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Puslespil 
Protokol

Formål 
At kunne dele en tekst eller et område i mindre portioner 
som gennemgås af ”ekspertgrupper” . Disse grupper  deler 
derefter deres nye viden med resten  af holdet og derved 
opnår alle fuld indsigt i den samlede tekst.  

Tidsforbrug 
35  - 60  minutter  

Materialer  
Fagligt materiale 

Proces  
1. Puslespilsgrupper: Fordel deltagerne i

såkaldte ”Puslespilsgrupper”. Antallet af
deltagere i hver gruppe afgøres af antallet
af afsnit i det materiale, tekst eller område
der skal arbejdes med.

2. Materialer: Giv hver deltager i hver gruppe
den del af materialet, teksten eller området
hvor han eller hun skal blive  eksperten.

3. Fordybelse: Afsæt tid til deltagerne kan
læse, kommentere og sætte sig ind i sto�et.

4. Ekspertgrupper: Lav ”E kspertgrupper”, som
hver især består a f elever, der har fordybet
sig i det samme materiale.  Ekspertgruppen
udveksler tanker og diskuterer det de har
arbejdet med.
I denne drøftelse skal de følge op på
spørgsmål de har, sætte fokus på vigtige
områder i materialet og diskutere hvad de
vil dele med resten af gruppen når de skal
fremlægge for dem.

5. Retur til
Puslespilsgrupper:
Lad alle deltage re
returnere til deres
oprindelige gruppe.
Hver gruppe �nder
en facilitator og en
tidtager.

6. Vidensdeling og
fælles fordybelse:
Facilitatoren spørger hver gruppedeltager
om at dele det de har fundet ud af i deres
ekspertgruppe med resten af gruppen og
sørg for at der sættes tid af til opklarende
spørgsmål. Tidtageren skal sørge for at
tiden fordeles ligelige og at ingen kommer
til at dominere i forbindelse med
fremlæggelsen.

Ref leksion 
For at hjælpe til fordybelsen i Ekspertgrupper ne, kan eleverne tildeles spørgsmål til deres materiale. 
Dermed sikres også et ensartet fokus , hvis det er et kompliceret materiale.  
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