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BAGGRUND

Samfundsfagsunderviser på Køge Gymnasium.

Socialvidenskab og international udvikling fra RUC

Arbejde med kulturel udveksling, frivilligt arbejde og politiske kampagner i 
Mellemfolkeligt Samvirke (Global Platform El Salvador), Krogerup Højskole (Verden 
Brænder) og Mellemamerikakomiteen.

Projekt om politisk påvirkning/kampagne omkring den tyrkisk/danske Songül Yüksel 
(2014). 

Samarbejde med Arbejdermuseet om udstillingen UHØRT ungdom (2015-2016).

Samarbejde med organisationen MUNDO om kulturrejse i Guatemala.



HVORFOR VIL I GERNE SAMARBEJDE MED OS?



HVORFOR VIL VI GERNE SAMARBEJDE MED JER?
De må gerne kunne komme med et 
nyt - autentisk perspektiv- eks. en 
konvertit i en moske der fortæller sin 
egen historie, det giver teorierne kød 
og blod;-) El. arbejdermuseet der 
bidrager med, hvordan det duftede i 
et fattigt hjem i 30'erne....

At eleverne arbejder med 
reelle problemstillinger og 
ikke bare noget, vi finder 
på i klasselokalet.

Benytte 
udstyr/Faciliteter vi 
ikke selv har

At eleverne motiveres ved at stå 
til ansvar over for andre end 
læreren og gerne arbejder på en 
anden måde end til daglig, som 
aktiverer dem på en anden måde 
– eller aktiverer andre elevtyper.

Bidrage med viden og 
detaljer, som eksperter 
på et område.

At eleverne får et konkret fagligt 
udbytte, men også meget gerne at 
de oparbejde andre kompetencer + 
viden. Samarbejdsevne, kreativitet 
og almendannelse. (viden om deres 
omverden)

Vise eleverne at der 
arbejdes (videre) 
med gymnasiestof i 
den virkelige verden

Høre nyt fra 
forskningsfronten

For at levendegøre 
bøgernes ord.



UHØRT UNGDOM

Samfundsfagsklasse og arbejdermuseet 
i samarbejde om debat med 
ungdomspolitikere om valgretsalderen.

Opkvalificering af elevernes 
demokratiske kompetencer gennem 
erfaringer med politisk aktivitet.



FORMÅL
Eleverne skal have en grundig forståelse for 
demokratiopfattelser og demokratiformer.

Eleverne skal kunne forberede og afholde en 
debat om valgretsalder i samarbejde med 
Arbejdermuseet .

Eleverne skal styrke deres tro på at kunne 
deltage i det danske demokrati gennem 
praktisk planlægning og gennemførsel af 
debatarrangement med Arbejdermuseet.

Specielt evnen til at argumentere 
sammenhængende og nuanceret og kende 
forskel på forskellige typer argumenter 
spiller en vigtig rolle i forløbet.



FORLØBET

Forår 2015
Kontakt til 
arbejder-
museum

Efterår 2015
Forberedende 
møde med arb. 

museum

Medio november => 
start december: 
- Klasseundervisning 

om demokrati og 
demokratisk 
deltagelse

- Besøg hos 
arbejdermuseet 

Medio december => 
start januar: 
- Projektarbejde
- 2 x besøg på 

arbejdermuseet

13/1 2016
Debat på 

arbejder-museet



DEBATARRANGEMENT 13/1

8 ungdomspolitikere fra partierne

1 times arrangement med to forskellige 
debatformer styret af eleverne fra 2jSA

80-100 tilskuere 

+ dagbladet Køge



ERFARINGER

Eleverne var meget engagerede i 
projektet.

Eleverne tog hurtigt ansvar.

Eleverne arbejde på andre måder, end 
de var vant til, og alle deltog.

Planlægningen af projektet krævede 
mange ressourcer – i selve 
projektperioden var det mest 
arbejdermuseet, der stod for forløbet.



ELEVERNES LÆRING

Det eleverne lærte, er noget meget 
andet end i undervisningen, men svært 
at sætte ord på (organisere, tage 
ansvar, være kreative, tage kontakt til 
presse osv.)

Eleverne havde klart noget med sig, 
som de kunne mobilisere senere: fx 
organisering af amerikansk valgnat.



MULIGHEDER I SAMARBEJDET

Øget engagement hos eleverne.

Mere relevant undervisning ved mødet med ‘virkeligheden’.

Ekspertviden, faciliteter og nye perspektiver.

Andre kompetencer: samarbejdsevner, kreativitet, dannelse.

I den nye reform: Karrierekompetence – at møde professionelle, der på den ene eller 
anden måde arbejder med det, eleverne lærer i gymnasiet. 



INTERNE UDFORDRINGER
Ressourcer 

- Økonomi

- Tid

- Logistik/transport

Skemateknisk: aflyse undervisning, flytte
timer osv. 

=> fleksibilitet i planlægning
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UDFORDRINGER I SAMARBEJDET
Forventningsafstemning: 

- engagement og udbytte

- fagligt niveau og indhold

- pædagogik vs. oplevelse.

Forståelse af gymnasieelever som 
målgruppe.

Store klasser/små lokaler eller faciliteter

Begge parter skal få et udbytte af det, 
og det forudsætter, at der er særdeles 
engagerede kræfter i alle kæder af 
samarbejdet- ellers knækker kæden.



BÆREDYGTIGT SAMARBEJDE?
Er der helhjertet opbakning fra 
ledelserne hos de involverede aktører?

Hvad sker der, når ildsjælene springer 
videre til næste projekt? Dør projektet 
så?

Bliver samarbejdet noget alle på skolen 
får glæde af, eller kun en lukket kreds?

Er der tale om et enkelt samarbejde 
eller et længerevarende samarbejde?
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