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praksis. Kan varmt anbefales.
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kreative kraft er en gave til alle, der vil arbejde med æstetiske læreprocesser
- også Jer, der vil have konkrete metoder, som er direkte anvendelige i Jeres
praksis.
Lene Værge, Direktør Nordic Empowerment 



Dette e-hæfte giver dig nogle redskaber til, hvordan du som
kursusarrangør, workshopholder eller mødeleder kan skabe
meget mere aktivitet, engagement og levende debat hos
deltagerne, end du sandsynligvis er vant til, når det skal foregå
online. 

I hæftet her beskriver jeg tre universelle debatstrukturer, også
kaldet vurderingsøvelser, som kan bruges til at skabe debat om
mange forskellige emner. Deltagerne gør deres holdninger
synlige og fysiske via illustrationer, Post It sedler mv., hvilket
kan skabe en anden form for dynamik, end vi er vant til.

Vurderingsøvelser er formidable til at gøre dine kursister mere
bevidste og handlingsorienterede omkring de temaer, I
arbejder med, samtidig med at de bliver bedre til at give udtryk
for deres synspunkter. 

OBS: Hæftet indeholder øvelser til udvikling af fagligt indhold.
Det forudsættes derfor, at du allerede har de digitale
færdigheder, der skal til for at kunne navigere på de online
platforme, som du ønsker at bruge.
Eksempelvis anvendes der under øvelserne online grupperum,
breakout room, som er godt at være bekendt med. 

Om dette e-hæfte
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Vurderingsøvelserne bruges her i hæftet til at strukturere
diskussioner på eksempelvis workshops, møder og
konferencer, der foregår online via kameraet, hvor kursisterne
sidder hjemme foran hver deres computer. 

Gennem de forskellige strukturer, som faciliteres af dig som
workshopleder, tager deltagerne stilling til diverse påstande,
der indeholder forskellige dilemmaer og problematikker. Deres
holdninger og overvejelser giver de bl.a. til kende på printede
illustrationer og Post It sedler, der danner grundlaget for de
efterfølgende diskussioner.
 
Med vurderingsøvelser kan du på bedste demokratiske vis
skabe et online læringsmiljø, hvor ALLE deltagerne tager stilling
og kommer til orde.

Du har hermed et redskab til at få åbnet op for deltagernes
mange forskellige holdninger og meninger og ikke mindst får de
en oplevelse af en demokratisk debatform, hvor alle bliver set
og hørt.

Vurderingsøvelserne er således et godt suplement til den øvrige
undervisning, der finder sted på din workshop. 

hvad er vurderingsøvelser online?

5



Introduktion til øvelsen
Hver af øvelserne præsenteres først helt kort.

SÅDAN
Herefter følger et SÅDAN-afsnit, hvor øvelsen gennemgås trin
for trin.
 
EKSEMPLER
Alle øvelserne illustreres med et eksempel på et emne, man kan
arbejde med i form af en PÅSTAND eller et SPØRGSMÅL, som
deltagerne skal forholde sig til.
Jeg har valgt at lave eksempler over emnet KOMMUNIKATION,
men strukturene kan bruges til stort set alle emner. 
 
Du skal selvfølgelig skabe dine egne påstande og/eller
spørgsmål til det emne, din undervisning handler om.

Læs de to afsnit sidst i hæftet om din rolle som facilitator og
om, hvordan du selv kan skabe gode påstande og spørgsmål. 

Rigtig god fornøjelse

hvordan anvendes hæftet?
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På Linje: 1 - 6
online
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Beskrivelse af
vurderingsøvelserne:

Ja - Nej - Måske
online

De 4 Hjørner
online



I denne vurderingsøvelse skal deltagerne
forholde sig til et problem eller et dilemma
ved at tage stilling til en påstand fremsat af
dig, som de derefter vurderer og
reflekterer over.

På en illustration af en linje med tallene fra
et til seks, tegner de en cirkel om det tal,
som udgør graden af deres enighed i
påstanden.

tip: 
send illustra-
tionen  via mail 
til deltagerne 
til at printe ud 
og krydse af på

På Linje: 1 - 6
online
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1 - Hvis de er helt enige
6 - hvis de er helt uenige
eller et tal der imellem 

- Læs en påstand højt for deltagerne, som de
skal vurdere og tage stilling til 
EX: Tema - KONFLIKTHÅNDTERING
"Der vil altid opstå konflikter, når
mennesker skal arbejde sammen"

- Bed nu deltagerne om at tage stilling til, i
hvor høj grad de er enige i den påstand på en
skala fra 1– 6

- Bed dem tegne en cirkel om det tal, de
vælger og holde det op foran kameraet på 
computeren, så alle kan se det 
- Herefter fordeler du deltagerne i digitale
grupperum med  3 - 4 i hver. 
Opgave i grupperne:
Tag en runde, hvor I begrunder over for
hinanden, hvorfor I har svaret, som I har

- Til aftalt tid mødes I alle igen i det 
fælles digitale rum og diskussionen tages 
nu ud i plenum

På Linje: 1 - 6
online

SÅDAN udføres øvelsen:
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- Start debatten op

Eksempler på spørgsmål du kan stille undervejs:
Hvorfor har du lavet cirkel om lige det tal, du har?

Når der bliver svaret, så spørg igen: 
Kan I andre nikke genkendende til det, der bliver
sagt? Også selvom I har valgt et andet svar? 
Hvad er det, du kan nikke genkendende til?
Hvad er det, du ikke kan genkende?

Er det en holdning, du har tænkt på før?
Er dette et synspunkt, I andre kan tilslutte jer?
Hvis ja - hvorfor det?
Hvis nej - hvorfor ikke?

- Lad gerne deltagerne skifte tal/svar undervejs 
i jeres debat, hvis de har lyst 
- Spørg da ind til begrundelsen for at skifte

- Gør også deltagerne opmærksomme på, 
at man ikke nødvendigvis er uenig med de 
andre, selv om man har valgt forskellige 
tal/svar, da det blot er udtryk for, at de 
tolker påstanden forskelligt

På Linje: 1 - 6
online

SÅDAN faciliteres debatten i plenum
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Printudgave af På Linje: 1 - 6



I denne vurderingsøvelse skal kursisterne ligeledes
forholde sig til et problem eller dilemma ved at tage
stilling til en påstand fremsat af dig, som de derefter
vurderer og reflekterer over.

Kursisterne har tre svarmuligheder:
JA  NEJ  MÅSKE 

tip: 
Bed kursisterne om at

bruge Post It sedler,

som de kan skrive

deres vurdering på

JA - Nej - Måske
online
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JA - Nej - Måske
online

- Læs en påstand højt for deltagerne, som de skal
vurdere og tage stilling til
EX: Tema - KONFLIKTHÅNDTERING
"Konflikter under en arbejdsproces styrker kreativiteten"

- Bed nu deltagerne hver især om at tage stilling til, hvad de
vil svare på påstanden:  JA   NEJ   MÅSKE

- Bed dem vise svaret foran kameraet, så alle kan se det
- Fordel herefter alle i digitale grupperum med 3 - 4 elever i
hver.
Opgave i grupperne:
Tag en runde, hvor I begrunder over for hinanden, hvorfor I
har besvaret, som I har

- Efter aftalt tid mødes I alle igen i det fælles digitale rum 
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JA - Nej - Måske
online

- Start debatten op

Eksempler på spørgsmål du kan stille undervejs:
Hvorfor har du valgt at svare, som du har?

- Efter du har hørt på andres holdninger – har du da fået
nye indsigter?
- Har du ændret holdning?
- Hvis du har ændret holdning – hvad var det da, som fik
dig til det?
- Hvis du ikke har ændret holdning – hvad er det da, der
gør, at du ikke har det?
- Kan I andre genkende det, der bliver sagt? Også selvom
I har placeret jer et andet sted

Lad gerne deltagerne skifte svar undervejs i jeres
debat, hvis de har lyst

Lad dem begrunde, hvorfor de vælger at skifte
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SÅDAN faciliteres debatten i plenum



Printudgave af JA, NEJ, MÅSKE 



I denne vurderingsøvelse skal
deltagerne tage stilling til et
spørgsmål fremsat af dig, som
de derefter vurderer og
reflekterer over.

Eleverne har 4 svarmuligheder
svarende til de 4 hjørner 

De 4 Hjørner
online

tip: 
send illustra-
tionen  til 
deltagerne, som de 
kan printe ud og
markere deres svar på
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- Læs et spørgsmål højt
EX: Tema - KONFLIKTHÅNDTERING
"Hvad er din indstilling til konfliktsituationer?”

De 4 hjørner/svarmuligheder læser du op Ex: 
Hjørne 1: De skal helst undgås
Hjørne 2: De er ubehagelige, men nødvendige
Hjørne 3: Det er konstruktivt med konflikter
Hjørne 4: Åbent hjørne (se nærmere på s. 20)

 
- Bed nu deltagerne tage stilling til, hvilke af de 4
svarmuligheder, de er mest enige i / mest optaget af 
- Deltagerne sætter et kryds i det valgte hjørne og holder
det op foran kameraet, så alle kan se det 
- Fordel dem derefter i digitale gruppe-rum med 3 - 4
deltagere i hver 
Opgave i grupperne:
Tag en runde, hvor I begrunder over for hinanden, hvorfor
I har besvaret, som I har

- Til aftalt tid mødes I alle igen i det fælles digitale rum 

De 4 Hjørner
online
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De 4 Hjørner
online

- Start debatten op

Eksempler på spørgsmål du kan stille undervejs:
Hvorfor har du valgt at svare, som du har?

Når der bliver svaret, så spørg igen:
Kan I andre nikke genkendende til det, der bliver sagt? 
Også selvom I har valgt et andet svar?
Hvad er det, du kan nikke genkendende til?
Hvad er det, du ikke kan genkende?

Er det en holdning, du har tænkt på før?
Er dette et synspunkt, I andre kan tilslutte jer?
Hvis ja - hvorfor det?
Hvis nej - hvorfor ikke?

Lad deltagerne vælge nye hjørner, hvis de ønsker det.
Selvom deikke gør, så stil alligevel spøgsmålet: 

Hvis du skulle skifte hjørne, hvilket skulle det så være?
Hvorfor det hjørne og ikke de andre? 
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Printudgave af De 4 Hjørner 



Printudgave af De 4 Hjørner 
eksempel

SPØRGSMÅL:
"Hvad er din indstilling 
til konfliktsituationer?”

Åbent hjørne

Det er konstruktivt
med konflikter

De er ubehagelige,
men nødvendige

De skal helst undgås
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Tips til De 4 Hjørner
online

Alternativt kan du vælge
at fordele dem i grupper, så de
kommer sammen med andre, der
har valgt samme hjørne som dem
selv. 
Er der et hjørne med kun en
deltager, så sæt vedkommende i en
af de andre grupper, så der er
nogen at tale med om deres svar.

Lad gerne det ene
hjørne være åbent. 
Her kan deltagerne
vælge andre
svarmuligheder end
dine – på bedste
demokratiske vis.

Lav evt. grupperne 
på forhånd, så du

hurtigt og smidigt
kan lukke dem ind i

de digitale
grupperum.

Har du flere
svarmuligheder til
et emne, så flyt det
åbne hjørne  til
midten 

Åbent hjørne
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Påstande og spørgsmål skal selvfølgelig handle om det emne, I
arbejder med, samt tilpasses deltagerne. 

Når du udformer påstande og spørgsmål til jeres arbejde med
vurderingsøvelser, er det vigtigt IKKE at komme til at lave et
setup, hvor deltagerne skal finde frem til "det eneste rigtigt
svar", eksempelvis ved at lade et af hjørnerne fremstå som det
rigtige i en ‘4-Hjørneøvelse’.

De påstande og spørgsmål du anvender i vurderingsøvelserne,
har til hensigt at sætte en refleksionsproces igang hos
deltagerne, der kan danne grobund for en givtig debat. 

Du kan med fordel konstruere påstandene således, at de er
tankevækkende og gerne lidt provokerende. Når de er sat
skarpt op, kan de bedre åbne op for diskussioner og skabe
plads til deltagernes mangfoldige fortolkninger og synspunkter. 

Nogle af deltagerne vil måske efterspørge "hvad der menes
med påstanden". Lad dem forstå, at det ikke er ét endeligt svar,
I søger, men netop mange svar for at få udfoldet emnet.

OM påstande og spørgsmål
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Din rolle, når du som workshop-facilitator anvender
vurderingsøvelser, adskiller sig fra den traditionelle undervisers
rolle ved, at du ikke skal have workshopdeltagerne til at finde et
specifikt facit. Tvært imod.

Formålet med øvelserne er, at deltagerne indgår i samtalens og
diskussionens demokratiske form og din vigtigste opgave som
facilitator er at skabe en tryg atmosfære, hvori dette kan foregå. 

Hvis du fisker efter et helt bestemt svar eller en bestemt løsning,
kan du risikere at fratage dem lysten til at deltage i diskussionen. 

Du kan dog sagtens arbejde med faktuel viden. Spørg da ind til,
hvordan deltagerne vil forholde sig til fakta i stedet for, at spørge
ind til, hvem der kender det rigtige svar.

For nogle af deltagerne kan det være grænseoverskridende at
skulle sætte ord på deres overvejelser over for resten af holdet,
især hvis I er mange. Derfor er det vigtigt, at du placerer dem
alle i mindre grupper først med en fast opgave om, at de på tur
skal fortælle om deres overvejelser.

Lad gerne deltagerne gå ud i arbejdsgrupper flere gange
undervejs, enten med folk de er enige med eller uenige med. 

Facilitatorens rolle
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 Eksempel: De 4 Hjørner
Tema: Det gode arbejdsmiljø

Åbent hjørne

At alle nye får en god
introduktion 

At der er fokus på 
social kapital

Min arbejdsplads´
omdømme 
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SPØRGSMÅL:
Hvad er vigtigst for 

et godt arbejdsmiljø?

Se mere på: arbejdsmiljoweb.dk 



Eksempel: De 4 Hjørner
Tema: Klimavenlig kost

Drik vand fra hanen og
aldrig fra flaske

Spis kartofler &
pasta frem for ris

Kun spise årstidens
frugt og grønt

Skære oksekød helt væk

25
Se mere på: okolariet.dk 

SPØRGSMÅL:
Hvilke af de klimavenlige kostråd, vil du

bedst kunne følge?

Åbent hjørne

5



 Eksempler på påstande  

- Samarbejde kommer af sig selv
- Alle har en bestemt rolle, når man
samarbejder 

Emne: Samarbejde 
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Emne: Affaldssortering 

- Jo bedre vi har det i vores samfund, jo mere
affald kommer der
- Affaldssortering nytter ikke noget
- Noget plastik er man nødt til at smide i havet

Emne: Borgerløn
- Alle burde kunne få borgerløn 
- Borgerløn vil sætte samfundet i stå

Emne: Demokrati
- Facebook er en gave til demokratiet
- Børn skal kunne stemme til folketingsvalg
- Demokrati er ikke altid det bedste 

Spørg deltagerne: 
Hvor enig er du i denne påstand?  



Litteratur til videre inspiration

Kontakt: 51941894    www.aestetisk.dk

KLIK på billederne for at få mere information 

Byréus, Katrin (2012): Kreativa metoder. Liber, Stockholm
Byréus, Katrin (1992): Du har hovedrollen i dit liv. Teaterforlaget Drama
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Storm, Susanne (2020): Gør alle dine elever aktive i diskussioner om verdensmålene. 
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Rigtig god arbejdslyst
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