
 

 

Dannelse  

Formål 
At alle børn og unge dannes til at være aktive og bevidste medborgere, som gennem hele livet kan forholde 

sig til egen læring og den omverden, de er en del af. 

De fem forholdemåder og eksempler på pejlemærker:  

 

 

Prøvehandling 
Vælg et forløb som I skal gennemføre i efteråret. 

 Præciser indhold, mål, metode, evaluering og tegn. 

 Medtænk didaktiske begrundelser. 

 Medtænk didaktiske betingelser. 

 Vær præcise om sammenhænge mellem begrundelser, betingelser og beslutninger. 
Anvend figuren, men begynd, hvor det giver mest mening. 

 

Skriv ind i skabelonen og send til din pædagogiske leder senest den 24. november 2017.  

Alle materialer samles sammen og bearbejdes. Dette anvendes som grundlag for det videre fælles arbejde 

på bl.a. den fælles temadag den 3. januar 2018. 

Etisk

•Tager stilling til 
om en handling 
er god

•Går imod noget 
fordi det er 
uetisk

•Tager etiske 
perspektiver på 
alle områder: 
natur, samfund, 
teknologi mm.

•Diskuterer etiske 
dilemmaer

•Empatisk, 
respektfuld, 
ansvarlig,  
omsorgsfuld

Demokratisk

•Betragter 
mennesker som 
ligeværdige fordi 
de er mennekser 

•Forstår sig selv 
som et individ i 
et fællesskab

•Samtaler med 
respekt for det 
modsatte 
synspunkt

•Kan balancere 
mellem 
rettigheder og 
pligter 

•Deltagelse, 
hensyntagen til 
mindretaller 

Selvoverskridende 

•At miste 
fodfæste for en 
stund. At blive 
mig

•Nysgerrig

Viser interesse

•Ønsker at udvikle 
sig

•Meta-læring. At 
eleven forholder 
sig til sig selv

•Tør udfordre sig 
selv

Kritisk konstruktiv

•Forholder sig til 
emner, 
beslutninger og 
andet 
acceptabelt i 
forhold til egen 
opfattelse og 
værdier

•Tør ytre sin kritik

•Er kritisk mhp. at 
finde den bedste 
løsning- ikke 
kritisk for 
kritikkens skyld

•Argumenterende

•Medansvarlig

Æstetetisk

•Nærværende -
ikke rationel-
objerktiv 
distance

•Indlevelse

•At forstå sig selv 
som følende og 
sansende

•Intuition

•Åbne sig for 
skønheden

•At udtrykke sig 
æstetisk



 

 

Didaktiske begrundelse, betingelser og beslutninger 

 

Kort evaluering med fokus på begrundelser og tegn på 
dannelse: 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: 

Fag: 

Periode: 

Skole og klasse: 

Indhold: 

Betingelser: Begrundelser 

(herunder forholdemåder) 


