
Demokratiet - dit valg 

Tilbud om demokrati-forløb målrettet 8. klasses-elever

‘Demokratiet - dit valg’ er et projekt, der skal styrke unges demokratiske engagement. Det henvender sig til 8. klas- 
ser i Rødovre, København og Ballerup som en del af samfundsfagsundervisningen eller som en del af den understøt-
tende undervisning. 

Sammen med unge fra de tre kommuner udvikles et debatmøde, som tilbydes til nogle af kommunens 8. klasser og 
afholdes på tre lokale biblioteker. Her vil eleverne få mulighed for at debattere med et panel af beslutningstagere 
eller meningsdannere om to udvalgte politiske emner af relevans for unge. Debatten vil tage udgangspunkt i to kort-
film, udviklet til projektet af unge fra de tre kommuner. Under debatmødet vil 8. klasses eleverne både kunne deltage 
mundtligt i debatten og via et sms-system, som gør det muligt at stille spørgsmål og afgive sin mening anonymt. 
 
Forud for debatmødet deltager 8. klasses eleverne i en workshop på det lokale bibliotek, hvor de lærer om kildekritik 
og researchteknik og får til opgave at researche på de to politiske emner, som skal debatteres på debatmødet. Work-
shoppen på det lokale bibliotek foregår i løbet af august og varer cirka to timer. Herefter kan klasserne evt. vælge at 
arbejde videre med de to politiske emner, inden de kommer op på biblioteket i september for at deltage i debatmø-
det, som varer ca. 1 time og 45 minutter.

For de unge, som har lyst, er der efterfølgende mulighed for at deltage i en aftenworkshop, hvor man lærer at skrive 
et debatindlæg/læserbrev. Det er gratis at deltage i projektet. 

 
Projektets formål og læringsmål
Unge i Danmark ved meget om demokrati, men er bange for at 
deltage for meget – i hvert fald i det formelle demokrati – fordi de 
ikke mener, at de har forudsætningerne til det. Dette projekt skal 
give de unge demokratisk selvtillid ved at give dem større forståelse 
for, hvad demokratisk deltagelse er, og hvordan man kan deltage 
demokratisk. Eleverne vil bl.a. lære om: 
�hvordan researcher man på et område, så man kan danne sig en 

kvalificeret mening?
�hvad er kildekritik?
�hvordan argumenterer man for sin holdning?

Projektet skal give eleverne positive erfaringer med at finde informa-
tion om og argumentere for og imod forskellige politiske dilemmaer 
samt positive erfaringer med at danne sig en kvalificeret holdning til 
et emne og argumentere for den.  
At kunne danne sig en holdning er helt central for evnen til at del- 
tage demokratisk, formelt såvel som uformelt. Projektets mål er de- 
suden, at eleverne lærer, at biblioteket er en ressource for unge, når 
de vil vide mere/involvere sig. Et sted, hvor man kan hente hjælp til 
informationssøgning, research og kildekritik og at disse områder er 
tæt knyttet til biblioteket og dets rolle i samfundet.

‘Demokratiet - dit valg’ er et samarbejdsprojekt mellem Ballerup, Rødovre og Jagtvej Øbro biblioteker og foreningen 
YouGlobe. YouGlobe arbejder for at hjælpe og engagere børn og unge til at påvirke deres liv og samfundet omkring 
dem, i den retning de ønsker. Projektet er støttet af Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker.  


