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Caseøvelse Ansvar for fællesskabet 

Sådan gør du 

Introduktion 

 Fortæl eleverne, at de skal bruge de næste 90 minutter på at debattere dilemmaer og 

problemstillinger, som kan opstå i et klassefællesskab. Og at de skal øve sig i at indgå kompromisser. 

 Fortæl eleverne, at de skal igennem tre cases, og at de som udgangspunkt selv er ansvarlige for at nå 

til enighed om, hvad de vil gøre i de tre cases.  

 

Øvelse 

Case 1 (10-15 minutter):  

 Præsenter eleverne for case 1 ved at læse højt fra bilaget og bed dem herefter tage stilling til casen i 

fællesskab.  

 Eleverne diskuterer, mens du holder sig i baggrunden. Din opgave i denne sekvens er 

 1) at sørge for, at eleverne efter maks. 15 minutter er nået frem til en fælles beslutning, 2) hvis 

diskussionen hurtigt går i stå: At præsentere de scenarier, der står under casebeskrivelsen i 

bilaget. 

 Når case 1 er uddebatteret, introducerer du eleverne til følgende faseopdelte model for problemløsning 

(skriv ordene med ’fed’ på tavlen): 

 Oplistning af handlemuligheder (hvad kan vi gøre?) 

 Oplistning af hensyn, som den endelig beslutning bør leve op til (hvad skal vi være 

opmærksomme på?) 

 Fremførelse af argumenter for og imod handlemulighederne (hvorfor er løsning a, b eller c 

(ikke) en god idé?) 

 Beslutning (hvad gør vi?) 

 

Case 2 (20-30 min): 

 Præsenter eleverne for case 2 ved at læse højt fra bilaget og bed dem finde frem til en løsning i 

fællesskab. Eleverne skal denne gang følge de fire trin, som nu står på tavlen. 

 Eleverne oplister handlemuligheder og hensyn, fremfører argumenter og træffer en beslutning. Igen 

skal du holde dig i baggrunden og lade eleverne diskutere.   

 Når diskussionen af case 2 er afsluttet, fortæller du, at selvom alle tænkelige handlemuligheder er 

blevet afdækket og alle argumenter er blevet præsenteret, er det langt fra sikkert, at man har lyttet til 

og forstået de andres argumenter. Derfor bygges der i tredje og sidste runde endnu en øvelse på 

(øvelsen er inspireret af ”dialog med talestav” fra materialesamlingen).  
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Case 3 (30-40 min.:  

 Du præsenterer den nye fremgangsmåde:  

 Oplistning af handlemuligheder 

 Oplistning af hensyn, som den endelige beslutning bør leve op til 

 Fremførelse af og fokuseret lytning til argumenter: Der må først fremføres et nyt argument, når man 

har gentaget det forrige, og personen har bekræftet, at argumentet er gengivet korrekt. 

 Fortæl eleverne, at det trin for trin forløber det således: 

 Person A starter med kort at forklare sin holdning til spørgsmålet 

 Person B gengiver (spejler) ordret det, der er blevet sagt. B kan indlede sin sætning ved 

f.eks. at sige: ‘Det, du siger, er….’ (og derefter gengive det sagte). 

 B må ikke sige, hvad han/hun selv mener, før A bekræfter, at det er 100 % korrekt gengivet.  

 Når A har sagt ja til, at B har gengivet det, han/hun sagde, korrekt, er det Bs tur til at fremsige 

sin holdning til emnet. 

 Evt. (hvis flere byder ind): Person C (eller person A igen) gengiver B’s argument, og således 

skiftes eleverne til at fremsige egne og andres argumenter indtil alle argumenter er på bordet. 

 Beslutning 

 Læs nu case 3 op fra bilaget og bed eleverne om at nå frem til en fælles beslutning ved hjælp af 

ovenstående fremgangsmåde 

 Eleverne finder en fælles løsning på case 3. Hvis diskussionen går i stå, kan du igen benytte de i 

bilaget beskrevne scenarier.  

 

Refleksion 

 Når der er truffet en fælles beslutning pba. den tredje case, rundes øvelsen af med en afsluttende 

refleksion med udgangspunkt i følgende spørgsmål: 

 I hvilken af de tre cases fandt I den bedste løsning? Og hvad er en god løsning i det hele 

taget? 

 Kunne I finde løsninger, som tog hensyn til alles mening og holdninger? 

 Hvordan fungerede det at dele diskussionen op i forskellige trin (handlemuligheder, hensyn, 

argumenter og beslutning)? Hvad er fordelene ved at gribe det sådan an, og hvad er 

ulemperne? 

 Har I lært noget af øvelsen, som I kunne finde på at bruge, næste gang at I skal tage en 

fælles beslutning i klassen? 

 Blev reglerne for god debatkultur overholdt? 
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Opmærksomhedspunkter 

Afstemningsmuligheder 

I udgangspunktet skal eleverne selv finde ud af, hvordan de vil træffe en fælles beslutning. Hvis eleverne 

har svært ved dette, kan du dog introducere dem til følgende beslutningsregler, som de kan vælge imellem:  

 Enstemmighed (konsensus) 

 Kvalificeret flertal (eks. 2/3)  

 Simpelt flertal (50 %+1) 

Gøres dette, kan eleverne desuden overveje om afstemningen skal være hemmelig(skriftlig) eller 

offentlig(håndsoprækning). 

Variationsmulighed 

Hvis der er tale om en klasse, hvor eleverne er gode til at komme på banen, kan der i runde tre foretages 

følgende afvigelse fra ovenstående fremgangsmåde: 

 Du præsenterer to handlemuligheder: A) Selvvalgte grupper B) Lærerbestemte grupper 

 Bed nu de elever, der foretrækker mulighed a), om at stille sig i den ene side af lokalet, og de elever, 

der foretrækker mulighed b), om at stille sig i den anden. 

 Par nu eleverne op sådan, at der er mindst én elev fra hver af svargrupperne (ideelt set er grupperne 

lige store, og alle elever står nu to og to).  

 Bed nu eleverne diskutere casen efter følgende fremgangsmåde: 

 Oplistning af hensyn, som den endelige beslutning bør leve op til 

 Fremførelse af og fokuseret lytning til argumenter. Trin for trin forløber det således: 

 Person A starter med kort at forklare sin holdning til spørgsmålet 

 Person B gengiver (spejler) ordret det, der er sagt. B kan indlede sin sætning ved 

f.eks. at sige: ‘Det, du siger, er….’ (og derefter gengive det sagte). 

 B må ikke sige, hvad han selv mener, før A bekræfter, at det er 100 % korrekt 

gengivet.  

 Når A har sagt ja til, at B har gengivet det, hun sagde, korrekt, er det Bs tur til at 

fremsige sin holdning til emnet.  

 Person A gengiver B’s argument og således skiftes eleverne til at fremsige egne og 

andres argumenter indtil alle argumenter er på bordet. 

 

 Eleverne når ideelt set frem til en fælles løsning 

 


