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BEDØMMELSESKRITERIER - CASE
Lav en samlet vurdering af elevens besvarelse ud fra nedenstående
bedømmelseskriterier. De tre opgaver vægtes ligeligt.

Opgave 1
Har deltageren skrevet følgende om studenten fra København?

• Han ønsker, at den dansk-tyske grænse skal ligge ved Dannevirke (i Sydslesvig).

• Han mener, at denne grænse er retfærdig, fordi hele Slesvig tidligere hørte under
Danmark (inden krigen i 1864).

Deltageren skulle give et bud på, hvorfor studenten mener, som han gør. På en skala
fra 1-5, hvor sandsynlig lyder deltagerens forklaring?

Har deltageren anvendt kilderne i sin vurdering af studenten ved at henvise til:

• valgplakatens budskab om Danmark og Slesvigs fælles fortid.

• synspunkter fremført af redaktør Ernst Christiansen i referatet.

Har deltageren skrevet følgende om bonden fra Nordslesvig?

• Han ønsker, at Nordslesvig (zone 1) og Mellemslesvig (zone 2) hver for sig skal
stemme om, hvorvidt de skal høre til Danmark.

• Han vil undgå, at der kommer for mange tysksindede til Danmark.

Deltageren skulle give et bud på, hvorfor bonden mener, som han gør. På en skala fra
1-5, hvor sandsynlig lyder deltagerens forklaring?

Har deltageren anvendt kilderne i sin vurdering af bonden ved at henvise til:

• valgplakatens budskab om, at forholdene er bedre i Danmark end i Tyskland.

• synspunkter fremført af rigsdagsmand H.P. Hanssen-Nørremølle i referatet.
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Opgave 2
På en skala fra 1-5, hvor overbevisende argumenterer deltageren for sit valg af
grænseforløb?

I hvor høj grad viser deltagerens svar forståelse for de dansksindedes situation i
2020? Tænk især på de følelsesmæssige, sproglige og kulturelle udfordringer, som de
oplevede i Tyskland.

Har deltageren skrevet følgende om arbejderen fra Flensborg?

• Han ønsker, at byen Flensborg (i Mellemslesvig) kommer med til Danmark.

• Han mener, at dette er retfærdigt, fordi Flensborg tidligere hørte under Danmark
(før krigen i 1864).

Deltageren skulle give et bud på, hvorfor arbejderen mener, som han gør. På en skala
fra 1-5, hvor sandsynlig lyder deltagerens forklaring?

Har deltageren anvendt kilderne i sin vurdering af arbejderen ved at henvise til:

• valgplakatens budskab om, at Flensborg før har hørt til Danmark.

• synspunkter fremført af redaktør Andreas Grau i referatet.


