Hvilke konklusioner kan du drage ud fra...?
Hvad ville du udlede fra...?
Hvad er forholdet mellem...?
Klassificer eller kategoriser beviserne
Kan du skelne mellem...?
Undersøg nøje og forklar hvordan... gjorde det?

Syntese
Hvordan ville du forbedre / løse...?
Kan du foreslå et alternativ?
Hvordan kunne du tilpasse / ændre...?
Hvordan ville du kunne teste...?
Hvad ville der ske hvis...?
Kan du forudsige...?
Hvilke løsninger vil du foreslå?

Vurdering af forståelse
Hvad synes du om?
Hvad ville du prioritere?
Hvad synes du, er det vigtigste?
Hvorfor tror du… ikke er / er vigtig?
Hvad vil du anbefale?
Hvordan ville du kunne løse / forbedre?
Hvordan ville du kunne afgøre det?
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• Eleverne får tid til at tænke

• Læreren undgår at bedømme elevernes svar

• Elevernes svar følges op på, så de opmuntrer til at tænke videre (se f.eks. Petty, 2009;
Gardner, 2012).

Webbs Depth of Knowledge giver en anden nyttig ramme til at tænke på de forskellige niveauer
af vurderingsstrategier, der er beskrevet i Blooms taksonomi. Som model er der fire niveauer,
hvor de gradvist bliver sværere og mere krævende. Men også denne model er omstridt, som for
eksempel: er en forklaring på hvordan en historisk begivenhed skete altid lettere at give, end at
forklare dens resultat?

Tabel 2: Webbs Depth of Knowledge (niveauer af viden) er knyttet til potentielle aktiviteter

Niveau DOK 1 DOK 1 DOK 3 DOK 4

Huske og
begrunde

Færdigheder/
begreber
(grundlæggende
anvendelse)

Kortvarig
strategisk
tænkning

Udvidet tænkning

Udsagnsord Hvem?
Hvad?
Hvor?
Hvornår?

Hvordan skete det?
Hvorfor skete det?

Hvad er årsagen?
Hvad er
virkningen?

Hvad er resultatet?
Hvad er
virkningen/
sammenhængen?

Mulige
produkter

Quiz, liste,
regneark,
forklaring,
podcast, blog

Illustration,
simulering, interview,
kommentarer af
blogger

Debat, fremlægge,
podcast, film,
undersøgelse

Film, projekt, avis,
medieprodukt,
historie

Lærerens rolle Instruerer,
undersøger, lytter,
stiller spørgsmål

Viser, observerer,
hjælper, stiller
spørgsmål

Undersøger,
guider, evaluerer,
accepterer

Hjælper,
reflekterer,
udvider, analyserer

Elevens rolle Svarer, husker,
forklarer, beskriver

Løser problemer,
demonstrerer brug af
viden, illustrerer

Diskuterer,
debatterer,
vurderer,
retfærdiggør,
modsiger, afgør,
argumenterer

Designer, tager
risici, foreslår,
skaber

Potentielle
aktiviteter

Udvikle et
konceptkort
Lav en tidslinje
Skriv med dine
egne ord
Fremlægge /
præsenter for
klassen
Skriv en kort
oversigt over
begivenheden,
processen eller
historien

Skriv en forklaring på
dette emne, så andre
kan læse den
Lav enmodel
Forskningsprojekt

Lav et
rutediagram for at
vise kritiske
stadier
Forbered en
rapport om et
emne
Forbered en liste
over kriterier, der
skal bedømmes

Opgaver, der
kræver overblik og
samarbejde med
andre i grupper
Skriftlige opgaver,
der har stærk vægt
på at overbevise
Anvendelse af
oplysninger for at
løse dårligt
definerede
problemstillinger i
nye situationer



Tilpasset fra Webb’s Depth of Knowledge Guide Career and Technical Education Definitions (Source: https://
www.aps.edu/sapr/documents/resources/Webbs_DOK_Guide.pdf ,2009)

Ligesom Blooms taksonomi tilskynder disse strategier til at udvikle og anvende forskellige
realistiske vurderingsstrategier. Strategier, der kan omfatte følgende:

Tabel 3: Beskrivelse af vurderingsstrategier

En vigtig værdi i mange af disse strategier er muligheden for eleverne til at gå foran og
blive aktive partnere i evalueringsprocessen. Dette undersøges nærmere i afsnit 2.3.4
nedenfor.

3.3.2 Brug af skemaer

Ved vurdering af kompetencer har skræddersyede skemaer fået en større betydning i de senere
år. De har fokus på at identificere relevante succeskriterier og vurdere disse ud fra det viste
niveau for erhvervet kompetence. For eksempel i Tabel 4 nedenfor præsenteres et skema, der

Bedømmelsesstrategi Beskrivelse

Større Opgaver og
Projekter

Projekter og opgaver, der kræver undersøgelse og fordybelse

Portfolier Giver en form for konkret dokumentation, som kan være en ressource til
at identificere og specificere eksempler på kompetencer.

Resultatbaseret
Evaluering

Autentiske opgaver som udstillinger, gruppearbejde, interviews,
præsentationer, debatter, rollespil, osv.… (se Bilag 2).

Billedbaserede
Aktiviteter

Collageaktiviteter, plakater, osv.… (se Bilag 3).

Den varme stol Evnen til at se holdninger eller et problem fra flere synspunkter,
herunder holdninger fra forskellige grupperinger (se Bilag 2 og Bilag 6).

Dokumenteret analyse Analyse af dokumentation for at vurdere nøjagtighed og drage
velbegrundede konklusioner.

Udarbejde kritiske
spørgsmål

Eleverne udarbejder selv kritiske spørgsmål. En vigtig måde for eleverne
at være medbestemmende i evalueringsprocessen.

Billedmæssige metoder Som f.eks. kortlægning af argumenter, fiskebensaktiviteter, årsag/
virkning diagrammer, osv... (se bilag 4).

Placemat-aktiviteter Giver mulighed for hver enkelt elev i en gruppe til at notere individuelle
svar og ideer vedrørende et emne eller spørgsmål, somman arbejder
med i klassen (se Bilag 5)
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kan bruges til at vurdere elevernes evne til at skelne evidensbaserede fakta fra ikke-
underbyggede meninger:

Table 4: Eksempel på et skema, der vurderer evnen til at skelne evidensbaserede fakta fra
ikke-underbyggede meninger

En anden rubrik i Tabel 5 nedenfor vender fremgangsmåden og begynder med “Enestående”
kriterier. Dette eksempel på et skema kan bruges til at vurdere elevens egen eller gruppens
evaluering angående evner til at diskutere (se afsnit 2.3.4 for en mere detaljeret undersøgelse
angående elevens egen- og gruppeevaluering). Se også Lander, 2002, om vurdering af
gruppediskussioner.

Table 5: Eksempel på en rubrik, der vurderer elevers evner til at diskutere

Enestående Over
forventning

I
overensstemmelse
med
forventningerne

Lever stadig
ikke op til
forventningerne

Egen- eller
gruppeevalu
ering af
diskussionse
vner

Er en proaktiv
deltager, der viser
balance mellem at
lytte, igangsætte og
have fokus på
diskussion.
Viser proaktiv brug af
en lang række evner
til at holde samtalen
gående og til at
involvere alle i
gruppen.
Forstår formålet med
at diskutere og
holder fokus på
emnet.

Er en aktiv
deltager, der
viser balance
mellem at lytte,
initiere og
fokusere på
diskussionen.
Er aggressiv
snarere end
selvsikker i at
holde
diskussionen i
gang.
Forstår formålet
med
diskussionen,
men er mere
fokuseret på
emnet snarere
end deltagerne.

Er en aktiv deltager,
der viser balance
mellem at lytte,
initiere og fokusere på
diskussionen.
Demonstrerer visse
diskussionsevner,
men bruger dem
sjældnere end andre.
Holder diskussionen i
gang, menmere som
deltager end som
leder.
Viser en positiv
tilgang, men er mere
fokuseret på at få
tingene gjort end på
at have en positiv
diskussion

Er en aktiv lytter,
men lader sig let
indordne af andre.
Deltager, men
bruger ikke
færdigheder som
opsummering og
afklaring.
Mangler en
balance mellem
diskussions- og
analysefærdighede
r.
Deltager ikke
tilstrækkeligt,
hvilket resulterer i,
at der er for lidt
grundlag til at
vurdere
vedkommende på.

Opgavetype
Lever stadig
ikke op til
forventningerne

I overensstemmelse
med
forventningerne

Over
forventning Enestående

Adskiller
evidensbasered
e
kendsgerninger
fra ikke-
underbyggede
meninger.

Eleven er endnu
ikke i stand til at
skelne
evidensbaserede
kendsgerning fra
meninger.

Eleven er i stand til at
genkende og skelne
imellem nogle, men
ikke alle hændelser.

Student is able
to recognise
and distinguish
most
incidences.

Eleven er i stand til
at genkende og
skelne de fleste
tilfælde.
Eleven er i stand til
at genkende og
skelne alle
hændelser.



3.3.3 Evalueringsemner

Som nævnt tidligere, kræver vurdering af sociale og samfundsmæssige kompetencer evaluering
af viden, færdigheder, værdier og holdninger. Forskning (Rychen og Salganik 2003, Europa-
Kommissionen 2007, Hoskins og Deakin Crick 2010) fremhæver, at en brugbar tilgang til
vurdering af sociale og samfundsmæssige kompetencer er den der:
• Anerkender værdien af at bruge flere tilgange og strategier

• Prioriterer aktive læringsmiljøer

• Er formative i proces og resultatbaseret snarere end udelukkende resultatdrevet

• Dokumenterer elevernes udvikling og præstation

• Inddrager eleverne i gruppe- og selvevalueringsprocesser

KeyCoNet (Pepper, 2013) understøtter denne kombination af tilgange og antyder, at følgende
muligvis kan anvendes, når man vurderer disse kompetencer:
• Standardiserede test

• Holdningsspørgeskemaer

• Skala og multiple-choice spørgsmål

• Resultatbaseret evaluering

• Gruppe- og selvevaluering

Portfolier (for eksempel e-Portfolier) kan også være relevant her. De leverer en form for konkret

Anvender
færdigheder med
selvtillid, viser
lederskab og
opmærksomhed på
andre.

Anvender
færdigheder med
selvtillid, men
mangler
lederskab og
opmærksomhed
på andre.

Bidrag til
viden

Bidrager aktivt med
viden, meninger og
færdigheder uden at
skulle spørges eller
påmindes om det

Bidrager med
viden, meninger
og færdigheder
uden skulle
spørges eller
påmindes om
det

Leverer bidrag til
gruppen, når
vedkommende
anmodes eller
påmindes om det

Leverer kun
bidrag til
gruppen, når
vedkommende
bliver bedt om
det
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dokumentation og kan være en ressource til at identificere og specificere eksempler på
kompetencer og tjene som motiverende i sig selv.

I enhver vurderingsopgave er det vigtigt, at læringsmålene formidles tydeligt til eleverne.
Læreren skal ikke kun sikre, at deres elever forstår disse mål, men de skal også være tydelige
angående de vurderingskriterier, der vil blive brugt til at vurdere deres arbejde. Læren skal:

• Bestemme og kommunikere klart, hvad der skal læres i denne lektion;

• Designe forskellige måder at kontrollere og vurdere elevernes forståelse af læringsmålene
på (succeskriterier)

• Forklare eleverne de succeskriterier, der vil blive brugt til at vurdere deres arbejde

• Bestemme og kommunikere, hvordan feedback vil blive givet

• Overveje om eleverne skal tage aktiv del i vurderingsprocessen, og i så tilfælde hvordan

3.3.4 Elevens egen- og gruppeevaluering

Ha�e, Timperley (2007) og Sadler (2010) bemærker vig�gheden af elevernes inddragelse i

vurderingsprocessen og at de lærer, at blive i stand �l selv at evaluere. Hvis man bare deler sin viden

om evaluering med eleverne fremmer det ikke i sig selv elevernes evne �l at evaluere. Man er nødt �l

kon�nuerligt at understø�e eleverne erfaringer med evaluering for at de kan bruge de�e �l at forbedre

deres standpunkt. Der er klare fordele for eleverne, når de får mulighed for at selv evaluere og

gruppeevaluere deres egen og andres præsta�on. De vil så:

• Blive ansvarlig for deres egen læring

• Være i stand til at genkende de næste trin i deres læring

• Blive aktive i læringsprocessen (partner)

• Blive mere uafhængige og motiverede.

Der er også klare fordele for læreren med et sådant vigtigt skift i ansvaret fra læreren til eleven
med en elev, der er aktivt involveret som partner i evalueringsprocessen. Her er det vigtigt, at
eleverne lærer at sætte sig mål for at sikre, at de kan højne deres faglige niveau. Dokumentet
nedenfor giver et eksempel på en selvvurderingsmetode. Eleverne har til opgave at vurdere
deres arbejde individuelt først, og derefter engagerer læreren sig aktivt. For at disse strategier



kan være effektive, er det vigtigt at læreren giver eleverne konstruktiv feedback.

Eksempel: Skema for selvevaluering af en skriftlig opgave

Kilde: Adapteret fra Petty (2009) Evidence- Based teaching. 2. udgave.

Hvad, der er beskrevet ovenfor kan og bør tilpasses alt afhængigt af den aktuelle opgave.

3.3.5 Ved hjælp af mundtlig bedømmelse

Mundtlige vurderinger er ofte præstationsbaserede vurderinger. Murchan og Shiel (2017)
beskriver en præstationsbaseret vurdering som vurderingen af elevens evne til at anvende
viden, færdigheder og forståelse især i virkelighedsnære sammenhænge. For dette projekt kan
mundtlig vurdering tjene som en gyldig og pålidelig måde at evaluere elevernes evne til at
fremlægge overbevisende argumenter på forskellige synspunkter omkring kontroversielle
spørgsmål. Murchan og Shiel anbefaler at bruge et passende evalueringsværktøj (se Bilag 2) for
at sikre, at “relevante aspekter af præstationen vurderes (gyldighed) og at vurderingen sker på
en konsekvent måde (pålidelighed)” (2017, s. 116).

3.3.6 At bringe læringen sammen - Evaluering af undervisningsstrategier, der passer til at
udvikle dialog, diskussion og debat i klassen

I afsnit 2.2 (ovenfor) er der en oversigtstabel over tolv undervisningsstrategier. Baseret på
indholdet beskrevet i dette afsnit, gengives tabellen her med nogle foreslåede metoder til

Kriterier Selvevaluering Lærerens evaluering

Forbandt du hver eneste af dine argumenter til det
overordnede spørgsmål i opgaven?

Gav du argumenter både for og imod i det
overordnede spørgsmål og i de vigtige punkter
eller konklusioner, du nåede frem til?

Gav du tilstrækkelige underbyggende punkter,
eksempler og illustrationer til hver af dine
argumenter?
Prioriterede du argumenterne for og imod, og
vurderede du dem?

Drog du en underbygget konklusion, der var
direkte knyttet til opgavens fokus?

Hvilke forbedringer er nødvendige i denne opgave?

Hvilke mål kan du sætte dig for den næste opgave?
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evaluering af disse. Bemærk venligst, at de foreslåede vurderingsmetoder ikke udelukker andre
og præsenteres for at påpege nogle forskellige vurderingsstrategier. Andre strategier, der er
beskrevet i denne vejledning, såsom summativ testning, er ikke med i skemaet, men kan
ligeledes spille en vigtig rolle her.

Tabel 6: Evaluering af undervisningsstrategier der passer til udvikling af dialog, diskussion
og debat i klassen

Undervisningsstrategi Evalueringsforslag

Middagsselskab Tegninger såsom Venn-diagrammer eller fiskebensdiagrammer (se Bilag 4).
Skema fokuseret på foruddefinerede læringsintentioner / kriterier.
Eleverne bliver bedt om at skrive en reflekterende tekst, der fokuserer på
deres læring fra aktiviteten (vurderet gennem foruddefinerede
succeskriterier).
Bed eleverne om at udforme fem udfordrende spørgsmål, der skal stilles til
dem, der har anderledes synspunkter end deres egne (se “Spørgsmål
baseret på Blooms taksonomi” i Afsnit 2.3.3.)
Varm/kold: Vurdering af evne til at overbevise (se Bilag 6).

Luftballon debat Kortlægning af argumenter (se Bilag 1).
Skema fokuseret på foruddefinerede læringsintentioner / kriterier.
Dækkeserviet-aktivitet (se Bilag 5)
Varm/kold: Vurdering af evne til at overbevise (se Bilag 6).
Opret et mind-map for at fange de forskellige synspunkter.
Nedskriv en sides oversigt over debatten.

Speed-dating Tegninger såsom Venn-diagrammer (se Bilag 4).
Skema fokuseret på foruddefinerede læringsintentioner / kriterier.
Dækkeserviet-aktivitet (se Bilag 5)
Tegninger såsom fiskebensdiagrammer (se Bilag 4).
Eleverne bliver bedt om at skrive en reflekterende tekst, der fokuserer på
deres læring fra aktiviteten (vurderet gennem foruddefinerede
succeskriterier).
Bed eleverne om at udforme fem spørgsmål, de må stille de andre for at
afsløre deres forskellige synspunkter (se “Spørgsmål baseret på Blooms
taksonomi” i Afsnit 2.3.3.)



Boksekamp

Tegninger såsom Venn-diagrammer (se Bilag 4).
Kortlægning af argumenter (se Bilag 1).
Eleverne bliver bedt om at udforme fem udfordrende spørgsmål, der skal
stilles til dem, der har anderledes synspunkter end deres egne (se
“Spørgsmål baseret på Blooms taksonomi” i Afsnit 2.3.3.)
Varm/kold: Vurdering af evne til at overbevise (se Bilag 6).

At være et portræt Evaluering af Præsentationer (se Bilag 2)
Tegninger såsom Venn-diagrammer (se Bilag 4).
Eleverne bliver bedt om at skrive en reflekterende tekst, der fokuserer på
deres læring fra aktiviteten (vurderet gennem foruddefinerede
succeskriterier).

Akvarium Tegninger såsom fiskebensdiagrammer (se Bilag 4).
Varm/kold: Vurdering af evne til at overbevise (se Bilag 6).
Opret et mind-map for at fange de forskellige synspunkter.
Nedskriv en sides oversigt over debatten.
Kortlægning af argumenter (se Bilag 1).
Eleverne bliver bedt om at udforme fem udfordrende spørgsmål, der skal
stilles til dem, der har anderledes synspunkter end deres egne (se
“Spørgsmål baseret på Blooms taksonomi” i Afsnit 2.3.3.)

Firkant Dækkeserviet-aktivitet (se Bilag 5)
Eleverne bliver bedt om at skrive en reflekterende tekst, der fokuserer på
deres læring fra aktiviteten (vurderet gennem foruddefinerede
succeskriterier).
Kortlægning af argumenter (se Bilag 1).
Skema fokuseret på foruddefinerede læringsintention / kriterier.
Varm/kold: Vurdering af evne til at overbevise (se Bilag 6).
Nedskriv en sides oversigt over debatten.

Stille og rolig
dækkeserviet samtale

Dækkeserviet-aktivitet (se Bilag 5)
Eleverne bliver bedt om at udforme fem udfordrende spørgsmål, der skal
stilles til dem, der har anderledes synspunkter end deres egne (se
“Spørgsmål baseret på Blooms taksonomi” i Afsnit 2.3.3.)
Opret et mind-map for at fange de forskellige synspunkter.
Tegninger såsom Venn-diagrammer (se Bilag 4).

Rollespil Skema fokuseret på foruddefinerede læringsintentioner / kriterier.
Varm/Kold: Vurdering af evne til at overbevise (se Bilag 6).
Bed eleverne udforme fem spørgsmål, der skal stilles de andre for at afsløre
deres forskellige synspunkter (se “Spørgsmål baseret på Blooms
Taksonomi” i Afsnit 2.3.3.)
Udgangsbillet-strategi (se Bilag 7)
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3.4 Afsluttende kommentarer til evaluering

Sociale og samfundsmæssige kompetencer er:
1. Bedst evalueret ved hjælp af en række forskellige vurderingsmetoder såsom:

◆ Større opgaver og projekter

◆ Portfolier

◆ Resultatbaseret evaluering

◆ Billedbaserede aktiviteter

◆ Dokumentanalyse

◆ Udarbejdelse af kritiske spørgsmål

◆ Billedlige fremstillinger

◆ Dækkeserviet-aktiviteter

◆ Reflekterende essay

Konsensus på
alle måder

Opret et mind-map for at fange de forskellige synspunkter.
Lav en plakat, der opsummerer forskellige synspunkter.
Tegninger såsom Venn-diagrammer (se Bilag 4).

Løsningsfoku
seret debat

Tegninger såsom Venn-diagrammer eller fiskebensdiagrammer (se Bilag 4).
Skema fokuseret på foruddefineret læringsintention / kriterier.
Eleverne bliver bedt om at skrive en reflekterende tekst, der fokuserer på deres læring
fra aktiviteten (vurderet gennem foruddefinerede succeskriterier).
Bed eleverne udforme fem udfordrende spørgsmål, som skal stilles til dem, der har
anderledes synspunkter end deres egne (se “Spørgsmål baseret på Blooms
taksonomi” i Afsnit 2.3.3.)
Varm/kold: Vurdering af evne til at overbevise (se Bilag 6).

Dialog for at
udvikle
empati

Opret et mind-map for at fange de forskellige synspunkter.
Tegninger såsom Venn-diagrammer (se Bilag 4).
Udgangsbillet-strategi (se Bilag 7)



2. Bedst understøttet gennem en tilgang, der sørger for at identificere og bygge videre på
elevens styrker, snarere end en tilgang, der bygger på elevens svagheder.

3. Bedst fungerende, hvis der stilles opfølgende spørgsmål.

4. Bedst udviklet gennem aktive læringsmiljøer.

5. Bedst evalueret gennem en formativbaseret vurdering, som komplementerer en
summativ vurdering, hvis denne er relevant.

Det er vigtigt for alle lærere at sikre sig, at klassebaserede vurderinger ikke bliver en selvpåført
opgave eller byrde. Den centrale opgave er at skabe sammenhæng og arbejde sammen med
eleverne i vurderingen af deres kompetencer. Fortæl dem, hvad du har lært, som deres lærer,
fra deres feedback og hvordan, du bruger den viden til at forbedre deres undervisning

Fordi - folk kan få job
(VoV 1)

Men, det kan betyde at de
tager job fra lokale
mennesker
(VoV 2)

Men, nogle gange
skal de tage
betydningsfulde job

(VoV 3)

Men, spredning af
sprog og lokale

regler kan gøre dette
meget svært (VoV 6)

Men, hvis de ikke får
job vil de være en

byrde for
skatteyderne
(VoV 3)

Fordi, der er ikkemange
jobog lokale
virksomheder ønsker
ikke at lære et sprog
(VoV4)

Migration er positivt
for alle
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Bilag 1: Kortlægning af argumenter (Fra Dwyer, 2017)

Når man skal analysere grundlaget for en persons stillingtagen, kan vi beskrive og analysere
strukturen af deres argumentation eller debat (ud fra materialet: ”Et udvalg af synspunkter”)
ved at lede efter argumenter, der understøtter eller tilbageviser personens stillingtagen, ved at
lede efter argumenter der, støtter det første argument osv., samt udfylde et kort som nedenfor.
Det vi får som resultat, er en hierarkisk struktur, hvor vi kan analysere hvert enkelt forslag ved
at identificere hvilke typer argumenter, andre bruger, når de prøver at overtale os til at dele
deres synspunkt (se også Hess, 2009).

At være i stand til at analysere strukturen af en argumentation og baggrunden for de forslag,
der bruges i den, gør det muligt for os at kunne evaluere argumentationen eller debatten ved at
undersøge:

• Troværdigheden af de forslag, der er brugt i argumentationen eller debatten

• Relevansen af forslagene

• Den logiske styrke i argumentationen eller debatten

• Potentielle udeladelser, ensidighed og ubalance i argumentationen eller i debatten

På denne måde er en argumentation eller en debat både et undervisnings- og et
vurderingsværktøj. Argumentationskortet og spørgsmålene på det, er dokumentation for den
læring, der så kan vurderes.

Trin 1: Læreren formulerer det spørgsmål [argumentation, debat] der skal stilles, for eksempel:
Migration er positivt for alle. Klassen deles i grupper, der arbejder med et argumentationskort.

Trin 2: Eleverne læser ”Et udvalg af synspunkter” og begynder at konstruere et
argumentationskort. Dette kan gøres på papir eller på små whiteboards. Læreren kan gå
mellem grupperne og hjælpe, hvis der er ord, der skal forklares.

Trin 3: Eleverne får udlevereret denne instruktion: ”Når du har analyseret teksten, bedes du om
at undersøge, om problemet ses fra begge sider, om der mangler noget eller om
argumentationen er ensidig. Lav en liste over dine konklusioner”. Læreren kan derefter bede
grupperne om at lede efter information om eventuelt manglende materiale eller argumenter
som hjemmearbejde. Alternativt kan dette danne grundlaget for en diskussion i klassen (Dwyer,
2017).

Her kan man stille disse spørgsmål:



• Underbygger forfatterne til ”Et udvalg af synspunkter” deres påstande tilstrækkeligt?

• Kunne der være andre synspunkter, som ikke er nævnt?

• Hvad er din mening om påstanden om at migration er positivt for alle?

Læreren kan bruge argumentationskortet til at finde ud af, om eleverne har forstået de vigtigste
argumenter, der fremsættes i de forskellige ”Et udvalg af synspunkter” og kan give karakterer
for besvarelsen af spørgsmålene for at vurdere denne forståelse. Alt afhængig af
læringsresultaterne og succeskriterierne, kan man bruge et evalueringsskema til dette.
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Bilag 2: Evaluering af mundtlige oplæg

Trin 1: Enten kan eleverne eller læreren beslutte, hvad emnet for oplægget skal være. Aftal
kriterierne for succes med klassen, for eksempel at blive enige om, hvilken stil oplægget skal
have og aftal, hvilken slags viden, værdier, færdigheder og holdninger, de har brug for at vise i
deres oplæg. Du kan fokusere på kun et eller to aspekter i hvert oplæg. Der skal undervises i,
hvordan man lavet et godt oplæg. Nogle gange er det godt at bede eleverne om at lave en liste
over, hvad der giver et godt oplæg og at rangordne deres liste. Dette vil hjælpe dem til at
drøfte og forstå succeskriterierne. Bestem, om de skal bruge en PowerPoint til deres oplæg.

• Brug noter

• Hav øjenkontakt med publikum

• Evnen til at gøre ens fremlæggelse interessant eller underholdende

• Formel brug af sproget, ingen slang

• Klar fremlæggelse af gode velbegrundede argumenter

• Organisering af ideer

• Evnen til at overtale publikum

Trin 2: Eleverne skal forberede sig til oplægget enten alene eller i grupper.

• Skriv en liste over ideer; så mange som muligt

• Sorter ideerne og sæt dem i logisk rækkefølge

• Tilføj detaljer for hvert punkt: eksempler, statistik, historier

• Skriv din fremlæggelse i en logisk og flydende form

• Øv dig med små notater

Trin 3: Eleverne skal fremlægge deres oplæg. Du kan tilpasse evalueringsskemaet nedenfor
til at evaluere fremlæggelserne. Det enklere evalueringsskema kan bruges, hvis du ønsker,
at der skal laves selv- eller gruppeevaluering.



Eksempel: Evalueringsskema for gruppeoplæg

Klasse: Dato / Tid:

Gruppen som bliver evalueret:

Emne

Detaljeret evalueringsskema for gruppeoplæg,
og tildeling af den samlede karakter for hvert afsnit

1=dårlig 5=bedst
1 2 3 4 5

1) Indhold
Introduktion Identificerer mål/formål og engagerer tilhørerne fra starten

Struktur: Får tilhørernes opmærksomhed på en logisk, klar og omfattendemåde
Nøglekompetencer og kropssprog: viser en korrekt og nøjagtig forståelse af emnet;
adresserer kernespørgsmål på en passendemåde overfor tilhørerne
Korrekt undersøgt: Har undersøgt en række kilder

Præcision: Alle oplysninger er præcise

Slutning: Kommermed en konklusion og laver en klar opsamling

1) Generel indholdsvurdering i points + evt. kommentarer Indholdsvurdering /30

2) Evt. anvendelse af medier (PowerPoint)

Opfyldelse afminimumslængden

Passer til formålet med oplægget

Slides er tydelige, let forståelige og sprogligt tilgængelige

Brug af farve, billeder osv.

Brug af mediet passer godt sammenmed oplægget

Andet (brug af ekstra materiale osv.)

2) Generel vurdering af medier i points + evt. kommentarer PowerPoint Vurdering
/30

3) Proces / Professionalisme:

Klar tale: hørbar, nervøsitet er kontrolleret
Personlig energi: har entusiasme, viser selvtillid / kontrol; undgår at læse fra noter;
henvender sig til alle tilhørere, udstråler personlighed
Engagering af tilhørerne: får dem fanget og opretholder deres opmærksomhed

God brug af øjenkontakt og kropssprog

3) Samlet vurdering af processen i points + evt. kommentarer Vurdering af Processen
/20

4) Oversigt; Effektivitet og generel vurdering:
Din oversigt over effektivitet:Målene blev nået
Beskeden blev formidlet og forstået. Oplevelsen var behagelig!

Oversigt Vurdering /20

4) Generel vurdering + evt. kommentarer

Generel vurdering i points /100

Procentdel af opnåelige points
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Eksempel: Gruppevurdering af et mundtligt oplæg

Adapted from www.geoffpetty.com

Formativ gruppevurdering af et mundtligt oplæg
Gruppe Emne

Indhold
Oplæggets struktur

Ideer og logik

Originalitet og underholdning

Formidling
Kropssprog og øjenkontakt

Stemme: tempo, lydstyrke, klarhed

Entusiasme

Brug af sprog der passer til formålet og
tilhørerne

Korrekt brug af grammatik, udtale og
valg af ord

Brug af visuelle medier

Generelle kommentarer: To ting der gik godt; en ting der kunne forbedres



Bilag 3: Evaluering af plakater

Brug af plakater er en meget god vurderingsteknik, da de kombinerer indlæring af samarbejde
og kreativitet med viden og kritisk tænkning.
Hvorfor bruge plakater?

• Til at opnåopmærksomhedog interesse; elevernekandelederes læringmedandre.

• Til at formidle informationpåenkort oghurtigmåde;mankanbeslutte i begyndelsenaf
læringsprocessenatbrugeenplakat til at evalueremed,ogelevernekanarbejdemedatudfylde
plakaten samtidigmed, atde læreromemnet.

• Til at synliggørebegrundelserne; elevernekanbrugeen række forskelligekilderogbilledmateriale til
at formidle enmening.

• Sommotivation; eleverneelsker at laveplakater

• Til at udviklederes færdigheder; deudvikler færdighederunderprocessen.

Grouppe: Emne:

Fremragende Tilfredsstillende Behøver
forbedring Selveval. Lærerens

eval.
Hovedideen Plakaten har en

klar titel og giver
klar information
om dens
hovedide

Plakaten har en titel
og giver nogle
oplysninger om
dens hovedide

Plakatens titel er
vag ogmangler
hovedideen

Plakatens
effektivitet

Plakaten giver
andre en grundig
forståelse af
emnet med
specifikke
eksempler eller
illustrationer

Plakaten giver en
solid forståelse af
emnet

Plakaten giver
andre en generel
forståelse af emnet

Plakatens
kvalitet

Indeholder
illustrationer og
stikord. Indholdet
af plakaten er
redigeret, og der
er ingen stavefejl

Indeholder
illustrationer og
stikord. Indholdet af
plakaten er
redigeret, og der er
nogle stavefejl

Indeholder
illustrationer og
stikord. Indholdet
af plakaten er
redigeret, og der er
mange stavefejl

Præsentation Plakaten er
tydelig,
kommunikerer
hovedpunkterne
på en præcis og
sammenhængen
demåde

Plakaten er tydelig,
kommunikerer de
fleste punkter på en
kort og
sammenhængende
måde

Plakaten er ikke
tydelig, der
mangler mange
punkter

Formativ
feedback
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Eksempel: Skema til evaluering af plakater

Bilag 4: Evaluering gennem billedlig fremstilling

I afsnit 1.3 i denne lærervejledning sagde vi:

Historie er ikke fortiden. Det er en akademisk disciplin, som søger at forstå fortiden. Historien
udfordres altid med diskussion og debat i centrum. Historisk viden er ikke fastsat; den
historiske diskurs er altid livlig og skiftende med friske perspektiver på, hvad der er tilbage af
fortiden, og sommetider bliver der fundet nye kilder fra fortiden.

Billedlige fremstillinger giver visuelle muligheder for at vurdere forskellige synspunkter og
perspektiver. De er et synligt middel for eleverne til at artikulere, organisere og opsummere
deres læring og til at tænke over, hvad der ofte er kontroversielle og komplekse emner. Der er
mange forskellige typer af billedlige fremstillinger, der kan trækkes på, når man vurderer
sociale og samfundsmæssige kompetencer, herunder sekvensdiagrammer, ranglister, kort med
forskellige årsager og forskellige virkninger. Her præsenteres Venn-diagrammer,
fiskebensdiagram og dækkeserviet-aktiviteter. De er især nyttige måder, hvorpå man kan
vurdere forskellige synspunkter vedrørende diskussion, debat og dialog.
dialogue.

Eksempel A: Venn-Diagram

Undertiden kan historie, som undervisningsfag i skoler, synes at være en fast viden. Klasser,
hvor der er diskussion, debat og dialog er dem, hvor eleverne lettere er i stand til at forstå, at
historisk viden ikke er fast og stabil. I disse klasser lærer eleverne, at der er mange
evidensbaserede meninger, og at deres stemme tæller. Venn-Diagrammer er et nyttigt
vurderingsværktøj for eleverne til at præsentere forskellige synspunkter. De giver mulighed til
at fremhæve aspekter i en diskussion eller debat, hvor der er enighed på trods af
forskelligheder eller alternativt, hvor uenighed fortsætter og hvor, man endnu ikke er enige.

Venn-Diagrammer kan bruges som en form for varme sæder, hvor eleverne opfordres til at
indtage en holdning ud fra en historisk persons vinkel. For eksempel i en lektion om Nordirland
kan en elev optræde som en nationalist og en anden kan måske optræde som en unionist. En
anden version kan være, at en elev spiller Dr. Ian Paisley (der var unionist og imod Langfredags-
aftalen). En anden elev kan måske være David Trimble (som også var unionist, men som
støttede Langfredags-aftalen). I eksemplet nedenfor ser vi deres specielle positioner beskrevet.
Der hvor cirklerne overlapper, bliver der angivet de områder, hvor de to personer var enige.
Bemærk: synspunkterne er til illustrerende formål og er på ingen måde udtømmende.



Eksempel B: Fiskebensaktiviteter

Fiskebensaktiviteter er en nyttig måde for elever og lærere at vurdere læring og forståelse. De

giver muligheden for at opsummere og organisere hele emner i én oversigt og kan vise mulige
årsager til en bestemt historisk begivenhed og, hvordan disse årsager hænger sammen.

Different Perspectivesof
David Trimble

Different Perspectivesof
Dr Ian Paisley

Things in the GFA
they agreed on

The agreement means
there is a commitment to
end all violence.

• The Good Friday
Agreement included an
amnesty for all
“political prisoners”. It
means releasing
convicted terrorists
back on the streets.

•

No weapons have been
decommissioned. This
means peace is not
guaranteed.

•

The Royal Ulster Constabulary
(RUC) - who were the police
force in Northern Ireland at
the time - will be disbanded
under this agreement. That
will mean instability in
Northern Ireland.

•

It protects the Union with
Britain and the people of
Northern Ireland to
identify as Britain.

•

It provides a model for other
to follow - peace can be
achieved even in the most
difficult circumstances.

•

It means power is devolved to
the Northern Ireland Stormont
Assembly - we get the right to
politically control our own
affairs.

•
More than 3.500 people
have been killed in The
Troubles. Northern
Ireland needs to find a
peaceful solution.

•

Resultat

Detaljer

Detaljer

Detaljer

Detaljer

Årsag 1

Årsag 3

Årsag 2

Årsag 2
.

Riblja kost Årsag 3

Årsag 4
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Bilag 5: Vurdering gennem en dækkeserviet-aktivitet

Eleverne er nødt til at lære, at der ikke kun er et rigtigt syn på fortiden, men at der i stedet er
mange evidensbaserede fortolkninger af begivenheder og perioder. I klasser, hvor der er
diskussion, debat og dialog, kan der ofte være enighed om visse etablerede fakta, men der er
muligvis ikke altid enighed om betydningen af disse.

Dækkeserviet-aktiviteter er et nyttigt vurderingsværktøj, hvor eleverne kan præsentere deres
forskellige synspunkter. Eleverne begynder med at arbejde på egen hånd og noterer ned, hvad
deres egne vinkler og synspunkter er på bestemte emner. Når de er færdige, opfordres de til at
dele deres tanker med andre i gruppen. Efter diskussion, debat og dialog laver man hele

Ti
ng

so
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al
le
en
ig
e
om Ting

som
vi ikke

alle
varenige

om
,m

en
som

stadig
føltesat



centrumcirklen, dvs. noterer områder, de alle var enige om og områder, de ikke kunne blive
enige om, men som stadig føles at være vigtige.

Bilag 6: Varm/kold: Vurdering af evnen til at overbevise

Efter en diskussion eller debat bliver eleverne bedt om at farve et termometer for at indikere den
indflydelsen en persons eller gruppens argumenter har på deres egne tanker. Jo højere
termometret står, desto større indflydelse havde gruppens eller personens argumenter på deres
tænkning. Jo lavere temperatur, desto lavere er påvirkningen. Eleverne bliver altid bedt om kort

at begrunde deres vurdering.
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Bilag 7: Udgangsbilletter

Udgangsbilletter er en nyttig måde at tilskynde eleverne til at reflektere over deres oplevelse i
klassen. De giver også læreren nyttig feedback til planlægning af næste lektion. Nedenfor er et
sådant eksempel taget fra Connie Hamiltons Hacking Questions. Det kan tilpasses til brug i
andre sammenhænge.
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