Demokratiet - dit valg!
Undervisningsforløb målrettet 8. klasses elever
og frivillige unge. Udviklet i samarbejde mellem
Ballerup, Rødovre og Øbro Jagtvej Biblioteker
og foreningen YouGlobe. Forløbet bestod af et
informationssøgningsforløb på bibliotekerne,
undervisningsmateriale, debatmøder på de tre
biblioteker samt et debatmøde for unge frivillige.

Formål med projektet
‘Demokratiet - dit valg!’ havde til formål at udvikle
biblioteket som ressource i unges demokratiske dannelse. At give eleverne erfaringer med at researche på
Nogle 8. klasses elever var modige nok til at sige deres mening
og argumentere for politiske dilemmaer samt danne sig højt i mikrofonen, mens andre var pinligt berørte.
kvalificerede holdninger og argumentere for dem.
Målet var at udvikle metoder, der involverer og engagerer unge i forhold til demokratiske processer. At få unge til
aktivt at tilvælge biblioteket som ressource i deres demokratiske dannelse og øge deres bevidsthed om bibliotekets
øvrige styrker og muligheder. Endvidere at videreudvikle samarbejdet med ungdomsrådene.
Som en del af projektet blev der eksperimenteret med anderledes dialogformer mellem lokalpolitikere og unge, og
der indgik et sms-baseret dialogværktøj, så eleverne kunne deltage anonymt i debatten.

Baggrund for projektet
Undersøgelser viser, at unge er politisk interesserede og ved meget om demokrati – men alligevel deltager mindre
i det formelle demokrati end resten af befolkningen, fordi de ikke mener, de har forudsætningerne. Derfor havde
projektet som formål at booste de unges demokratiske selvtillid ved at give dem erfaringer med, hvad det vil sige at
danne sig en holdning og argumentere for den.

Projektets bestanddele
Den primære aktivitet i projektet var fire debatmøder, afholdt på de deltagende biblioteker. Et møde på hver af de
tre biblioteker for lokale 8. klasser samt et fællesmøde på Ballerup Bibliotek for frivillige unge fra alle tre kommuner.
Forud for debatmøderne for 8. klasserne havde eleverne deltaget i et undervisningsforløb på det lokale bibliotek
om research og kildekritik, så de havde sat sig ind i emnerne for debatmøderne, researchet på dem, dannet sig en
holdning og lært, hvordan de kunne argumentere for den. De forberedte også nogle spørgsmål om emnerne, som
de kunne stille under debatten. Til fællesmødet for frivillige mødte de unge op uden at være forberedt på emnerne.
En del af forsøgsprojektet var at undersøge, hvordan man kunne få unge frivillige til at involvere sig i projektet. Unge
frivillige skulle være med til at planlægge debatmøderne og ikke mindst, hvilke emner der skulle diskuteres, og de
unge frivillige skulle også være med til at udvikle nogle kortfilm om emnerne, der skulle informere om de to emner
og lægge op til debat.

Projektets succeskriterier
Det var et succeskriterium, at det lykkedes at få ungdomsrådene til at deltage som medskabere af projektet, og
at det lykkedes at bruge dem som en katalysator, der fik flere andre unge i deres netværk til at deltage. Et andet
succeskriterium var, at samarbejdet med ungdomsrådene ville fortsætte efter projektet. Og at metoderne i projektet
efterfølgende kunne bruges af andre biblioteker.
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Evaluering af projektet
I evalueringen af projektet har vi valgt at tage udgangspunkt i hver enkelt aktivitet i projektet og beskrive, hvordan
det er gået. Til sidst laves en samlet konklusion på projektet.

Opstartsmøde
I marts 2015 afholdt de tre deltagende biblioteker et opstartsmøde med foreningen YouGlobe. Her lavede vi en
aktivitetsplan, hvor vi noterede, hvem der var ansvarlig for hvilke dele af projektet samt tidsplan og status for de enkelte aktiviteter. Aktivitetsplanen var et godt redskab for samarbejdet og fremdriften i projektet (se bilag 1).

Informations- og undervisningsmateriale
Næste skridt var at udarbejde informationsmateriale om projektet, som bibliotekerne efterfølgende sendte ud til
skolerne for at invitere dem til at deltage i projektet (se bilag 2). Desuden blev der udarbejdet undervisningsmateriale både til bibliotekernes undervisningsforløb og til efterfølgende at arbejde med emnerne i klasserne (se bilag 3).

Møde med Ballerup Ungdomsråd
I april holdt vi et møde med Ballerup Ungdomsråd for at fortælle om projektet og invitere de unge til at være med i
projektet. Der var 10-12 unge, som meldte sig til at være med, og der blev fastlagt nogle datoer for, hvornår vi skulle
arbejde videre med projektet.

Ungeworkshops
I maj var det planen at afvikle to workshops
med de unge frivillige, hvor de skulle være
med til at planlægge og udvikle indholdet for
debatmøderne. Til det første møde dukkede
kun en af de unge op, og mødet blev derfor aflyst. Ugen efter, hvor det næste møde
skulle afholdes, dukkede seks engagerede og
meget forskellige unge op (fire fra kommunens
ungdomsråd og to gymnasieelever), og hele
workshoppen blev således afviklet på en aften
i stedet for to.
Konklusionen er, at det er svært at få unge
til at tilmelde sig og holde fast i dem, for når
datoen nærmer sig, har de fået andre planer
eller glemmer at møde op. Før møde nummer
På workshoppen for unge frivillige på Ballerup Bibliotek nåede de unge
to sms’ede vi alle de unge og mindede dem om frem til to emner, som skulle debatteres på de efterfølgende møder.
vores aftale dagen efter. Det hjalp og er en erfaring, der er god at tage med videre.
På workshoppen nåede de unge frem til følgende to emner, der skulle debatteres på møderne: Unges brug af sociale
medier og elevinddragelse i folkeskolen. De valgte også, at der ikke skulle sidde politikere i panelet. Til workshoppen blev udviklet nogle opgaveark, som eleverne brugte til at finde på debatemner og planlægge film (se bilag 4).
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Det lykkedes dog ikke at få nogle af disse unge til at være med til at lave filmene, blandt andet fordi vi kun holdt én
workshop. Til gengæld ville to af deltagerne gerne være med i filmene, hvor de fortalte om deres personlige holdninger til/oplevelser med henholdsvis unges brug af sociale medier og elevinddragelse i folkeskolen.
Efter workshoppen oprettede vi en gruppe på Facebook for dem, der havde deltaget, sendte sms’er til dem og
opfordrede dem til at melde sig ind i gruppen. De unge, vi havde mail-adresser på, inviterede vi desuden direkte fra
gruppen, det vil sige sendte en anmodning til deres mail-adresse. I løbet af to minutter havde vi de første to medlemmer i gruppen.

Rekruttering af paneldeltagere
Til at sidde i panelet under debatmøderne og debattere unges brug af sociale medier ville vi gerne i
kontakt med nogle unge, som enten var overvejende
positivt eller negativt stemt over for de sociale medier.
Vi søgte og fandt dem ved at lave et opslag på Facebook. En metode, der kun kan anbefales.
Efterfølgende afholdt YouGlobe en workshop for de
unge debattører, hvor de blev klædt på til at sidde
i panelet, og som gjorde, at ordstyreren for debatmøderne på forhånd havde et godt kendskab til paneldeltagernes holdninger og personlige beretninger.
Ordstyrer og paneldeltagere, debatmøde Rødovre Bibliotek

Udarbejdelse af materiale til møderne
Til debatmøderne blev udarbejdet en del materiale: Forløb over mødets indhold, talepapir til ordstyreren, afviklingsplan til teknikeren, sms-spørgsmål til tekniksystemet, kortfilm og powerpoint. Alle dele stod foreningen YouGlobe
for. Det lykkedes ikke at få unge frivillige fra lokalområderne til at være med til at producere
kortfilmene. I stedet indgik vi et samarbejde med tv- og medielinjen på Ballerup Herlev Produktionsskole, så det
stadig var unge fra lokalområdet, som producerede filmene. YouGlobe stod for at finde interviewpersoner, interviewe
dem og udarbejde manus, mens produktionsskolen stod for kamera- og lydoptagelser, klipning, grafik og efterbearbejdning. Kvaliteten af filmene var ikke høj, men vi prioriterede, at det blev film lavet af unge til andre unge, og indholdsmæssigt fungerede de fint i forhold til at lægge op til debat om de to emner.

Planlægning af undervisningsforløb
Når man skal have fat i så mange klasser på en gang, kan det være en fordel at gå igennem en person, som kan formidle kontakten. Ballerup Bibliotek kontaktede ledende koordinator for alle skolebibliotekarerne i kommunen og bad
om hjælp til at få kontakt til otte 8. klasser. Vi var ude og holde møde med alle de implicerede lærere for at fortælle
om projektet, og hvad vi forventede af dem. Rødovre Bibliotek kontaktede skolebibliotekaren på en af kommunens
skoler, som formidlede kontakten til lærerne. Øbro Jagtvej ringede direkte til skolerne og inviterede dem til at deltage.
Ud over det undervisningsmateriale, som YouGlobe havde udarbejdet til forløbene med folkeskolerne, skulle bibliotekerne planlægge et undervisningsforløb for klasserne. Der var enighed om at være så præcise som muligt i
forhold til de databaser, vi ville præsentere eleverne for. Derudover ville de blive introduceret til kildekritik. Eleverne
skulle gerne få en fornemmelse for, hvordan man søger oplysninger og udvalgte relevante kilder for at blive klogere
på et givent emne. Eleverne fik 20 minutters oplæg, da vi ved af erfaring, at de ikke kan holde fokus længere tid.
Derefter gik de ud i grupper for at svare på de spørgsmål, der lå i undervisningsmaterialet.
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Forløb på bibliotekerne forud for møderne
I direkte forlængelse af de tre debatmøder blev nogle af de deltagende elever samt lærerne spurgt, hvad de syntes
om undervisningsforløbet på bibliotekerne. Her syntes nogle af eleverne ikke, at de lærte så meget nyt, andre syntes
det var kedeligt, eller at de lige så godt kunne have lært det på skolen, mens andre igen gav udtryk for, at forløbet
havde været godt. Nogle synes, det var mest relevant at lære om kildekritik. Nogle havde svært ved at se sammenhængen mellem undervisningsforløbet og det efterfølgende debatmøde på biblioteket.
De blev også spurgt, om de vidste, at de kunne bruge biblioteket som ressource i forhold til at løse skoleopgaver.
Her svarede nogle, at det havde dette projekt lært dem, og nogle af dem kunne godt forestille sig at komme igen,
mens andre ikke fremover vil bruge biblioteket til opgaveløsning.
Lærerne synes generelt godt om undervisningsforløbet på biblioteket. En lærer sagde direkte, at dette forløb var
årsagen til, at han tilmeldte sin klasse til projektet. En anden sagde, at det var tydeligt, at forløbet havde sat tankerne
i gang hos eleverne, da de skulle i gang med at skrive debatindlæg.

Ved nogle af afstemningerne gav eleverne deres mening til kende ved at rejse sig op i stedet for at stemme via mobiltelefonen.
Her elever på Øbro Jagtvej Bibliotek.

Debatmøderne for 8. klasser
Til stede ved debatmøderne for 8. klasserne var en ordstyrer og en tekniker samt fire paneldeltagere, som alle havde
været på workshop hos YouGlobe forud for møderne, samt en repræsentant fra Danske Skoleelever. I møderne indgik to kortfilm som oplæg til debat, produceret af elever fra Ballerup Herlev Produktionsskole, en powerpoint og en
række sms-spørgsmål om henholdsvis unges brug af sociale medier og elevinddragelse i folkeskolen. Sms-systemet
betød, at eleverne kunne stille spørgsmål og kommentere ved at sende anonyme sms’er op til storskærmen som
alternativ til at deltage mundtligt. Desuden kunne eleverne deltage i nogle afstemninger om emnerne via deres mobiltelefoner. Både sms-spørgsmål og -afstemninger blev inddraget i debatten under møderne (se bilag 5).
Ballerup: Der deltog ca. 175 elever i debatmødet i Ballerup, og i alt sendte de 87 spørgsmål eller kommentarer via
sms op til storskærmen. I de fem afstemninger deltog mellem 86 og 213 elever.
Rødovre: Der deltog ca. 75 elever i debatmødet i Rødovre, og i alt sendte de 49 spørgsmål eller kommentarer via
sms op til storskærmen. I afstemningerne deltog mellem 14 og 47 elever.
Øbro Jagtvej: Der deltog ca. 50 elever i debatmødet på Øbro Jagtvej, og i alt sendte de 40 spørgsmål eller kom4/6

Cirka 175 elever deltog i mødet for 8. klasser i Ballerup Kommune på Ballerup Bibliotek.

mentarer via sms op til storskærmen. I afstemningerne deltog mellem 33 og 56 elever. Det var meningen, at Øbro
Jagtvej skulle afholde to debatmøder, fordi de kun har et lokale med plads til ca. 50 deltagere, men det lykkedes ikke
at få flere end to klasser til at tilmelde sig, hvorfor der kun blev afholdt et debatmøde der.
Eleverne var generelt også aktivt deltagende, når det
gjaldt om at stille mundtlige spørgsmål, især når andre
unge havde været på banen og ligesom kridtet vejen.
Nogle af eleverne havde som del af undervisningsforløbet forberedt nogle spørgsmål hjemmefra, som
satte gang i debatten, så det fungerede godt.
Eleverne syntes generelt godt om møderne. De var
glade for, at det var unge paneldeltagere, som selv
havde gået i folkeskole for nylig. De var også glade for
sms-systemet, som betød, at de kunne sende anonyme kommentarer og spørgsmål og deltage anonymt
i afstemninger. For at få lidt bevægelse ind i møderne,
blev nogle af afstemningerne foretaget ved, at eleverne
skulle rejse sig op i stedet for at stemme via sms. Nogle
elever syntes, det var godt, mens andre foretrak den
anonyme form. Generelt er tilbagemeldingen, at de
Eleverne sendte deres spørgsmål og kommentarer op til salens
gerne vil deltage i et lignende debatmøde en anden
storskærm ved at sende sms’er.
gang, hvis emnerne er interessante. Efterfølgende gik
flere af 8.klasser hjem og arbejdede videre med at skrive debatindlæg (se bilag 6).

Debatmødet for unge frivillige på Ballerup Bibliotek
Til debatmødet for unge frivillige på Ballerup Bibliotek deltog to gymnasieklasser fra Borupgaard Gymnasium. Øbro
Jagtvej og Rødovre har ingen ungdomsråd, og Ballerups ungdomsråd viste sig ikke at være særligt aktive. Desuden
havde Øbro Jagtvej og Rødovre den udfordring, at der var langt til Ballerup, når man skulle udbrede arrangementet
til unge frivillige.
Ballerup Bibliotek kontaktede CPH West Ballerup, Tech Ballerup og Borupgaard Gymnasium og opfordrede dem til
at lægge det på deres intranet samt bad elevrådene på Borupgaard Gymnasium om at lægge det ud på deres Facebook-side. Det blev også sendt til Ballerup Ungdomsskole, men de lagde det ikke på Facebook.
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Alle lokalpolitiske ungdomsafdelinger blev kontaktet og opfordret til at lægge det på deres Facebook-side. Socialdemokraterne lagde det ud, men det er uvist, om de andre partier gjorde. Vognporten lagde det også på deres
Facebook-side. Det samme gjorde YouGlobe. Derudover tog Ballerup Bibliotek direkte kontakt til alle samfundsfagslærere på Borupgaard Gymnasium.
Øbro Jagtvej bredte det uden held ud i forskellige ungdomsnetværk som spejderne og ungdomskulturhuset, mens
Rødovre brugte bibliotekets bogopsætter, der er gymnasieelev, som kanal. Konklusionen er, at selv om man gør et
stort arbejde for at gøre opmærksom på arrangementet, er det en stor udfordring at få unge til at deltage frivilligt.

Kronik-workshop
En måde at give sin mening til kende på kan være ved at
skrive et debatindlæg til en avis. Vi havde derfor arrangeret en kronik/debat-workshop med Politikens debattørog kritikerskole. Konceptet var, at journalisten fra Politiken skulle lære de unge, hvordan man skriver et læserbrev med en lokal vinkel, og det bedste læserbrev ville
blive bragt i Ballerup Bladet.
Målgruppen var unge i alderen 15-25 år, og de deltog
frivilligt. Vi lavede PR for workshoppen via Borupgaard
Gymnasium, CPH West og TEC Ballerups Facebook-side.
Derudover spurgte vi lærerne i de seks 8. klasser, der
deltog i debatmøderne, om nogle af deres elever havde
lyst til at deltage. København og Rødovre udbød også
Målgruppen for skriveworkshoppen med Politikens debattør- og
kritikerskole var unge i alderen 15 til 25 år.
workshoppen i deres ungenetværk.
Der var plads til 30, men der kom kun syv unge til den første workshop. De var alle fra Ballerup. Tre var fra Borupgaard Gymnasium og fire fra Egebjergskolen. Desværre var der ingen fra Rødovre eller København. Nogle af de unge
derfra syntes, at der var for langt til Ballerup. De syv unge, som havde meldt sig, gav følgende begrundelser: ”Jeg
vil gerne være med til at påvirke samfundet”, ”Har altid drømt om at blive journalist”, ”Fedt at være god til at skrive
debatindlæg”.
I den første workshop fik de unge en indføring i, hvordan man bygger et godt læserbrev op. Derefter skulle de selv
i gang med at skrive. Imellem de to workshops skulle de unge sende deres indlæg til journalisten, som så ville give
dem feedback. Til den næste workshop mødte der desværre kun to af de unge op. I denne workshop skulle de skrive
deres læserbrev færdigt. De to unge gik meget målrettet til opgaven og fik skrevet deres læserbreve. Det blev derfor
også de to læserbreve, der blev bragt i Ballerup Bladet sammen med en artikel om projektet (se bilag 7).
Projektet vil desuden blive omtalt i Perspektiv, bibliotekarernes fagblad og HK Kommunal samt Aben, som er
Ballerup kommunes personaleblad.

Konklusion
Vi nåede ud til cirka 300 8. klasses elever plus de cirka 50 gymnasieelever, der deltog i mødet for unge frivillige.
Det var et succeskriterium at få ungdomsrådene og andre frivillige unge med som medskabere til konceptet og at
bruge dem som en katalysator, der fik flere andre unge i deres netværk til at deltage. Konklusionen må være, at det
er meget svært at få unge til frivilligt at engagere sig og rent faktisk møde op til de aftalte workshops, hvilket vi godt
vidste ville være en stor udfordring. Til det har vi udarbejdet nogle anbefalinger til, hvad man kan gøre for at komme
i kontakt med flere unge frivillige (se bilag 8).
Et andet succeskriterium var, at samarbejdet med ungdomsrådene ville fortsætte efter projektet. Det bliver nok
meget sporadisk, og kun hvis Ballerup Bibliotek har et konkret projekt, som interesserer dem, eftersom kun få af
medlemmerne deltog i dette projekt. Endelig skulle metoderne udviklet i projektet efterfølgende kunne bruges af
andre biblioteker. Til det har vi udviklet en række anbefalinger med gode råd (se bilag 9).
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Bilag 1

Projekt ‘Demokrati – dit valg’
Dato

Aktivitet

Ansvarlig

23/3

Opstartsmøde

Ballerup

26/3

Udarbejdelse af materiale til skoler

YouGlobe

9/4 kl. 19

Møde med Ballerup Ungdomsråd, hvor vi fremlægger
projektet, finder nogle unge, der har lyst til at deltage og
fastlægger nogle datoer for planlægningsmøder.

Ballerup/YouGlobe
deltager i mødet
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Datoer for planlægningsmøder med Ungdomsråd og andre
unge meldes ud til Rødovre og Øbro Jagtvej, som herefter
prøver at finde deltagere.

Rødovre / Jagtvej

April

Fastlæggelse af arbejdsplan for samarbejde med
ungdomsråd

YouGlobe

April

Planlægnings-workshop
Deltagere: Ballerup Ungdomsråd samt evt. unge fra Rødovre
og Øbro Jagtvej

YouGlobe faciliterer
workshoppen

April

Kontakt til skoler for at rekruttere 8. klasser der vil deltage i
projektet.

Ballerup, Rødovre og
Øbro Jagtvej

Maj

Fastlæggelse af datoer i september for debatmøder for 8.
klasserne på hver af de tre biblioteker.

Ballerup, Rødovre og
Øbro Jagtvej

Maj

Fastlæggelse af dato i september for debatmøde for
ungdomsråd og andre unge.

Ballerup

Maj

Invitation af politikere eller andre paneldeltagere

Ungdomsråd og andre
unge (YouGlobe)

Maj

Planlægning af kronik-workshop

Ballerup

Maj/juni

Udarbejdelse af materialer og indhold til debatmøder.

YouGlobe og
ungdomsråd

Maj/juni

Udarbejdelse af undervisningsmateriale til 8. klasserne

YouGlobe

Maj/juni

Kontakt til lokalaviserne med henblik på afsættelse af
debatindlæg

Ballerup, Rødovre og
Øbro Jagtvej

Juni

Planlægningsmøde vedr. undervisningsforløb på
bibliotekerne.

Ballerup, Rødovre og
Øbro Jagtvej

August

De inviterede 8. klasser besøger det lokale bibliotek,
researcher og arbejder evt. videre med det i klasserne.

Ballerup, Rødovre og
Øbro Jagtvej

September

Debatmøde 8. klasser på Ballerup Bibliotek for ca. 150
deltagere

YouGlobe / Ballerup

September

Debatmøde 8. klasser på Rødovre Bibliotek for 150-170
deltagere

YouGlobe / Rødovre

September

To debatmøder 8. klasser på Øbro Jagtvej for 2 x 50
deltagere.

YouGlobe / Øbro Jagtvej

September

Debatmøde for ungdomsråd og andre unge. Afholdes på
Ballerup Bibliotek

YouGlobe / Ballerup /
ungdomsråd

Sep/ okt/ nov

Afholdelse af kronik-workshop for ungdomsråd og andre
unge.

Ballerup / Politikens
Kritikerskole

Status

November/december

Udarbejdelse af evalueringsrapport

Ballerup / YouGlobe

November/december

Udarbejdelse af værktøjskasse/manual til andre biblioteker

Ballerup / YouGlobe

Januar/
februar

Projektafslutning

Ballerup

	
  

Bilag 2

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. klasser i Rødovre, København og Ballerup som en del af samfundsfagsundervisningen eller som en del af den understøttende 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 kortfilm, 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. Workshoppen 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 debatmødet, 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 information 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 deltage demokratisk, formelt såvel som uformelt. Projektets mål er desuden, 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.

Ønsker I at deltage i projektet, så kontakt:
Iben Kyung Madsen
Udvikler Viden & Uddannelse
Bibliotekar, DB - Publikum &
Formidling
Ballerup Bibliotekerne
Banegårdspladsen 1
2750 Ballerup
Tlf.: 4175 0055
E-mail: ikh@balk.dk

Lone Jensen
Kulturmedarbejder
Skovlunde Kulturhus/Ballerup
bibliotekerne
Bybjergvej 8
2740 Skovlunde
Mobil: 4175 0065
E-mail: lol@balk.dk

Bilag 3

Demokratiet - dit valg!
Undervisningsmateriale til demokrati-forløb målrettet 8. klasses elever
Info til læreren:
Forud for klassens deltagelse i debatmødet på Ballerup, Rødovre eller Øbro-Jagtvej bibliotek skal klassen deltage i
en workshop på biblioteket. Her vil klassen blive introduceret til, hvad kildekritik er, og hvordan man researcher på et
område, så man kan danne sig en kvalificeret mening. Herefter vil eleverne selv skulle researche på de to debatemner, som skal debatteres på debatmødet på biblioteket. De to emner er:
Sociale medier - hvordan påvirker de unges liv?
Elevinddragelse - er der nok af det på din skole?
Ideen er, at hvis eleverne allerede inden debatmødet researcher på emnerne, vil de føle sig godt klædt på til at deltage i debatten, når de møder op til debatmødet.
På workshoppen vil biblioteket efter deres introduktion til kildekritik og researchteknik dele eleverne i hold, som de
vil skulle arbejde i under resten af workshoppen. Hvert hold vil komme til at arbejde med et af nedenstående opgaveark, som I får udleveret på biblioteket.
Elevopgaver - sociale medier
Undersøg hvor mange unge der bruger facebook i dag (i Danmark)
Undersøg hvad der er af gode ting ved de sociale medier
Undersøg hvad der er af dårlige ting ved de sociale medier
Undersøg hvad der forstås ved selviscenesættelse?
Elevopgave - elevinddragelse
Undersøg hvad der forstås ved elevinddragelse
Undersøg hvad fordelene ved elevinddragelse er
Undersøg hvad der findes af erfaringer med elevinddragelse.
Opsamling på workshoppen i klassen
Efter klassen har deltaget i workshoppen på biblioteket, anbefaler vi, at I bruger en til to lektioner på at samle op på
workshoppen og træne eleverne i at omsætte den faktuelle viden, de har fået, til argumenter for deres synspunkter.
Det kan fx ske med udgangspunkt i nedenstående:
Gennemgå reglerne for god argumentation ved at forklare forskellen mellem blot at mene noget og at argumentere
for noget. Brug fx en forsimplet udgave af Toulmins argumentationsmodel.
Øvelse:
Bed eleverne skrive de faktuelle informationer op, som de har fundet på biblioteksworkshoppen, således at der står
en masse faktuelt om det gode og dårlige ved de sociale medier og en masse faktuelt om erfaringer med elevinddragelse.
Bed derefter eleverne svare på følgende spørgsmål i plenum og bed dem hele tiden henvise til de faktuelle informationer, således at de opbygger argumenter baseret på den faktuelle viden, de har fundet. Fokus skal altså være på at
koble elevernes holdninger med den viden, de har fundet.
Hvad synes I om de sociale medier? Hvilken indflydelse har de på unges liv?
Hvad synes I om elevinddragelse? Er det noget, vi burde have mere af?

Efter workshoppen
Såfremt I efter workshoppen ønsker at arbejde videre med emnerne - enten inden debatmødet eller efter - kan I med
fordel benytte nedenstående undervisningsmateriale/elevopgave, hvor eleverne enten individuelt eller i grupper skal
udforme et debatindlæg til den lokale avis om enten sociale medier eller elevinddragelse. Her er desuden konkret
vejledning til, hvordan eleverne kan kontakte deres lokalavis, så de kan få bragt deres debatindlæg.
Elevopgave:
Skriv et debatindlæg til din lokale avis enten om emnet Sociale medier eller om
emnet elevinddragelse.
Hvad er et debatindlæg?
Et debatindlæg er en tekst, der bringes på debatsiderne i en avis, men den er
ikke skrevet af avisens journalister, men af en person, som ved noget om eller har
en holdning til et eller andet emne. Det helt centrale ved et godt debatindlæg er, at det udtrykker en klar holdning til et emne. Det er altså et indlæg, der
lægger op til en debat. Der er ikke nogen regler for, hvordan du skal bygge dit
debatindlæg op, men du kan eventuelt bruge nedenstående disposition, som
sikrer, at dit budskab kommer tydeligt frem.
Debatindlægget må max. fylde 600 ord, inkl. rubrik og underrubrik.

Skrive-workshop
Som del af projektet
‘Demokratiet - dit valg’ afholdes en gratis eftermiddags/
aftenworkshop, hvor man
lærer at skrive en debatindlæg. Workshoppen afholdes på Ballerup bibliotek d.
(indsæt dato og klokkeslæt).
Underviseren er en redaktør
fra Politikens kritikerskole.
Deltagelse er gratis, men
der er begrænsede pladser.
Tilmelding kan ske til Iben fra
Ballerup Bibliotek på
ikh@balk.dk.

Disposition til opbygning af debatindlæg
a) Påstand: Her beskriver du kort, hvad dit vigtigste budskab med debatindlægget er.
b) Begrundelse: Her argumenterer du for, hvorfor din påstand er rigtig. Og evt.
også for, hvorfor andre - der mener noget andet - tager fejl.
c) Eksempel: Her kommer du med et eller flere eksempler, der understøtter din påstand.
d) Konklusion: Her konkluderer du på de argumenter, du tidligere er kommet med. Og du gentager påstanden eller
budskabet og opfordrer til en bestemt handlen fra dem, som du mener skal gøre noget bestemt.
Send dit indlæg direkte til din lokale avis
Når du har skrevet dit debatindlæg, kan du sende det til din lokalavis. På avisens hjemmeside kan du finde avisens
mailadresse. Du kan så sende en mail, hvor du vedhæfter dit debatindlæg og fx skriver følgende:
Kære (indsæt navnet på din lokalavis, fx Østerbro avis)
Vi/jeg er elev på (indsæt jeres skoles navn) og har lavet et debatindlæg, der handler om (skriv kort, hvad det handler
om). Vi/jeg vedhæfter indlægget her og håber, at I vil bringe det i avisen.
Med venlig hilsen
(indsæt jeres/dit fulde navne/fornavn og efternavn)
NB: Det kan være en god idé at vedhæfte et foto af jer/dig.

‘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.

Bilag 4

Demokratiet - dit valg
Opgaveark 1
I skal nu finde 2-4 emner, som I synes skal debatteres på debatmøderne. Emnerne skal være interessante for unge
- og I skal vælge nogen emner, I selv synes er spændende. I har en halv time. Start med at spørge hinanden om
følgende spørgsmål. Noter ned undervejs hvad I snakker om:
1) Hvad betyder noget for dig i hverdagen – og i livet?

2) Hvad tænker du tit over?

3) Hvad debatterer du med dine venner eller familie?

4) Hvad betyder mening for dig?

5) Hvad betyder indflydelse for dig?

6) Hvad har indflydelse på dit liv?

7) Hvad har du selv indflydelse på i dit eget liv?

8) Hvad kunne du godt tænke dig at have mere indflydelse på?

‘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.

Demokratiet - dit valg
Opgaveark 2

Find mindst 2 debatemner. Husk at det skal være emner med meget debatkraft, dvs. at det skal være muligt at finde
gode argumenter både for og imod. Og husk at det skal være relevant for 8. klasser.

Emne 1)

Emne 2)

Evt. emne 3)

Evt. emne 4)

‘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.

Demokratiet - dit valg
Opgaveark 3
Udformning af film
1) Hvad er filmens tema?

2) Hvilke informationer skal med i filmen?

3) Skal der indgå interviewpersoner? Hvis ja, hvem?

4) Hvor skal filmen optages? Er der nogle oplagte lokationer?

5) Lav et mini-manuskript for filmen, dvs. en kort oversigt over, hvad den skal indeholde?

‘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.

Bilag 5

Html/bibliotek.
Monday 21/9 - 2015.
Resultater fra SMS-afstemning:
Afstemning1 A: 34 procent. B: 39 procent. C: 26 procent. D: 0 procent. Antal stemmer
i alt: 213
Afstemning2 A: 67 procent. B: 33 procent. C: 0 procent. D: 0 procent. Antal stemmer
i alt: 166
Afstemning3 A: 13 procent. B: 87 procent. C: 0 procent. D: 0 procent. Antal stemmer
i alt: 126
Afstemning4 A: 34 procent. B: 66 procent. C: 0 procent. D: 0 procent. Antal stemmer
i alt: 86
Afstemning5 A: 3 procent. B: 14 procent. C: 25 procent. D: 58 procent. Antal stemmer
i alt: 103
Afstemning6 A: 0 procent. B: 0 procent. C: 0 procent. D: 0 procent. Antal stemmer i
alt: 0
Afstemning7 A: 0 procent. B: 0 procent. C: 0 procent. D: 0 procent. Antal stemmer i
alt: 0
SMS fra publikum:
4526452262 skrev: til at chille
4527841326 skrev: jeg ser vines
4528770804 skrev: Jeg bruger facebook til at se hvordan det går for gamle venner, og
til at poste billeder i min hverdag.
Og tjekke folk ud
4525174545 skrev: at tjekke hvad folk laver, og for at se nyheder og hvad de kendte
laver
4530720196 skrev: stalke andre folk
4526154533 skrev: jeg bruger det til at kigge rundt, og se hvad folk laver i deres
hverdag.
4561316141 skrev: laver opdateringer på min Facebook side
4522335753 skrev: Jeg bruger Facebook som tidsfordriv, eller komme i kontakt med
nogle..
4561314097 skrev: at følge med i venner og families hverdag!??
4542660049 skrev: Jeg bruger Facebook til at skrive på Messenger
4524978285 skrev: Læser bare, og kigger på billeder
4527433870 skrev:
Jeg bruger den til at skrive med andre eller bare kigge
4530248461 skrev: se hvad folk laver i hverdagen!??
4531245970 skrev: jeg bruger Facebook til at se hvad mine venner laver
4521465585 skrev:
Tjekke nyheder
4561467333 skrev: jeg bruger det mest sådan til at kigge på hvad folk ligger op.
Bruger det også til at skrive med folk, Like ting, osv..
4524439525 skrev: jeg bruger det til at se sjove videoer
4542308462 skrev: til at kigge på hvad andre ligger op
4560220347 skrev: jeg bruger Facebook til at se hvad andre lavet, og se hvad dem man
er fan af laver
4550447532 skrev: Jeg bruger det til at holde mig opdateret, på hvad mine venner
laver
4560671310 skrev: SPM
Jeg bruger facebook til at se hvilke lektier jeg har for til de sprog jeg har taget
på ungdomsskolen
4550668001 skrev: mest som kommunikation. Jeg er med i elevrådet så det bliver brugt
til kommunikation.
4542200440 skrev: SPM
Skrive med folk, og for at holde kontakten med mennesker jeg ik ser så tit..
4530274617 skrev: Jeg bruger sociale medier til at tjekke hvad mine ynglings
kunstnere og youtubere laver
4542270613 skrev: Jeg bruger facebook til at tjekke op på spejder som fx. Mødetider
og hvem der ikke kan komme osv.
4542415220 skrev: jeg bruger facebook til at se hvad andre laver.
4528770804 skrev: jeg bruger det til at få opmærksomhed
4525346644 skrev: Jeg lægger artikler ud fra min hjemmeside og gør opmærksom på min
side, hvor vi diskuterer udvalgte emner.

4523477807 skrev: Jeg bruger Facebook til at holde kontakten med venner som jeg ikke
ser så tit.
4521961895 skrev: Jeg bruger Facebook til at få adgang til praktisk info om
mødetider osv. I min teatergruppe.
4530702014 skrev: jeg bruger det til af skrive med mine fodbold venner
4542535404 skrev: SPM
Fordi Arsenal er de bedste hold i verden, og jeg følger dem på facebook
4529706432 skrev: Til kommunikation ;)
4530300877 skrev: SPM
Sjove billeder, skrive med alle mulige dejlige mennesker
4527433870 skrev:
Jeg bruger den til at skrive med andre eller bare kigge
4528770804 skrev: Jeg bruger facebook til at få folk til at tro at mit liv er
perfekt, og til at gøre dem jaloux
4540711891 skrev: jeg har ikke Facebook.
4541298849 skrev: at skrive med min klasse
4530300877 skrev: SPM
Jeg skriver med min far:) :)
4550427419 skrev: hygger med mine kærester og mine veninder. Og så er jeg bare glad
dagen lang
Og det er bare dejligt syntes jeg
4528770804 skrev: jeg bruger det til at vise hvad jeg spiser
4526452262 skrev: jeg bruger facebook til at skrive med min bedste venner ;)
4560220347 skrev: man ville høre efter i timerne
4523653000 skrev: hvad var spørgsmålet?
4528770804 skrev: jeg tror at hvis vi bliver mere indraget får vi større lyst til at
deltage
4530246226 skrev: hvorfor er elevindragelse vigtigt i forhold til vores videre
uddannelse?
4522335753 skrev: Jeg tror at læreren kunne gøre undervisningen mere spændende, og
det ville måske gøre så vi tog mere initiativ og lærte mere.
4542415220 skrev: hvad synes i er det negative ved elevinddragelse?
4561316141 skrev: Jeg er selv med i DSE jeg er rb i hovedstaden. Det er et kæmpe
problem at der ikke er elevindravelse
4531245922 skrev: vi forstår ikke hvorfor dagene er blevet længere og kedeligere,
det kunne være bedre med korte og intense dage
4540591376 skrev: hvad er en god måde at overbevise sin lærer om at vi skal have
mere indflydelse?
4527841500 skrev: Skal der være elevinddragelse i undervisning?
4530206798 skrev: hvorfor er elevinddragelse relevant
4524978285 skrev: På Skovvejens Skole Afdeling Vest, er hele undervisningen planlagt
for hele året i alle fag. Det betyder også at når vi har samfundsfag så har de andre
klasse også samfundsfag. Hvordan skal lærerne så inddrage os?
4529706432 skrev: Skal vi have elevinddragelse hele tiden i alle fag? Hvis ja,
hvorfor? Hvis nej, hvorfor?
4530318644 skrev:
-politikerne gør en stor indsats for,at vi får mere elevinddragelse,men vi havde
ingen indflydelse på den nye skolereform . Hvorfor tror i ,at vores meninger ikke
blev hørt.
4525174545 skrev: hvis vi fik mere indflydelse ville lærerne kunne indrette
undervisningen lidt efter det, og se ville flere lytte efter
4542200440 skrev: Hvorfor var meningen med heldagsskolen at vi skulle have mere
indflydelse og mere fritid efter skolen? Når ingen af de ting de har lovet, er sket?
4529701410 skrev: jeg håber der kommer flere timer hvor vi laver noget aktivt, man
lære mere når man er aktiv end man bare sidder på en stol
4561467333 skrev: Jeg tror bare lærerne vil styrer det hele selv, og tror vi ikke
kan det de har planlagt, så derfor laver de om på det
4542788377 skrev: Utrolig meget af tiden ville eleverne højst sandsynlig rent
faktisk følge med i undervisning (og ikke sidde på de sociale medier). Og hvis alle
har inddragelse i timerne, ville karaktererne muligvis blive højere i gennemsnittet.
4560731038 skrev: tror i det kunne gavne skoledagen hvis eleverne fik computer i
dagligdagen nu hvor vi hat længere skoledage
4542200440 skrev: hvad kan vi elever gøre for at få mere elevindragelse?
4524978285 skrev: Kunne det ikke være en idé hvis man den sidste dag om fredagen
talte om hvad man skulle i den næste uge?

4530720196 skrev: hvorfor fjerner man ikke bevægelse så man kan få tidligere fri?
4541104065 skrev: Hvad er fordelene og ulemperne ved at vi bliver undervist i dette?
Uddyb gerne jeres svar
4560220347 skrev: Hvor meget elevinddragelse syndes i der skal være i folkeskolen?
4542401514 skrev: I vores timer bruger vi Meebook rigtig meget det vil sige at vi
sidder med computer det meste af dagen. Det gøre at vi bliver trætte når vi har fri
eller til næste time.
4542788377 skrev: Hvordan kan det være at eleverne ikke selv kan vurdere, om de har
brug for lektiecafé?
4530246226 skrev: hvorfor er elevindragelse vigtigt i forhold til vores videre
uddannelse? Uddyb gerne jeres svar
4529706432 skrev: Vi er alt for lang tid i skole, til klokken 15 og 16. Man er vildt
træt om eftermiddagen til at lære, og vil helst bare have fri, og have noget
fritid!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4540117179 skrev: er det ikke lidt svært for lærerne at indrage os når de har
planlagt det en uge før vi overhovedet er kommet i skole.. De kan jo ikke bare ændre
den årsplan de har lavet!
4524978285 skrev: Hvad hvis alle 8 klasserne fra en skole, én gang om måneden, gik
sammen og talte om den næste måned?
4526154466 skrev: kortere dage, flere lektier
4550510804 skrev: MER AKTIV UNDERVISING !!
4530246226 skrev: der skulle være mere aktivt i undervisningen
4560197045 skrev: Møde senere fordi vi er for trætte så tidligt at man ik kan
koncentrere sig
4526154466 skrev: vi kunne lade være med at bruge meebook, det er så trættende. Vi
kunne lave tingene fagligt på en anden måde
4540117179 skrev: mere aktiv undervisning!
4550447532 skrev: At vi ikke skulle lave så meget på computer, mere aktivt
4528770804 skrev: jeg synes at vi skal senere i skole. Vores hjerner fungere slet
ikke så tidligt på dagen. Senere på dagen har vi mere energi
4540591376 skrev: ikke helt så mange karakterer!
4521465585 skrev: ville det ikke være nemmere at indlægge nogle fritimer mellem
fagene, så eleverne kan være mere klar på de næste timer.
4542660049 skrev: Mere tavleundervisning og ikke bare bøger
4553351716 skrev: væk med meebook, ind med aktiv undervisning

Html/bibliotek.
Tuesday 15/9 - 2015.
Resultater fra SMS-afstemning:
Afstemning1 A: 14 procent. B: 44 procent. C: 40 procent. D: 2 procent. Antal stemmer
i alt: 43
Afstemning2 A: 50 procent. B: 50 procent. C: 0 procent. D: 0 procent. Antal stemmer
i alt: 40
Afstemning3 A: 19 procent. B: 81 procent. C: 0 procent. D: 0 procent. Antal stemmer
i alt: 47
Afstemning4 A: 37 procent. B: 63 procent. C: 0 procent. D: 0 procent. Antal stemmer
i alt: 43
Afstemning5 A: 7 procent. B: 29 procent. C: 7 procent. D: 57 procent. Antal stemmer
i alt: 14
Afstemning6 A: 8 procent. B: 92 procent. C: 0 procent. D: 0 procent. Antal stemmer i
alt: 39
Afstemning7 A: 0 procent. B: 0 procent. C: 0 procent. D: 0 procent. Antal stemmer i
alt: 0
SMS fra publikum:
4529445544 skrev: for at komme i kontakt med andre
4561725696 skrev: fordi man kan følge med i andres liv
4530494619 skrev: at spille
4522407778 skrev: at se skate videoer
4521969091 skrev: fordi at man kan følge med i de forskellige ting.
4529892928 skrev: for at holde sig opdateret og kunne skrive med venner
4525210361 skrev: holde mig opdateret på hvad mine venner går og laver, og for at
skrive med mine venner
4529931282 skrev: Kommunikere med vennerne
4524222492 skrev: jeg bruger det ikke
4542376713 skrev: så jeg kan følge med i hvad der sker omkring og skrive med mine
venner
4520186773 skrev: som updateringsKilde
4550558248 skrev: Jeg bruger ikke facebook
4526852822 skrev: jeg bruger det til at skrive med venner, familie i udlandet og
læse nyheder
4527298713 skrev: at skrive til venner og opdatere
4523114620 skrev: Jeg kigger på memes ?,:)
4524676864 skrev: ser hvad mine venner laver..
4521725007 skrev: Jeg bruger Facebook til at skrive med mine veninder, og holde mig
opdateret om mine idoler
4552773252 skrev: at skrive med mine venner, og bare at scrolle ned af forsiden og
kigge Hvad de deler og ligge ud
4550454859 skrev: skriver med venner
4561725696 skrev: Spm. Det kan give selvtillid
4553350508 skrev: det gør mig ked af det
4522407778 skrev: Narh... Ik så meget
4560198218 skrev: jeg lægger ikke noget ud
4550454859 skrev: det gør mig glad :-)
4529849790 skrev: Det er sjovt at blive anerkendt, men også sjovt at se, hvem der
"følger" en.
4530969676 skrev: jeg ved ikke helt, et like gir ikke så meget men man bliver vel
glad, men je vil ikke sige at jeg føler træng til t lægge mere op... Ærligtalt tror
jeg ikke det betyder så meget ?
4550558248 skrev: ikke noget jeg sådan ret ligeglad ?
4524676864 skrev: Et Like fortæller mig at folk kan lide det eller er enige.
4521969091 skrev: det er bare rart. Lol
4552773252 skrev: ligeglad
4550454859 skrev: hvordan og hvad vi arbejder med :))))))))))))))))))))
4550558248 skrev: at man kunne være med til at bestemme hvad man kunne læbe i
timerne altså hvilke emner man skulle snakke/lærer om :)
4526852822 skrev: undervisning med mere bevægelse
4520186773 skrev: hvordan vi arbejder, for det synes jeg er meget vigtigt
;))))))))))))))))))))))
4552536465 skrev: hvordan vi skal arbejde wallah

4530969676 skrev: jeg ville gerne være med til at bestemme hvad vi skal lave, mest
fordi at vi får nye lære ret tit, og derfor gennemgår vi tit det samme som vi
gennemgik dårlige år
4528594474 skrev: SPM. mere bevægelse
4528594729 skrev: Spm. At lave noter
4550558248 skrev: at vi skulle have mere bevægelse
4524676864 skrev: At der bliver lagt lidt mere vægt på de lidt svagere elever.
4529714405 skrev: at de spørger om vi ka li den undervisnings metode de bruger :D
4521120218 skrev: at kunne springe over de opgaver man let kan og bruge tid på de
svære . :))))))))))))))))))))))))))))))))))
4550454859 skrev: svagere elever skal hjælpe :)))))))))))))))))))))))))))))))))
4550454859 skrev: skal hjælpes*
4526852822 skrev: mere udfordring til os dygtige elever, så vi kan blive bedre
4520186773 skrev: matematik er et lidt tungt emne så det mere bevægelse
4529714405 skrev: Lægger vægt på dem der har det svære end dem der har det nemt i
fagene ?
4530494619 skrev: at om mandag skal i skole til kl. 16:00
4528594729 skrev: jeg synes at lærerne gør det godt på vores skole???

Html/bibliotek.
Tuesday 15/9 - 2015.
Resultater fra SMS-afstemning:
Afstemning1 A: 21 procent. B: 64 procent. C: 15 procent. D: 0 procent. Antal stemmer
i alt: 33
Afstemning2 A: 28 procent. B: 64 procent. C: 8 procent. D: 0 procent. Antal stemmer
i alt: 39
Afstemning3 A: 13 procent. B: 88 procent. C: 0 procent. D: 0 procent. Antal stemmer
i alt: 56
Afstemning4 A: 24 procent. B: 76 procent. C: 0 procent. D: 0 procent. Antal stemmer
i alt: 49
Afstemning5 A: 0 procent. B: 0 procent. C: 0 procent. D: 0 procent. Antal stemmer i
alt: 0
Afstemning6 A: 10 procent. B: 90 procent. C: 0 procent. D: 0 procent. Antal stemmer
i alt: 42
Afstemning7 A: 0 procent. B: 0 procent. C: 0 procent. D: 0 procent. Antal stemmer i
alt: 0
SMS fra publikum:
4528407075 skrev: Bruge det kun til at se sove ting
4522145775 skrev: At holde sig opdateret
4542343784 skrev: skriver med venner og kæreste
4550584025 skrev: jeg bruger Facebook til at se sjove vidoer
4528497778 skrev: skriver med venner.
4551159485 skrev: jeg bruger det til at like spil for at få ingame ting
4526557225 skrev: jeg bruger Facebook, Instagram og Snapchat til at se hvad mine
venner og familie laver.
4561664307 skrev: SPM: jeg benytter det til at være opdateret i mine venners liv
4521551071 skrev: SPM: Jeg bruger Facebook til at se hvad mine venner laver
4530629692 skrev: jeg bruger det til at se min træningsplan
4522145775 skrev: At holde kontakt til venner der bor et stykke herfra
4540959622 skrev:
Jeg bruger de sociale medier til at opdatere og se hvad mine venner laver!
4552908794 skrev: Stort set kun når mine venner tagger mig i noget.
4522111619 skrev:
Jeg bruger sociale medier til at dele mine oplevelser og hvad jeg laver + billeder
af mine vennerÄ=ÉMÄ<Ô?
4529800202 skrev: Mest til at skrive til venner
4551711608 skrev: - jeg bruger Facebook til at se hvad andre folk deler, og jeg
bruger det også til at skrive med mine venner. Meget sjældent skriver jeg en status.
4526343421 skrev: jeg bruger det til at skrive med vennerne og veninder og ser Hvad
andre laver
4561795932 skrev: jeg bruger det til at holde kontakt med en rigtig god ven, men er
sjældent inde
4550540121 skrev: jeg bruger Facebook til at kommunikere med mine venner og familie
4530439962 skrev: Bruger det mest til og se hvad vennerne laver
4542343784 skrev: jeg har prøvet at ligge en status op hvor jeg syntes det var for
pinligt/kikset så jeg slettede det meget hurtigt igen
4522145775 skrev: - Tidsfordriv
4561664307 skrev: SPM: det er en tidsrøver
4550584025 skrev: at se sjove folk
4527895556 skrev: ik en skid
4550540121 skrev: skrive med mine venner i England
4552689898 skrev: slette gamle akavede billeder
4561664307 skrev: SPM: Jeg bliver opdateret på mine venners liv. Det er især vigtigt
for mig at følge med i mine venners liv hvis de bor langt væk
4540959622 skrev:
Alt!
4550584025 skrev: Timerne
4561664307 skrev: Selv vælge hvilke grupper vi vil arbejde i
4528615728 skrev: Mindre lektier
4542343784 skrev: Mere motion
4552689898 skrev: grupper efter niveau, så udfordringer fagligt
4522145775 skrev: Niveau opdelt

4528407075 skrev: lære noget om det jeg syntes er interesant hvilket jeg ikke har
fået lov til
(Stine)
4530629692 skrev: jeg synes at ikke at jeg lærer så meget i fysik/Kemi og vil gerne
lære mere grundbasis
4542343784 skrev: at få mindre lektier så man for mere fri tid så man kan nå at lave
sine lektier i FO
4551711608 skrev: jeg syntes at det ville gøre undervisningen bedre hvis vi var mere
med til at bestemme hvordan vi skulle ligesom vise vores arbejde, fx om det skulle
være en fremlæggelse eller om det bare skulle afleveres på et stykke papir
4530439962 skrev: flere fremlæggelser og stile ikke så mange andre opgaver

Debatindlæg	
  Elevinddragelse
Min	
  mening	
  er,	
  at	
  elevinddragelse	
  burde	
  være	
  en	
  del	
  af	
  undervisningen.
Elevinddragelse	
  skaber	
  bedre	
  koncentration	
  i	
  klassen,	
  fordi	
  man	
  laver	
  noget,	
  man	
  selv	
  har	
  
foreslået.	
  Forskere	
  fra	
  Videnskab.dk	
  har	
  fundet	
  ud	
  af,	
  at	
  man	
  husker	
  bedre,	
  når	
  man	
  laver	
  noget	
  
spændende	
  og	
  sjovt.	
  Elevinddragelse	
  forbedre	
  også	
  elevernes	
  koncentrationsevne,	
  fordi	
  at	
  man	
  
igen	
  laver	
  noget	
  spændende,	
  som	
  man	
  selv	
  har	
  bestemt.	
  Det	
  betyder,	
  at	
  læreren	
  kan	
  lægge	
  mere	
  
tid	
  i	
  at	
  lave	
  bedre	
  kvalitet	
  i	
  undervisningen.
Det	
  er	
  nemmere	
  for	
  læreren,	
  fordi	
  hun	
  ikke	
  behøver	
  at	
  bruge	
  så	
  meget	
  tid	
  på	
  at	
  planlægge,	
  hvis	
  
læreren	
  laver	
  en	
  aftale	
  om,	
  at	
  eleverne	
  skal	
  planlægge	
  noget	
  til	
  næste	
  time.
Der	
  er	
  dog	
  en	
  ulempe,	
  som	
  der	
  er	
  ved	
  næsten	
  alle	
  gode	
  ting,	
  og	
  i	
  det	
  her	
  tilfælde	
  er	
  det	
  
forberedelse.	
  Lærerne	
  har	
  tidligere	
  gerne	
  villet	
  kunne	
  planlægge	
  et	
  helt	
  års	
  undervisning	
  	
  lang	
  tid	
  i	
  
forvejen,	
  men	
  elevinddragelsen	
  betyder,	
  at	
  de	
  ikke	
  kan	
  lave	
  en	
  årsplan,	
  som	
  de	
  normalt	
  ville.
Mit	
  navn	
  er	
  Thøger	
  Elung,	
  jeg	
  går	
  i	
  8.j	
  på	
  Skovvejens	
  Skole	
  Øst.	
  
Elevinddragelse	
  er	
  kommet	
  for	
  at	
  blive.
Thøger	
  Elung

Elevinddragelse, hvordan?
Elevinddragelse er en super god idé, der bare er virkelig dårligt udført.
Jeg går i 8. klasse i en folkeskole i Ballerup, og selvom den nye skolereform har
været i kraft i over et år nu, har jeg ikke oplevet elevinddragelse endnu. Det der
undrer mig er, at lærerne skal lave en årsplan i slutningen af 7. klasse for 8.- og 9.
klasse. Derudover har lærerne fået en masse materiale, der ikke på nogen måde
indbyder til at inddrage eleverne.
Men når man inddrager eleverne sker der det fantastiske, at elevernes gennemsnit
stiger, og de, der ikke kan få hjælp derhjemme, kommer nemmere til at bryde den

sociale arv og blive højt uddannede. Når folk bliver højt uddannede, tjener de flere
penge og betaler mere skat. Derudover bliver der f.eks. flere der kan finde ud af IT,
så simple lægekonsultationer kan foretages på en statsejet hjemmeside, hvor man
logger ind med sit NEM-id. Jeg tænker, at hvis vi betaler 20 kroner per
lægekonsultation i de næste år, og hvis vi bruger pengene på at ind- og udføre
elevinddragelse, vil det hele blive løst på en fremtidsorienteret måde. Jeg mener med
dette, at elevinddragelse er vigtigt, og man skal fokusere langt mere på at indføre det,
end man hidtil har gjort.
Joakim 8.J

Elevinddragelse

Lige nu kører politikerne meget på fænomenet “elevinddragelse”, og det er da
meget spændende at vide, hvad de mener om det.
Men hvad synes jeg, en elev midt i reformen, om det?
Jo altså, elevindragelse lyder som en fantastisk ide, da jeg som elev har en
god idé om, hvordan jeg lærer bedst, og hvad der ville gøre undervisningen
mest spændende for mig. Hvis jeg havde haft en indflydelse på min
undervisning, ville jeg også have en god idé om, hvad der skulle til at ske i
timen, og jeg kunne derfor være klar og forberedt.
Hvis man derimod tænker på tiden, som bliver brugt på at planlægge. Kunne
jeg blive fristet til at sige, at “elevinddragelse” er en uigennemtænkt ide.
Da man i de fleste klasser er omkring 23, og uenighed med sikkerhed vil
komme, vil det med stor sandsynelighed tage en masse tid af timen.
Den tid kunne man istedet have brugt på undervisning.
Man vil forudsigeligt også ende op med en gruppe utilfredse, unge elever,
som synes at deres meninger ikke blev taget i brug.
På den anden side kan mange faktisk lære meget af planlægningen, fx får
mange en bedre ide om, hvordan man i en stor gruppe går på kompromis
eller bliver enige.
Man lærer også herved at diskutere og få sine meninger og ideer ud i livet.

Min konklusion er, at det skal være varieret, hvor meget indflydelse eleverne
skal have på timerne. Et godt bud på fordelingen kunne lyde 15-85, altså 85%
af timen står læreren for, hvor de sidste 15% er elevernes ideer.
Det ville sige, at læreren bestemmer, hvad der skal arbejdes med og eleverne
kommer med ideer til, hvordan det kan gøres både sjovt og lærerigt.
Vi, elever, skal have lov til indflydelse i små mængder.
Af Matilda Flatman

Læserbrev
I	
  vores	
  klasse	
  er	
  vi	
  for	
  nyligt	
  blevet	
  introduceret	
  til	
  elevinddragelse.	
  Mange	
  vil	
  nok	
  tro,	
  at	
  det	
  gør	
  skolen	
  til	
  
et	
   stort	
   frikvarter,	
   men	
   jeg	
   ved,	
   at	
   det	
   blot	
   vil	
   gøre	
   det	
   nemmere	
   for	
   eleverne,	
   at	
   informere	
   lærerne	
   om	
  
deres	
  ideer	
  på	
  en	
  bedre	
  måde.	
  Der	
  er	
  brug	
  for	
  elevinddragelse	
  i	
  skolen.
Elever	
  bliver	
  trætte	
  og	
  irriterede	
  over,	
  at	
  skulle	
  sidde	
  inde	
  og	
  arbejde	
  i	
  hæfter	
  og	
  på	
  computere	
  dagen	
  lang	
  i	
  
stedet	
  for	
  at	
  være	
  ude	
  og	
  lave	
  noget.	
  Derfor	
  synes	
  jeg,	
  at	
  eleverne	
  skal	
  være	
  med	
  til,	
  at	
  bestemme	
  hvordan	
  
undervisningen	
  skal	
  foregå.	
  Forskere	
  på	
  “Videnskab.dk”	
  har	
  bevist,	
  at	
  eleverne	
  på	
  den	
  måde	
  kommer	
  til	
  at	
  
koncentrere	
   sig	
   og	
   lytte	
   mere	
   efter	
   i	
   undervisningen.	
   Det	
   bliver	
   fremstillet	
   på	
   en	
   måde,	
   der	
   interesserer	
  
dem,	
   f.eks	
   ved	
   at	
   man	
   laver	
   en	
   grammatik	
   leg,	
   hvor	
   man	
  leder	
   efter	
   rigtige	
   og	
   forkerte	
   grammatiske	
   udtryk	
  
udenfor.	
   Eleverne	
   kommer	
   også	
   til	
   at	
   huske	
   tingene	
   bedre,	
   netop	
   fordi	
   at	
   de	
   har	
   fået	
   en	
   masse	
   sjove	
  
oplevelser	
  med	
  at	
  lære,	
  og	
  så	
  bliver	
  de	
  nemmere	
  at	
  bruge.	
  Jeg	
  mener	
  dog	
  der	
  er	
  én	
  ulempe.
Lærerne	
   kan	
   ikke	
   forberede	
   lang	
   tid	
   i	
   forvejen,	
   fordi	
   at	
   eleverne	
   har	
   svært	
   ved	
   at	
   komme	
   med	
   ideer	
   til	
  
undervisningen	
   så	
   tidligt,	
   og	
   det	
   kommer	
   til	
   at	
   betyde	
   en	
   del	
   for,	
   hvor	
   struktureret	
   undervisningen	
   kan	
  
være.	
   Jeg	
   synes	
   nemlig	
   stadig,	
   at	
   det	
   er	
   vigtigt	
   at	
   det	
   hele	
   ikke	
   går	
   op	
   i	
   leg.	
   Der	
   skal	
   stadig	
   være	
   lidt	
  
undervisning,	
  hvor	
  man	
  sidder	
  og	
  laver	
  opgaver.
Jeg	
  går	
  i	
  8.	
  klasse	
  på	
  Skovvejens	
  Skole	
  Øst,	
  og	
  jeg	
  er	
  træt	
  af	
  at	
  sidde	
  og	
  skrive	
  på	
  papirer	
  og	
  lave	
  opgaver	
  
dagen	
   lang.	
   Jeg	
   synes	
   at	
   elevinddragelse	
   burde	
   være	
   en	
   større	
   del	
   af	
   undervisningen.	
   Der	
   er	
   klart	
   flest	
  
fordele.
Elevinddragelse	
  er	
  kommet	
  for	
  at	
  blive.
Rasmus	
  Andreassen

Debatindlæg
Elevinddragelse er en af tingene i den nye skolereform. Det betyder, at elever skal have indflydelse
på deres egen undervisning, så elevernes undervisning bliver sjovere, så de lærer bedre.
Politikere mener, at elevinddragelse er rigtig godt. Forskning viser, at eleverne lærer mere.
Eleverne skal komme med deres egne ideer til undervisningen, så den bliver sjovere. Det kræver

også, at eleverne har nogle relevante ideer. Deres forslag kunne være: Undervisning udenfor, nye
smarte computerprogrammer og mere bevægelse i undervisningen. Undervisning udenfor vil kun
fungere i nogle fag som biologi, idræt og pædagogisk understøttende undervisning. Nye smarte
computerprogrammer vil kun kunne ske, hvis skolen har pengene til det. En hvilken som helst
klasse er fyldt med energi og vil gerne ud og bevæge sig, men det er svært, hvis man også skal lære
noget. Så hvis ens ideer skal kunne komme igennem, skal de være undervisning korrekte og skolen
skal have midlerne til det. Politikerne har sat en kæp i hjulet omkring elevinddragelse. Politikere har
sørget for, at lærerne er nødt til lave elevernes årsplan, 5 måneder inden de starter på deres nye
klassetrin. Lærerne skal også have tid til at forberede deres forløb, men det vil ikke hjælpe med det
omkring elevinddragelse, da det hele er planlagt. Man ville kunne forslå en bog eller noget, men det
er ikke meget, man kan ændre. Ved de meget små ændringer vil man ikke lære meget mere, og
undervisningen ville ikke blive sjovere.
Jeg mener, at elevinddragelse er en fin ide med, at eleverne skal komme med ting til
undervisningen. Men hvis elevinddragelse skal blive noget godt, skal det tages seriøst. Politikerne
skulle genoverveje ideen, men jeg mener ikke, at det vil kunne ændre meget i undervisningen og
derfor er det lidt ligegyldigt.
Mille Bentsen 8.J

Elevinddragelse er den nye læringsform,
men hvor godt virker det egentlig?
Elevinddragelse vil sige, at eleverne har medbestemmelse. Det kan gøre
undervisningen mere spændende for eleverne. Men det kan også give nogle
problemer, når lærerne skal til at høre på eleverne og planlægge undervisningen
efter elevernes mening. Elevinddragelse har altså både positiveog
negative
elementer. Det positive skinder igennem, i det næste afsnit som sætter fokus på at
eleverne lærer mere, hvis eleverne får sin medbestemmelse.
Eleverne er mere fokuseret, hvis det er spændende undervisning
Med den nye skolereform har eleverne ret til at bestemme. Det gør, at eleverne kan
bestemme, hvordan de skal arbejde med et emne. F.eks. hvis eleverne hellere vil
lære noget om et emne, ved at lave en film om et emne man har om end at lave en
mundtlig præsentation om emnet. Det kan også løse et andet problem, nemlig at
eleverne skal have bevægelse i undervisningen. Det sker f.eks. hvis læreren siger til
eleverne “nu skal i snakke sammen to og to om emnet”, men eleverne vil hellere
snakke om det, mens de går en tur, end hvis de bare sidder stille i klassen. Så løses
både problemet med bevægelse og elevinddragelse på en gang.
Eleverne lærer mere
Elevinddragelse har en positiv effekt på eleverne, fordi de selv er med til at vælge,
hvad der skal ske. F.eks. når de får en opgave med en stil, men så overbeviser de
læreren om, at de lærer mere, hvis de laver en film. Fordi når de selv vælger, bliver
undervisningen mere interessant for eleverne. Det gør, at de bedre husker, hvad de
laver, og så lærer de mere.
Undervisningen er ikke lige så struktureret
Elevinddragelse har mange gode elementer, men på den anden side har den også

nogle ulemper. Undervisningen bliver mindre struktureret, fordi læreren ikke har tid til
at planlægge det, når hun også skal spørge eleverne. Det gør, at læreren må bruge
dele af undervisningstiden på at planlægge med eleverne. Den tid kunne i stedet
bruges på undervisning.
Alt i alt er elevinddragelse en god og positiv læringsform, som helt sikkert er kommet
for at blive, men den har nogle udfordringer, der lige skal justeres for, at det vil virke
helt perfekt.
Af: Nicolai Nyrup og Viktor German Steffensen

Bliver elevinddragelsen indført rigtigt?
levindragelse i folkeskolen går ud på, at elever har krav på at inddrages. De skal inddrages i,
hvordan de skal undervises, og hvad for nogle redskaber de vil bruge. Hvis det lykkes, kommer man
til at lære mere og få bedre trivsel. Men kan det lykkes?
Jeg kan godt lide ideen med, at os elever skal være med til at bestemme, hvordan vi skal undervises.
Vi har nemlig forskellige måder til at lære bedst på. På den anden side kan det være et problem. Når
en hel klasse har forskellige meninger om, hvordan de lærer bedst. Kan læreren ikke høre og
indrette sig efter alle. Det er et problem, fordi dem som ikke bliver hørt bliver sure og kede af det.
Derved lærer de mindre og måske endda forstyrrer de andres undervisning.
Elevinddragelse vil sige, at lærerne skal høre på eleverne, men det nytter ikke noget, hvis lærerne
ikke også indretter sig efter det. Det er spild af tid at høre på eleven, hvis man heller ikke indretter
sig efter det. Eleven behøver ikke bestemme det hele, f.eks. eleven siger, at han lærer bedre, når han
snakker med nogle og bevæger sig. Der nytter det ikke noget, hvis læreren beordrer eleven til at
sidde stille og lave sine opgaver individuelt. Hvorimod hvis læreren lavede en ”walk and talk”, ville
drengen få mere ud af det.
Et andet problem er, at der mangler penge og tid, f.eks. hvis eleverne lærer mere af at bruge
computere, og skolen ikke har penge til computere. Det er sådan en situation, der mangler penge.
Lærerne planlægger årsplan langt før, man starter i næste klassetrin. Så en årsplan der har taget
måneder at lave, er svær at ændre, og det vil tage lang tid. Den slags tid er der mangel på. Hvordan
skal lærerne gøre det uden penge og tid?
Jeg synes, at ideen er meget god. Jeg kan godt se, at man kommer til at lærer mere af
elevinddragelse, men min erfaring siger, at det er svært at indføre på en ordentlig måde. Så jeg tror,
at elevindragelse lige nu er under bearbejdning og testning. Jeg håber, at det vil lykkes bedre i
fremtiden. Hvor vi har flere penge, og vi har fundet ud af at udnytte tiden bedre.
Louise b. Rubak 8.j

Debatindlæg om elevinddragelse
Elevinddragelse handler om, at eleverne skal have en indflydelse på
undervisningen.
Jeg synes, at elevinddragelse er en god idé, men at det er svært at få
det til at virke. Der kan være mange udfordringer ved elevinddragelse,

men politikerne snakker hele tiden, om at vi klarer os for dårligt i skolen,
elevinddragelse kunne være en løsning.
Jeg synes, at elevinddragelse er en smart idé, fordi at undervisningen
bliver sjovere. Det er også blevet bevist, at elevinddragelse gør det
lettere for nogle elever, at lære nogle bestemte ting, som de har svært
ved. Elevinddragelse er også er en smart måde, at få bevægelse i
timerne på. Man kunne for eksempel lave en stafet hvor, at hver gang
en elev har løbet en runde, skal han/hun stave et ord. Man har også
opdaget, at elevinddragelse virker rigtig godt på elever, med baggrund
fra et andet land.
Til gengæld er det svært at inddrage eleverne i undervisningen, fordi de
ikke nødvendigvis selv ved hvad de vil og ikke vil. Det kan også være
svært, at finde grænsen mellem at undervisningen bliver mere effektiv,
og at eleverne overtager undervisningen med fodbold. Det kræver også
meget tid fra enten undervisningen eller elevernes fritid at diskutere
undervisningen.
Min endelige konklusion er, at elevinddragelse er smart og en god idé
men svært at få til at fungere. Jeg synes til gængæld at det burde være
det, man fokuserede på i stedet for at have lavet skolereformen.
Skrevet af Oskar Ude Jørgensen.

Debatindlæg
Elevinddragelse er, at elever bliver inddraget, i hvad man skal lave, hvad de skal
gøre og så kan de være med til at bestemme alle disse ting.
Ved elevinddragelse kan der både være ulemper og fordele. På den ene side
kan eleverne både tage det seriøst, og der kan blive skabt gode timer. På den
anden side kan de også være useriøse og få en dårlig time.
En af fordelene er, at eleverne kan være med til at vælge, hvad man kunne gøre
for at lektionerne bliver sjove, og så kan de have en god og sjov undervisning.
Det er en fordel, fordi man lærer meget mere af at have det sjovt. Når man har
det sjovt, husker man bedre de ting, man lavede, fordi man vil jo huske de gode
minder og glemme de kedelige.

Jeg tænker også, at en fordel er, at børn kan lære at tage initiativ, og så kan
eleverne blive inddraget lidt mere til tingene.
En af ulemperne er, hvis eleverne nu ikke tager det seriøst og bare siger, at de
vil spille fodbold. Så kan man jo slet ikke få valgt noget. Så får de intet lært og
spilder tiden. Hvis eleverne nu misbruger det, så kan læreren afvise, og så føler
eleverne sig snydt.
Jeg synes, at det er godt med elevinddragels, fordi så bliver eleverne inddraget
og får det sjovere i stedet for en kedelig time, hvor de næsten falder i søvn.
Søren 8.J

Hvordan får man inddraget eleverne?
I 2014 trådte den nye skolereform i kraft. Med den kom der mange
forestillinger om, b.la, at eleverne skulle være med til at bestemme, hvordan
skoledagene skulle være. Har eleverne fået mere indflydelse? Er det lykkedes?
Nej! Det er ikke lykkedes! For det er ikke elevinddragelse, når lærerne allerede
i marts måned har lavet en plan over, hvordan det næste skoleår skal foregå. Jeg
er lige begyndt i 8. klasse. Sidste år lavede mine lærere planen for, hvad der
skal foregå både i 8. og 9. klasse. Hvis det er sådan, det skal foregå, er det
enormt svært at få os skoleelever med ind og bestemme. Nogle af jer vil nok
tænke ”Jamen, hvorfor er det svært? ” Det er det, hvis alle lærere har lavet en
plan 1-2 år før, man rent faktisk skal op i den næste klasse, kan det godt være
lidt svært at få indflydelse på, hvad vi skal lave og hvordan.
Jeg synes stadig, at elevinddragelse er en god idé. Jeg synes som skoleelev, at
det ville være fantastisk at få indflydelse på min egen hverdag. Men det behøver
ikke nødvendigvis at være de store ting som f.eks hvilke emner vi skal
gennemgå. Det må lærerne godt bestemme, men de små ting som fx. i hvilke
timer vi vil lave hvad, hvilke bøger vi vil læse der -selvfølgelig- passer til
emnet osv. kunne det være rart at have indflydelse på.
Lavet af Nanna Smistrup

Debatindlæg
Elevinddragelse handler om aktiv deltagelse af elever i undervisning
gennem feedback og medbestemmelse. At have eleven som
medskaber af undervisning, lyder meget godt i teorien, men hvor
godt fungerer det i hverdagen?
Elevinddragelse er en virkelig god ide, fordi eleverne får
muligheden for at lære ting, som de interesserer sig for. Eleverne
ved selv, hvordan de lærer bedst og hvilke undervisningsmetoder får
dem til at lære mest. Ved elevinddragelse får eleverne indflydelse,
kan sige hvad de ville ændre og hvad ville gøre undervisning mere
motiverende.
På den anden side er der også meget, som gør elevinddragelse til en
dårlig ide. Det kan ske, at eleverne ikke tager undervisningen
seriøst, når de har det sjovt. Det er en af tingene, der gør
elevinddragelse svært at bruge i hverdagen. En anden ting er, at
lærerne er allerede færdig med deres årsplan, før skolen starter. Jeg
tror ikke, at det ville være særlig let for dem at ændre den.
Problemet er også, at ikke alle elever har den samme mening om,
hvilke emner, der er spændende, og hvordan de lærer bedst, så det
kunne være besværligt at bruge alles ideer.
Jeg mener, at elevinddragelse kunne være et virkeligt godt værktøj
at bruge i undervisningen, hvis man finder en konkret måde at bruge
det på. Mange undersøgelser har vist, at eleverne klarer sig bedre i
skolen, hvis de har inddragelse, men problemet er, at det kan være
virkelig svært, at bruge det i hverdagen. Lige nu, ved jeg ikke om,
elevinddragelse er noget, jeg er for eller imod, fordi vi har ikke

brugt det meget i min klasse. Jeg synes, at det er en meget
spændende tanke, men måden man bruger det på burde forbedres.
Isidora Mijuskovic, 25/9/2015

Anbefalinger til andre biblioteker
Lav af en fælles aktivitetsplan med tidsplan, ansvarsfordeling og status, som løbende opdateres og dermed gør
det lettere at overskue delaktiviteterne og sikre fremdrift i projektet (se bilag 1).
Lav noget informationsmateriale til skolerne, så det er nemt for bibliotekerne at forklare lærerne om projektet, og
nemt for lærerne at overskue, om projektet er relevant for deres klasser (se bilag 2).
 Lav noget undervisningsmateriale til skolerne, som gør det let tilgængeligt for lærerne at komme i gang med
emnet. Det øger sandsynligheden for, at de indgår i projektet og arbejder med emnerne i klasserne forud for debatmødet (se bilag 3).
Planlæg en workshop for unge frivillige med tilhørende opgaver, de kan arbejde ud fra. De unge skal være med til
at planlægge forløbet/debatmødet (se bilag 4).
Lav en strategi for, hvordan man kommer i kontakt med og rekrutterer unge frivillige til at engagere sig i projektet.
Brug blandt andet de sociale medier til at rekruttere unge (se bilag 7).
 Brug også de sociale medier til kommunikationen med de unge, opret fx en FB-gruppe, som de alle bliver
medlem af. Send dem en besked på Messenger eller sms dagen før det aftalte møde, så de bliver mindet om aftalen.

Strategi for invitation af unge til debatmøde
Opret debatmødet som en begivenhed på facebook, så snart dato og tidspunkt er fastlagt. Når der inviteres unge
til debatmødet, bruges facebookbegivenheden som invitation. Her kan de unge læse om begivenheden, melde
sig til samt dele begivenheden med deres facebookvenner.
Inviter alle de lokale ungdomspartier (kontakt lokalformændene per telefon eller mail). Mange lokale ungdomspartier har enten en facebookgruppe eller en facebookside. Skriv til administratoren af lokalgruppens facebookside
eller facebookgruppe og spørg, om de vil dele begivenheden. Se vejledning sidst i dette dokument.
Inviter de lokale ungdomsråd (kontakt ungdomsråd per telefon og skriv desuden til facebook-administratoren af
ungerådets facebook-side eller facebook-gruppe og spørg, om de vil dele begivenheden).
Inviter lokale ungdomsskoler (kontakt ungdomsskolen per telefon/mail og skriv desuden til facebookadministratoren af ungdomsskolens facebookside eller facebookgruppe og spørg om de vil dele begivenheden)
Inviter lokale foreninger (fx spejdere, tennisklub, knallertklub etc.). Mange foreninger har ungdomssektioner, man
kan komme i kontakt med. Nogle har egne facebooksider/grupper.
Kontakt alle lokale ungdomsuddannelser (gymnasier/erhvervsskoler/produktionsskoler etc.). Kontakt skolen og
spørg om de kan videreformidle og skriv til skolens facebooksides administrator og spørg, om de vil dele facebookbegivenheden.
Hvis biblioteket har egen facebookside (og det er tilladt ifølge retningslinjerne for siden) deles begivenheden på
siden.
Tag kontakt til lokalavisen med henblik på at få omtalt debatmødet i avisen eller skriv om mødet på bibliotekets
infoside i avisen.
Sæt plakater op eller læg flyers i kulturhuse, på biblioteket og ungdomsuddannelser samt evt. andre relevante
steder, fx ungecafeer, hvis sådanne findes i området.
Sådan kontakter man en Facebook-gruppes administrator:
Hvis man skal skrive til en lukket Facebook-gruppe, går man ind på gruppens side. Her kan man se, hvem der er
administratorer på siden. Så klikker man på en af administratorerne og kommer ind på dennes profil. Her klikker man
i øverste højre hjørne på besked og skriver deri.
Sådan kontakter man en Facebook-sides administrator:
Hvis man skal skrive til en lukket Facebook-side, går man ind på siden. I øverste højre hjørne kan man klikke på
Besked og skrive en besked.

