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Fase 1 
 

Spørgsmålet Q 
 

ASPEKTRUM processen starter 

med at det grundlæggende 

spørgsmål Q bliver formuleret 

på baggrund af et problem der 

skal løses. 

 

Hele processen drejer sig 

herefter om, at klargøre dette 

spørgsmål. Det betyder at finde 

ud af hvilke aspekter, der har 

betydning når man skal 

bedømme ideer til løsning af det 

problem, som er formuleret i Q. 

 

Spørgsmålet må være et åbent 

spørgsmål. Ingen aspekter må 

på forhånd være udelukket fra 

processen. 

Spørgsmålet formuleres af 

ASPEKTRUM instituttet. 

 

Spørgsmålet kan f.eks. 

formuleres sådan: ”Hvilke 

aspekter har betydning når man 

skal vurdere ideer til løsning af 

problemet ... 

 
 

Lidt efter lidt 
 

ASPEKTRUM 
 

Debatten vil køre over flere 

runder og for hver runde har 

deltagerne mulighed for at 

ændre deres vægtning af de 

forskellige aspekter. 

 

Andres kommentarer og 

andres vægtninger kan 

måske få deltagere til at 

revidere deres holdninger 

gradvist sådan at resultatet 

vil være en modning af alle 

deltageres holdning til det 

grundlæggende spørgsmål. 

 

ASPEKTRUM resultatet kan 

nu bruges til at evaluere 

forskellige ideer til løsning 

af det foreliggende problem. 

 

På denne måde bliver det 

muligt at træffe kloge 

beslutninger i meget 

komplekse sammenhænge og 

med deltagelse af mange 

mennesker, f.eks. i EU. 

 

 

Fase 2 
 

Aspekterne 
 

I denne fase indsamles alle 

mulige svar på det 

grundlæggende spørgsmål Q. 

 

ASPEKTRUM instituttet opsøger 

aktivt alle mulige interessenter og 

inddrager medierne i højest 

muligt omfang. 

 

Deltagerne opfordres til at 

bidrage med alle mulige aspekter 

set fra deres udgangspunkt eller 

på andres vegne. 

 

Instituttet kan vælge at udelukke 

aspekter, men det må være helt 

åbent for offentligheden hvad der 

er blevet udelukket. 
 

 

Fase 3 
 

Strukturen 
 

Instituttet prøver nu at samle 

alle aspekterne i en fælles 

struktur, som gør det muligt at 

få overblik over emnet. 

 

På dette stade er alle aspekter 

principielt lige vigtige. 

Placeringen i strukturen siger 

intet om aspekternes betydning. 

 

Strukturen skal holdes så simpel 

som mulig og med færrest 

mulige niveauer. 

 

Debatten er nu parat til at 

begynde på sin første runde og 

alle interesserede bliver  

opfordret til at deltage. 

 

 

Fase 4 
 

Vurderingerne 
 

De deltagere, som har installeret 

ASPEKTRUM programmet, 

kan nu hente den nyeste debat 

ned via internettet. 

 

Deltagerne opfordres til at 

vurdere alle aspekter inden en 

på forhånd defineret deadline, 

hvor den første runde af 

debatten slutter. 

 

Hvert aspekt kan gives vægt 

mht. sandhedsværdi og 

betydning. 

 

Det er også muligt at tilføje 

personlige kommentarer, som 

kan læses af andre deltagere i 

den næste runde af  debatten. 

 

Det er også muligt at foreslå 

nye aspekter, som så kan tilføjes 

i næste runde.  

 

 


