Demokratiet - dit valg!
Et 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 den understøttende undervisning. Baggrunden for projektet er, at unge ved meget om demokratiet, men ikke deltager ret meget i det, fordi de
ikke mener, at de har forudsætningerne til det.
Projektets formål og læringsmål
Projektet 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?
Eleverne vil få erfaring med at finde information om og argumentere for og imod forskellige holdninger. 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.

Projektets forløb og indhold
Workshop om kildekritik og researchteknik
I løbet af august deltager 8. klasses eleverne i en totimers workshop på det lokale bibliotek, hvor de lærer om kildekritik og researchteknik og får til opgave at researche på to emner, som skal
debatteres på et større debatmøde i september: de sociale mediers
indflydelse på unges liv og elevinddragelse i folkeskolen. Efter
workshoppen kan klasserne evt. vælge at arbejde videre med de to
emner.
Debatmøde på biblioteket
I september kommer 8. klasses eleverne op på det lokale bibliotek
og deltager i et debatmøde sammen med andre af kommunens 8.
klasser (ca. 150 deltagere). På debatmødet vises to kortfilm om de
sociale mediers indflydelse på unges liv og elevinddragelse i folkeskolen. Filmene er udviklet til projektet i samarbejde med unge fra
Ballerup Herlev Produktionsskole.
Eleverne kan deltage i debatten med mødets paneldeltagere enten
mundtligt eller via et sms-system, som gør det muligt at stille
spørgsmål og komme med kommentarer helt anonymt. Det er derfor vigtigt, at eleverne medbringer deres mobiltelefoner.
Debatmødet varer ca. 1 time og 45 min.

‘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!
Info til læreren om undervisningsforløbet
Workshop på biblioteket
Forud for klassens deltagelse i debatmødet på Ballerup, Rødovre eller Øbro-Jagtvej bibliotek skal klassen deltage i
en workshop på det lokale bibliotek. 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.
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 en argumentationsøvelse og ved at skrive et debatindlæg.
Argumentationsøvelse:
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.
Bed eleverne lave en oversigt over den faktuelle viden, de har fundet på biblioteket, om henholdsvis elevinddragelse
og de sociale mediers indflydelse på unges liv. Herefter skal eleverne svare på følgende spørgsmål i plenum og samtidig 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?

Skriv et debatindlæg:
Bed eleverne om at skrive et debatindlæg til den lokale avis om enten elevinddragelse eller sociale mediers indflydelse på unges liv. Eleverne kan skrive
debatindlægget enkeltvis eller i grupper. Se vejledning i at skrive et debatindlæg
næste side, hvor der også bringes en konkret vejledning til, hvordan eleverne kan
kontakte lokalavisen for at få bragt deres debatindlæg.

Gratis skrive-workshop
Som del af projektet
‘Demokratiet - dit valg’ afholdes en gratis eftermiddags/
aftenworkshop på Ballerup
Bibliotek, hvor man lærer
at skrive en debatindlæg.
Underviseren er en redaktør
fra Politikens kritikerskole.
Kontakt Iben fra Ballerup
Bibliotek på ikh@balk.dk

‘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.

Lav dit eget debatindlæg
Et debatindlæg er en tekst, der bringes på debatsiderne i en avis. Debatindlæg er ikke skrevet af avisens journalister, men af personer, 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. overskrift og underrubrik.
Disposition til opbygning af debatindlæg
1) P
 åstand: Her beskriver du kort, hvad dit vigtigste budskab med debatindlægget er.
2) B
 egrundelse: Her argumenterer du for, hvorfor din påstand er rigtig. Og evt. også for, hvorfor andre - der mener
noget andet - tager fejl.
3) E
 ksempel: Her kommer du med et eller flere eksempler, der understøtter din påstand.
4) K
 onklusion: 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.

