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Indledning

Dette katalog er til jer som ledelse og undervisere på gymnasiale uddannelser  
og erhvervsuddannelser, der ønsker at styrke jeres arbejde med demokratisk  
dannelse. Her kan I finde inspiration til konkrete handlinger i hverdagen,  
eksempler fra andre ungdomsuddannelser og gode råd til ledelsen, der støtter 
arbejdet med demokratisk dannelse.    

På ungdomsuddannelserne skal eleverne styrke deres  
evne og lyst til at deltage i samfundet på demokratisk vis. 
De skal lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til 
deres omverden, og de skal udvikle deres kritiske sans. 

Det handler om at skabe en undervisnings- og skolekultur, 
der opmuntrer eleverne til at tage del i fællesskabet i 
klassen, på holdet eller på uddannelsesinstitutionen. 
Derudover handler det om at vise eleverne, hvordan der 
kan være flere forskellige perspektiver på den samme sag 
og at give plads til, at eleverne kan være uenige og tale om 
svære emner. Med dette katalog kan I finde ny inspiration 
til netop disse opgaver.  

Forebyggelse af radikalisering og social kontrol  
på ungdomsuddannelser 
I 2017 blev initiativet ”Forebyggelse af radikalisering  
og social kontrol i dagtilbud, grundskolen, fritidstilbud og 
ungdomsuddannelser” igangsat som led i satspuljeaftalen 
på integrationsområdet. Satspuljeinitiativet bygger på en 
forståelse om, at forebyggelse af radikalisering og social 
kontrol sker tidligt og løbende i børne- og ungelivet. Det 
sker ved at ruste alle unge med demokratiske, kritiske og 
sociale kompetencer, så de udvikler modstandskraft over 
for udvikling af risikoadfærd, der kan føre til ekstremisme, 
og bliver i stand til at træffe selvstændige valg. 

Ungdomsuddannelsesinstitutioner kan forebygge radika-
lisering og social kontrol ved at lade eleverne afprøve 
forskellige synspunkter og opleve forskellige livsansku - 
elser i et åbent miljø præget af tolerance og gensidig 
forståelse for hinandens forskelligheder. Samtidig kan 
skolerne arbejde med at skabe inkluderende fællesskaber 
og dermed hjælpe til, at elever ikke marginaliseres både  
i forhold til skolefællesskabet og i forhold til samfundet. 

Dette katalog bygger på og formidler gode erfaringer  
fra evalueringen af satspuljeinitiativet. Samtidig bidrager 
kataloget med viden om, hvordan ungdomsuddannelses-
institutioner kan tilrettelægge arbejdet med demokratisk 
dannelse. I kataloget er der præsenteret eksempler fra 
praksis, som kommer fra interviews med ledere og under - 
visere fra tre gymnasiale uddannelsesinstitutioner og  
en erhvervsuddannelsesinstitution. De fire ungdoms-
uddannelsesinstitutioner har under satspuljeinitiativet 
arbejdet med at styrke deres praksis inden for demokratisk 
dannelse. Institutionerne er af forskellig størrelse (elevtal) 
og har forskellige problemstillinger. Nogle af institution-
erne oplever konkrete udfordringer med social kontrol, 
mens andre ønsker styrket demokratisk deltagelse blandt 
eleverne og kompetencer til at kunne løse konflikter i og 
uden for undervisningen. Tre af uddannelsesinstitutionerne 
er fra hovedstadsområdet, mens den sidste ligger på Fyn. 
Alle institutionerne har elevgrupper med stor diversitet  
i forhold til social og etnisk baggrund.
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Godt at vide, inden I læser
De kommende sider stiller skarpt på tre temaer, som de 
ungdomsuddannelser, der har deltaget i satspuljeinitiativet, 
selv peger på som vigtige i arbejdet med demokratisk 
dannelse.

Det handler om
• At arbejde med demokratisk deltagelse
• At arbejde med kontroversielle emner
• At arbejde med kritisk tænkning.

Arbejdet med de tre temaer gør brug af nogle af de samme 
tilgange til eleverne, og undervisningen, og skal derfor ses  
i tæt sammenhæng. De tre temaer er særligt henvendt til 
undervisere på ungdomsuddannelserne. Afslutningsvis 
finder I fem råd, der kan styrke arbejdet med demokratisk 
dannelse, og som er særligt målrettet ledelsen.

God fornøjelse!
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At arbejde med demokratisk  
deltagelse

Arbejdet med at skabe en undervisningskultur, der indbyder til demokratisk  
deltagelse, foregår både i dialogen med eleverne, men også i jeres egen  
undervisningspraksis. Læs her, hvordan I kan arbejde med demokratisk  
deltagelse i undervisningen.

Det er en væsentlig del af elevernes mulighed for at indgå 
aktivt i et demokratisk fællesskab, at I som undervisere er 
med til at skabe og understøtte en kultur, hvor eleverne 
føler sig trygge og inkluderede. At arbejde med demokra-
tisk deltagelse kræver ikke nødvendigvis, at I planlægger 
længerevarende undervisning eller forløb med direkte 
fokus på emnet. Demokratisk deltagelse kan være et 
gennemgående og underliggende tema i alle former for 
undervisning af kortere eller længere varighed.

Ved at fremme en åben og konstruktiv dialog i under- 
vis ningen og uddannelsesmiljøet kan I styrke elevernes 
muligheder for at deltage i demokratiske fællesskaber.  
Det handler fx om at skabe et demokratisk læringsmiljø, 
hvor eleverne oplever, at de har medbestemmelse i 
hver dagen. Særligt når der er tale om emner, som direkte 
påvirker eleverne.

Demokratisk deltagelse handler også om at gøre arbejdet 
med demokrati nærværende og relevant for eleverne ved 
at give dem konkrete erfaringer med at afprøve forskellige 
synspunkter og egne erfaringer med det deltagende 
demokrati. Derudover er det også at vise eleverne, at det 
nytter at ytre sin holdning og være en aktiv medborger.  
Når eleverne oplever at have medbestemmelse, forstærkes 
deres demokratiske selvtillid og derigennem sandsynlig-
heden for deres demokratiske deltagelse.

For at skabe et trygt læringsmiljø, som opfordrer til 
deltagelse, er det også vigtigt, at I som undervisere 
arbejder aktivt på at skabe gensidig forståelse blandt 
eleverne. Det kan være gennem teambuilding-øvelser,  
hvor formålet er at få alle elever med i fællesskabet.  
Det kan være med til at give plads til og respekt for 
forskellighed og uenighed – med udgangspunkt i klassen 
eller holdet som et fællesskab.

En del af arbejdet med at skabe en demokratisk kultur 
blandt eleverne kan også indbefatte, at I som undervisere 
reflekterer over jeres egen tilgang til eleverne, og hvordan 
jeres egne holdninger og værdier påvirker den måde,  
I møder eleverne på. Mennesker bærer forskellige normer 
med sig, som er med til at styre adfærd og har betydning 
for mødet med andre mennesker. I undervisningen er jeres 
normer ofte styrende. I bestemmer, hvilken adfærd der 
anerkendes og honoreres, og hvilken der sanktioneres.  
Det er derfor en god idé at være nysgerrig på jeres egne 
normer for at blive bevidste om, hvilke normer I gør 
gældende i undervisningsrummet. Samtidig kan det vise, 
hvordan det påvirker jeres undervisningspraksis og jeres 
forventninger til eleverne.

  Man skal have fokus på det fra dag 
ét og tænke det ind i introduktions-
programmet, så eleverne bliver 
klædt på fra starten til, at det  
er en del af en kultur på skolen.  
Der skal være fokus på klassekultur  
og demokratiske processer, hvor 
eleverne har medindflydelse og 
tager ansvar og bidrager, men  
også kan rumme hinandens  
forskelligheder og beder om  
hjælp til konflikter. 

 Underviser, erhvervsuddannelse 
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ØVELSER HJÆLPER UNDERVISERE TIL AT FORSTÅ  
KULTURELLE REGLER

Hvad: En gruppe undervisere på hf reflekterer sammen 
over deres egen praksis via en øvelse, der sætter fokus på, 
hvordan kulturelle regler fungerer, samt hvordan og 
hvorfor de kan være vanskelige at efterleve for eleverne.

Hvorfor: Hensigten er at gøre det tydeligt for under- 
viserne, hvordan kulturelle og sociale normer virker i 
undervisningen og i uddannelsesmiljøet generelt. Øvelsen 
skal belyse, hvordan elever med forskellige sociale og/eller 
kulturelle baggrunde afkoder regler, og hvorfor nogen 
elever kan have vanskeligt ved at afkode regler, der 
adskiller sig fra deres egen baggrund.

Hvordan: I øvelsen bliver underviserne delt op i to grupper, 
der får tildelt hver sin ”kultur”. Tilhørende til hver kultur  
er der særlige regler, som skal efterleves, fx hvordan under-
viserne skal hilse på og tiltale hinanden. En tredje gruppe 
undervisere holder øje med, om ”de kulturelle grupper” 

overholder deres respektive regler – og sanktionerer 
undervisere, der bryder dem. Efterfølgende taler grupperne 
om deres oplevelser og taler videre om, hvordan de kan 
inddrage disse oplevelser i deres undervisning.

EKSEMPLER FRA PRAKSIS

INDDRAGENDE STRUKTUR FOR ELEVRÅD OG KLASSENS TIME  
SIKRER STØRRE DELTAGELSE HOS ELEVERNE

Hvad: Undervisere på en erhvervsskole arbejder med en 
fast struktur for elevrådsmøder og klassens time, der 
understøtter deltagelse, nysgerrighed og medbestemmelse 
hos eleverne.

Hvorfor: Skolens elever har mange forskellige baggrunde 
og kan have vanskeligt ved at relatere til hinanden. Det 
medvirker til konflikter i og uden for undervisningen. 
Ligeledes oplever underviserne, at det er vanskeligt at 
aktivere eleverne til deltagelse og medbestemmelse på 
skolen. Derfor er der behov for at arbejde med andre 
rammer for de elevorienterede aktiviteter, fx i klassens 
time og på elevrådsmøder, der sikrer større sparring  
og ligeværd mellem elever og undervisere.

Hvordan: Den faste struktur hjælper eleverne med at være 
nysgerrige på hinanden, da alle elever skal sætte ord på 
deres ønsker for undervisningen og uddannelsesmiljøet 
generelt. Helt konkret inddeles eleverne i grupper af 3-4. 
Derefter bliver eleverne bedt om at finde på max 5 
konkrete tiltag om demokratisk deltagelse i undervis- 
ningen, som de vil arbejde for. Underviserne hjælper  
de grupper, som kan have svært ved at finde på tiltag. 
Efterfølgende samler underviseren op på gruppernes ideer. 
Eleverne bliver i deres grupper og skal herefter udvælge  
et af deres tiltag, som de ønsker at gøre til virkelighed. 
Dernæst skal grupperne finde ud af, hvem der har betyd-
ning for, om de kan nå deres mål. Som afslutning præsen-
terer eleverne deres ide til demokratisk deltagelse for 
resten af klassen. 

  Vi fik hver vores kultur, vi skulle  
efterleve. Der var nogle regler,  
og hvis vi ikke overholdt reglerne,  
blev vi straffet. Så følte man, at man 
skulle følge reglerne, og oplevede  
frustrationen ved ikke at være  
enige i dem.

 Underviser, hf
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TRE RÅD TIL JER SOM UNDERVISERE OM AT ARBEJDE  
MED DEMOKRATISK DELTAGELSE

Inddrag eleverne i udarbejdelse 
af regler og aktiviteter i og 
uden for undervisningen
Understøt det demokratiske 
uddannelsesmiljø ved at inddrage 
eleverne i udarbejdelse af regler  
for undervisningen, planlægning  
af sociale aktiviteter, fx gennem 
nedsættelse af arbejdsgrupper  
eller lignende.

Tal om den demokratiske 
kultur fra første dag, eleverne 
træder ind på skolen 
Fortæl eleverne, hvad I forventer  
af dem, hvad de skal forvente af 
hinanden og hvad de kan forvente 
af jer som undervisere. Understreg 
fx, at I forventer, at eleverne 
respekterer og rummer hinandens 
forskelligheder, og at de kan 
forvente at blive inddraget og  
få medbestemmelse på uddan-
nelsesmiljøet.

Reflektér over jeres egne 
norm- og kulturforståelser 
Brug tid på at reflektere over og 
arbejde med, hvordan jeres egne 
holdninger og forståelser spiller ind 
i jeres møde med eleverne, jeres 
blik på dem og jeres forventninger 
til dem. I kan også invitere eleverne 
til at fortælle jer om, hvordan de 
oplever deres egne rettigheder  
og pligter på uddannelsesinstitu- 
tionen, undervisernes måde at 
inddrage dem på og de regler, der 
gælder i undervisningen og i det 
sociale fællesskab. 
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At arbejde med  
kontroversielle emner 

Elever på ungdomsuddannelserne kan udforske uenigheder og tolerance ved,  
at I som undervisere skaber rammer, der kan rumme dialog om alle former for 
emner og hvor uenighed og tolerance kan blive udforsket. Læs her, hvordan  
I kan arbejde med kontroversielle emner i jeres undervisning.

Kontroversielle emner er fx sex og seksuelle relationer før 
ægteskab, religionens rolle i det daglige, militant modstand 
mod samfundet og køn, ligestilling og identitetspolitiske 
problemstillinger. Emner, som I formentlig oplever, at nogle 
elever er optagede af, ligesom I måske selv inddrager 
kontrover sielle emner i jeres undervisning. Kontroversielle 
emner er følsomme, fordi de knytter sig til forskellige 
overbevisninger, værdier og interesser. 

Arbejdet med kontroversielle emner er en vigtig del af 
elevernes demokratiske dannelse. Ved at tage svære emner 
op i undervisningen lærer eleverne, hvad den demokratiske 
dialog kræver, og de udvikler vigtige kompetencer inden 
for demokratisk medborgerskab såsom åbenhed, nysger-
righed og tolerance. Ved at skabe et trygt rum, hvor 
divergerende og skarpe holdninger kan udveksles sikrer  
I samtidig, at elever, som kan være udsatte i forhold til  
radikalisering og social kontrol, får mulighed for at drøfte 
emner uden at skulle opsøge fx ekstreme fora.

Når visse demokratiske holdninger er i mindretal i en 
gruppe, kan det føles sårbart for den enkelte elev at give 
udtryk for sin holdning. I sådanne situationer kan det  
være hensigtsmæssigt, at I som undervisere støtter op  
om elever med synspunkter, der afviger fra flertallets, så  
de føler sig trygge ved at give udtryk for deres holdninger.  
I kan lukke holdninger som disse ind i lokalet og støtte op 
om, at eleverne ikke bliver udskammede, men derimod 
mødes med saglige argumenter og ligeværd.

Det kræver, at I som undervisere er klar til at tage emner - 
ne op i undervisningen. Nogle gange kan I planlægge  
en samtale om et svært emne, og andre gange opstår  
samtalen pludseligt, uden at I har set den komme. Det er 
vigtigt, at I går åbent ind i dialogen og opfordrer eleverne 

til at være nysgerrige og åbne. Når udfordrende samtaler 
opstår, giver det jer mulighed for at hjælpe eleverne til  
at blive klogere på sig selv og hinanden, argumentere for 
egne holdninger og træne tolerance.

I kan opleve, at der kan være stor forskel på, hvad der  
på tværs af klasser/hold og elever bliver oplevet som 
kontroversielt eller svært at tale om. Samtidig er der også 
stor forskel på, hvilke grænser forskellige elever har i 
forhold til at drøfte og diskutere kontroversielle emner. 
Derfor handler styrkede kompetencer inden for drøftelse 
af kontroversielle emner også om at lære at respektere 
hinandens grænser for samme, så eleverne får forståelse 
for, at det er deres eget frie valg, om og hvordan de vil  
give deres mening til kende. Fx kan I gå forrest ved at  
være tydelige, når I er uenige i en holdning, men italesætte 
uenigheden med respekt: ”Jeg har en anden opfattelse end 
jer, men jeg hører, hvad I siger og synes I kommer med nogle 
spændende argumenter.”

  Det handler om at facilitere den åbne 
samtale. Det er rigtig svært, og vigtigt 
at arbejde videre med på en god måde. 
Jeg har nemlig også nogle grænser  
selv, og der kan være ytringer, hvor  
jeg lukker ned, fordi det går over  
min grænse.

 Underviser, stx
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EKSEMPEL FRA PRAKSIS

ANONYMT POSTKORT OM SVÆRE EMNER STYRKER ELEVERNES  
INDBYRDES DEMOKRATISK DIALOG  

Hvad: En klasse på et gymnasium arbejder med at skrive 
anonyme postkort, hvor eleverne skriver om emner,  
som de oplever, kan være svære at snakke om. 

Hvorfor: Skolen oplever, at der er emner, som fylder i 
elevernes hverdag, men som de finder svært at sige højt. 
Derfor skal postkortet give eleverne en mulighed for  
at sætte bestemte tematikker på dagsordenen, uden at  
de føler sig udstillet. Samtidig er ønsket, at alle elever  
skal komme på banen – også de, som normalt er mere 
tilbageholdende. 

Hvordan: Eleverne skriver et postkort anonymt med deres 
tanker om emner, som er svære at snakke om. Derefter 
diskuterer klassen de emner, som postkortene handler om. 
Ved at kortene er anonyme, forsvinder det farlige ved at 
tale om de svære emner.
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FERNISERING OG DIALOG GØR DET MULIGT AT HÅNDTERE  
KONTROVERSIELLE EMNER 

Hvad: Gennem en øvelse, hvor eleverne brainstormer hver 
for sig og derefter præsenterer deres tanker for hinanden, 
arbejder et gymnasium med kontroversielle emner inden 
for en overordnet tematik, der handler om ’den gode 
muslim’.

Hvorfor: Formålet er at give eleverne mulighed for at 
fortælle, hvad de oplever som følsomme emner i forhold  
til at være muslim. Øvelsen skal sikre, at alle kommer til 
orde og sætter deres præg på diskussionen. 

Hvordan: I en klasse vil en elev gerne tale om emnet;  
’hvad er den gode muslim?’. Derfor begynder klassen med 
at lave en øvelse, hvor de hver for sig reflekterer over,  
hvad der er kontroversielle emner, når der tales om ’den 
gode muslim’. Eleverne skriver deres refleksioner ned på 
post-its, som efterfølgende placeres på væggen. Derefter 
afholder klassen en fernisering, hvor eleverne kan se,  
hvad andre oplever som kontroversielle emner. Eleverne 
vælger herefter, hvilke svære emner de gerne vil drøfte  
i plenum. De samles i en rundkreds, hvor de får lov at ytre 
sig. Underviseren har til ansvar at skabe et trygt rum for 

eleverne, hvor de kan give deres mening til kende.  
Dette gøres ved at hjælpe med at facilitere dialogen  
og opretholde en aftale om, at alle elever i rundkredsen  
skal have taletid uden at blive afbrudt. 

  Der var en elev, som gerne ville tale  
om emnet; ’hvad er den gode muslim?’. 
Der var jeg virkelig på glatis, men der 
kunne jeg bruge øvelsen om; ’hvad er et 
brandvarmt emne og hvad er koldt’. Så 
jeg kombinerede øvelsen med at få dem 
ud på gulvet og bruge klasseværelset  
på en anden måde. Det har givet meget, 
at jeg som underviser tør bevæge mig 
ud på usikker grund.

 Underviser, stx  

FORTÆLLINGER FRA PRAKSIS

LITTERATUR GØR DET MULIGT AT DISKUTERE  
KONTROVERSIELLE EMNER  

Hvad: En underviser på et gymnasium bruger forskellig 
litteratur til at tale om kontroversielle emner i under-
visningen.

Hvorfor: Skolen ønsker at understøtte, at eleverne 
forholder sig til bestemte emner, som kan være svære  
at tale om. Øvelsen giver eleverne mod på at bringe deres 
egne erfaringer med emnet i spil, fordi de kan spejle deres 
hverdag i de oplevelser, som beskrives i litteraturen. At 
anvende litteraturen som legitimerende grundlag er også 
en måde at lade flere forskellige perspektiver  
komme på banen.

Hvordan: Underviseren anvender fx en roman af den 
dansk-kurdiske forfatter Sara Omar som afsæt for at tale 
om forskellige kontroversielle emner, herunder kvinde-
undertrykkelse, social kontrol og æresdrab. Klassen  
læser bogen, og eleverne taler om emnerne ud fra  
deres egne oplevelser.
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TRE RÅD TIL JER SOM UNDERVISERE OM AT ARBEJDE  
MED KONTROVERSIELLE EMNER

Skab et trygt miljø for at tale 
om kontroversielle emner
Beskriv retningslinjer for, hvordan 
der skal tales om emnerne. Det  
kan være regler for, hvordan emnet 
diskuteres, fx at alle skal til orde,  
at eleverne skal lytte til hinandens 
perspektiver, at der skal være 
respekt for hinandens holdninger 
og at eleverne føler sig trygge ved, 
at de ikke bliver stillet til ansvar  
for deres holdninger på en negativ 
måde efterfølgende. 

Vær opmærksom på jeres  
egen rolle
Beslut jer som undervisere for, 
hvordan I vil forholde jer til de 
svære emner. Eleverne lytter til  
jer, og I kan med fordel overveje, 
om I vil fortælle om jeres holdning, 
om I vil give støtte til synspunkter 
blandt eleverne, eller om I vil  
være neutrale og upartiske. 

Lad alle perspektiver  
komme i spil
Hold styr på, om alle elever  
bliver hørt og at hjælpe mere stille 
elever til også at udtrykke sig. For 
at sikre en god og ligeværdig dialog 
om kontroversielle emner er det 
afgørende, at alle synspunkter 
bliver bragt på banen.
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At arbejde med kritisk  
tænkning

Det kan hjælpe unge til at forholde sig kritisk og reflekterende til den information, 
de møder i hverdagen, hvis de har konkrete redskaber til rådighed. Redskaberne 
kan bl.a. understøtte, at de lærer at vurdere og reflektere over både deres egne og 
andres forforståelser, overbevisninger, holdninger og værdier. Læs her, hvordan  
I som undervisere kan arbejde med kritisk tænkning i jeres undervisning.

Kritisk tænkning hjælper unge til at navigere i mange 
forskellige politiske og ideologiske budskaber. At tænke 
kritisk handler om at forholde sig kritisk, analytisk og 
reflekterende til forskellige former for information, udsagn, 
holdninger og normer. Kritisk tænkning handler også om 
selvstændig stillingtagen, og om at fortolke og vurdere 
gyldigheden af information. Ved at undervise eleverne i 
kritisk tænkning hjælper I dem til at se en sag fra flere sider 
og til at lære af andres forståelser af virkeligheden.

At tænke kritisk gør en i stand til at stille sig kritisk over  
for normer – at have evnen til at spørge undersøgende  
og kritisk ind til egne og andres normer. Det er imidlertid 
svært at få øje på normer, fordi de ofte er implicitte. Derfor 
er det vigtigt, at eleverne lærer at forholde sig undrende  
til den virkelighed, de er en del af, og at de får en forståelse 
for, at demokratisk handlekraft netop tager udgangspunkt  
i refleksion og undren.

Forskellige greb kan hjælpe på vej til at indrette under-
visningen, så den understøtter kritisk tænkning. Et greb  
er at stille åbne spørgsmål, der opfordrer elever til at 
reflektere og stille yderligere spørgsmål – fx i henhold til 
sandhedsværdi og validitet i måder at gå til opgaveløs- 
ninger på. Samtidig kan I præsentere forskellige og fx  
modsatrettede perspektiver i undervisningen, så eleverne 
skal forholde sig til hensigten og objektiviteten i forskel- 
lige budskaber. Derudover kan I som undervisere tegne 
forskellige øvebaner op, hvor eleverne skal reflektere  
over andres og deres egne værdier og fordomme. Den 
kritiske tænkning kan også understøtte elevernes samtaler 
om kontroversielle emner. Kontroversielle emner kan  
være et godt udgangspunkt for at arbejde med evnen  
til at tænke kritisk, fordi eleverne lærer at rumme  
forskelligheder og uenigheder.
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EKSEMPLER FRA PRAKSIS

LITTERATUR STYRKER ELEVERNES REFLEKSION  
OVER EGNE FORFORSTÅELSER 

Hvad: En klasse på hf bruger i danskundervisningen 
forskellige skønlitterære bøger til at sætte fokus på  
og skabe større bevidsthed om klassens forskellige 
forforståelser og fordomme.

Hvorfor: Formålet er at vise eleverne, hvordan de kan  
se forskelligt på den samme genstand (en person eller  
et emne i en bog), og hvad det betyder, når de går forud-
indtaget ind i en situation. Det skal lære eleverne at 
forholde sig åbent og kritisk fremadrettet. 

Hvordan: Klassen læser en novelle af Helle Helle, der 
handler om kønsidentitet og kønsopfattelser. Eleverne 
taler om, hvilket køn de tror, at personerne er, og  
begrunder deres holdninger. Klassediskussionen bliver 
brugt som afsæt for at tale om, hvilke forforståelser  
og fordomme eleverne har med sig i forhold til, hvad  
de opfatter som maskulint og feminint.

 

PERSONAS SÆTTER FORDOMME PÅ SPIL 

Hvad: En klasse på et gymnasium bruger personas til  
at tale om fordomme i forhold til seksualitet. Personas  
er rigtige personer, der har oplevet at skulle forsvare  
deres seksualitet. 

Hvorfor: Formålet er at få eleverne til tale om konkrete 
oplevelser om seksualitet. Det giver eleverne mulighed for 
at sætte ord på egne tanker, forforståelser og fordomme, 
uden det nødvendigvis handler om dem selv.

Hvordan: Klassen gennemfører forløbet i samarbejde  
med Sabaah, der er en forening, som arbejder for at 
forbedre vilkårene for LBGT+ personer med minoritets-
etisk baggrund. Fx fortæller en ung muslimsk mand om  
sin oplevelse med at være homoseksuel i et miljø, hvor  
det ikke bliver accepteret. Derefter laver underviseren  
og Sabaah en workshop med klassen, hvor de arbejder 
med at få elevernes fordomme om seksualitet i spil.

  Eleverne oplevede, at ’hov, her er en 
barriere for min læsning – hvordan 
kommer jeg ud over barrieren?’.  
En elev kom op til mig efterfølgende  
og sagde, at han troede, at han var 
fordomsfri. Det blev han opmærksom 
på, at han ikke er.

 Underviser, hf 

Demokratisk dannelse på ungdomsuddannelser 13



14 Demokratisk dannelse på ungdomsuddannelser 

TRE RÅD TIL JER SOM UNDERVISERE OM ARBEJDET  
MED KRITISK TÆNKNING

Stil åbne spørgsmål 
Brug åbne spørgsmål som spørge-
teknik, da det opfordrer til yder-
ligere refleksion hos eleverne og 
dermed kan understøtte, at de 
kommer dybere ned i argumenter, 
forforståelser, oplevelser og 
holdninger. Det kan fx gøres ved  
at invitere eleverne til at kommen-
tere på og reflektere over hinan-
dens svar eller ved åbent at  
spørge: ’Hvordan skal vi forstå 
det?’, ’Hvorfor mener du det?’  
eller ’Hvordan nåede du til den 
fortolkning?’.

Fremhæv flere perspektiver  
på den samme sag
Hav fokus på altid at fremhæve 
flere sider af en sag. Er elevgrup-
pen fx enige om et synspunkt, så 
indtag oppositionens synspunkt. 
Det tilskynder eleverne til at 
forholde sig til, hvad der ligger  
bag de forskellige synspunkter og 
holdninger, ligesom det kan give 
elever, som er utrygge ved at give 
udtryk for deres (modstridende) 
holdning til kende, mod til at 
deltage i drøftelsen.

Hjælp eleverne til at reflektere 
over andres budskaber
Brug undervisningssituationen til at 
understøtte eleverne i at reflektere 
over den information, de modtager. 
Tal om og udfordr elevernes idéer 
om og forståelser af viden, samt 
hvor den viden, de anvender, 
kommer fra. Kritisk tænkning  
kan integreres i mange forskellige 
typer undervisning og i forhold  
til forskellige emner, herunder 
kontroversielle emner.



Fem råd til ledelsen, der kan  
styrke arbejdet med demokratisk  
dannelse på ungdomsuddannelser

Gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, der har deltaget  
i satspuljeinitiativet, peger overordnet set på fem råd, der kan understøtte  
jer som ledelse i at styrke arbejdet med demokratisk dannelse.

Tydelig ledelsesmæssigt fokus og opbakning er vigtigt for, 
at hele uddannelsesinstitutionen kan lykkes i arbejdet  
med demokratisk dannelse. Det kræver, at I som ledelse 
løbende understøtter underviserne og involverer jer. 

På næste side er fem gode råd til jer som ledelse, der  
an styrke arbejdet med demokratisk dannelse.

  Det er først og frem-
mest vigtigt, at vi har 
en ledelse, der har 
prioriteret det og har 
driftet det og har s 
iddet med i udvalgene 
og været tovholder  
på mange ting.  
Det har været det  
vigtigste.

 Underviser, stx 

  Det er vigtigt at tage 
udgangspunkt i orga- 
nisationen, og hvad 
’plejer’ er. Man skal 
være god til at kunne 
sætte det [arbejdet med 
demokratisk dannelse] 
i den rigtige kontekst 
og se, hvad der er det 
væsentlige i den enkelte 
institution.

 Underviser, hf 

  Jeg synes, at det er 
svært at overbevise 
ledelsen om, at det 
[arbejdet med demo-
kratisk dannelse] er 
vigtigt, og at det skal 
køres ind i en strategi 
på skolen. Undervis- 
erne har fået tid til 
kompetenceudvikling, 
men der er ikke lavet  
en overordnet strategi, 
en vision for, hvorfor 
man skal arbejde  
med det.

 Underviser,  
 erhvervsuddannelse
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Gå forrest og sæt retning 
Det virker positivt på underviserne, når I som ledelse understreger vigtigheden af at 
indtænke demokratisk dannelse i den daglige praksis. Samtidig er det vigtigt, at I som 
ledelse er synlig og tilstede i arbejdet. Det kan være ved at tage del i strategiske møder om, 
hvilke tiltag jeres ungdomsuddannelse skal foretage, og hvilke forandringer I ønsker at se. 

Involvér underviserne tidligt og løbende
Det øger undervisernes motivation og engagement, når I som ledelse involverer dem  
i beslutninger om, hvordan demokratisk dannelse skal indtænkes på jeres uddan nelses- 
institu tion. Det gør en stor forskel, når underviserne får mulighed for at sætte deres aftryk. 
I kan som ledelse med fordel samskabe med under viserne om, hvilke ændringer og tiltag  
I vil føre ud i livet. Tænk gerne over, hvordan I når bredt ud, fx ved at involvere undervisere 
fra forskellige fagområder og med forskellig anciennitet. I kan også arbejde med løbende  
at orientere og involvere underviserne på fx personalemøder og faglige dage, så lærer-
kollegiet som helhed er engageret. 

Skab sammenhæng til hverdagens opgaver 
Det er afgørende, at I som ledelse fortæller om og synliggør vigtigheden af arbejdet med 
demokratisk dannelse. På ungdomsuddannelserne i satspuljeinitiativet oplever både 
ledelse og undervisere, at arbejdet med demokratisk dannelse i høj grad er overlappende 
med deres demokratiske ansvar og formål om at styrke elevernes kritiske sans og med-
bestemmelse. Det er vigtigt at tydeliggøre det i en hverdag, hvor underviserne har mange 
opgaver og hensyn at tage. Som ledelse kan I hjælpe med at oversætte forandringer  
og nye tiltag, så de giver mening i hverdagen og ikke bliver oplevet som en byrde, men som 
en måde at styrke undervisningen på. Det er også afgørende, at I hjælper underviserne  
til at finde tid og overskud til at prioritere udvikling og nytænkning, så det ikke bliver sat  
til side, når hverdagens travlhed rammer.  

Tydeliggør, hvad I vil ændre 
For at kunne lave en målrettet forandring er det centralt, at I som ledelse hjælper til at 
tydeliggøre, hvad I som ungdomsuddannelse skal gøre anderledes. Gymnasiale uddannel-
ser og erhvervsuddannelser, der har været en del af satspuljeinitiativet, oplever, at det gør 
en stor forskel, hvis det indledende er gjort klart, hvor fokus i arbejdet med demokratisk 
dannelse skal ligge. Gerne med udgangspunkt i en grundig gennemgang af egen praksis. 
Gennemgangen kan I som ledelse bruge til at sætte mål for, hvad I vil ændre i samarbejde 
med underviserne. Ligeledes kan det være relevant at tydeliggøre, hvordan I vil følge  
op på de forandringer, arbejdet skal medføre, fx via løbende evaluering med elever og 
undervisere. 

Skab en platform for deling af gode erfaringer
Det er vigtigt at dele gode erfaringer, når I skal igangsætte nye tiltag i jeres praksis med 
demokratisk dannelse. For nogle undervisere kan det føles naturligt at indtænke kontro-
versielle emner, kritisk tænkning og demokratisk deltagelse i undervisningen. For andre 
kan det virke kunstigt at arbejde med i deres undervisning. Det er derfor vigtigt at dele 
gode eksempler på, hvordan demokratisk dannelse bliver en del af undervisningen.  
Som ledelse kan I hjælpe det på vej ved at skabe platforme for erfaringsudveksling. Fx  
har et gymnasium oprettet en hjemmeside, hvor underviserne kan dele gode erfaringer  
og konkrete beskrivelser af øvelser og redskaber, der kan bruges i undervisningen.  
Andre har gode erfaringer med at afholde pædagogiske dage, hvor de gode erfaringer  
kan blive videreformidlet. 
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Hvis I vil vide mere  
om demokratisk dannelse

Ønsker I at få mere viden om eller inspiration til arbejdet med demokratisk  
dannelse på ungdomsuddannelserne, kan I finde det i følgende materialer:

• Inspirationsmaterialepakke om demokrati  
og medborgerskab 
Materialepakke indeholdende et vidensnotat,  
en oversigtsartikel, et selvevalueringsredskab og  
en praksisnær materialepakke. 

• Litteraturstudie om forebyggelse af negativ  
social kontrol 
Litteraturstudie om forebyggelse af negativ social  
kontrol i dagtilbud, fritidstilbud, grundskoler og  
på ungdomsuddannelser. 

• Litteraturstudie om kritisk tænkning  
Litteraturstudie om kritisk tænkning med inspiration  
til at styrke børn og unges kritiske tænkning  
gennem opbyggende indsatser.

• Boost demokratiet i hverdagen 
Her finder I en oversigt med links til udvalgte  
eksiste rende materialer og redskaber til arbejdet  
med demokrati og medborgerskab på ungdoms-  
uddannelserne.

• Demokrati og aktivt medborgerskab 
En redskabspakke, der støtter jeres faglige  
selv refleksion og praksisudvikling i arbejdet med  
at fremme aktivt medborgerskab. 

• Foldere om hhv. negativ social kontrol  
og ekstremisme 
Få øget kendskab til bekymringstegn og handle-
muligheder. 

• Normer på spil i undervisningen 
I kan bruge inspirationsmaterialet til at udvikle trygge 
og inkluderende fællesskaber, hvor I – sammen med 
kolleger og elever – kan undersøge forskellige normer.

• Hvordan taler man nemt om det svære? 
Redskaber til dialog i hhv. gymnasiet og på erhvervs-
uddannelser. 

Alle materialer findes på www.emu.dk.

• Det’ mit liv – eller er det? 
Gratis forestilling og undervisningstilbud ved C:NTACT 
om negativ social kontrol. Undervisningstilbuddet  
indeholder et undervisningsmateriale, som består  
af personlige fortællinger fortalt via podcasts eller  
film med dertilhørende arbejdsspørgsmål og øvelser:  
https://www.contact.dk/forestilling/det-mit-liv- 
eller-er-det/ 

• ’Dilemmaspillet’ og ’Holdninger på spil’ 
To brætspil, der understøtter, at eleverne udvikler 
demokratisk selvtillid igennem opøvelse af deres  
evne til at diskutere kritisk og velovervejet.  
Spillene kan downloades gratis her:  
https://www.duu.dk/1-2-demokrati-paa-bordet 

• ’Konflikter på fællesarealer: Adfærd’  
og ’Konflikter på fællesarealer: Regler’ 
To inspirationsfilm om håndtering af konflikter  
på fællesarealer med Jon Valdemar:  
https://www.duu.dk/nyhed-jonvaldemar 

• Inspirationsfilm om styrket elevdemokrati 
Inspirationsfilm og øvelser til skolens/institutionens 
arbejde med at styrke elevdemokratiet:  
https://www.duu.dk/nyhed-elevdemokrati 

• Specialiseret rådgivning om forebyggelse  
af ekstremisme 
Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme  
tilbyder specialiseret rådgivning om forebyggelse  
af ekstremisme til bl.a. kommuner og uddannelses- 
institutioner: https://stopekstremisme.dk/tilbud- 
og-vaerktojer/radgivning
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Materialer særligt til gymnasiale uddannelser:

• Demokrati og aktivt medborgerskab i gymnasiale 
uddannelser  
En redskabspakke til faglig selvrefleksion  
og praksisudvikling i hverdagen. 

• Inspirationsmateriale til de gymnasiale uddannelser 
Praksisnær materialepakke med inspiration til  
undervisningsaktiviteter, der styrker elevernes 
demokrati og medborgerskabskompetencer.

• Normer på spil i undervisningen 
Inspirationsmateriale til undervisere på gymnasiale 
uddannelser, om hvordan normundersøgende  
undervisning kan bidrage til at styrke unges kritiske 
tænkning og demokratiske handlekraft.  

• Kontroversielle emner – hvordan taler man  
nemt om det svære 
Redskaber til dialog i gymnasiet 
Praksisnære øvelser og redskaber, der skal  
hjælpe undervisere til at håndtere følsomme  
og kontroversielle med eleverne i hverdagen.

Alle materialer kan findes på www.emu.dk.

Materialer særligt til erhvervsuddannelser:

• Inspirationsmateriale til erhvervsuddannelserne 
Praksisnær materialepakke med inspiration til  
undervisningsaktiviteter, der styrker elevernes 
demokrati og medborgerskabskompetencer. 

• Kontroversielle emner - hvordan taler man  
nemt om det svære 
Redskaber til dialog på erhvervsuddannelserne

• Praksisnære øvelser og redskaber, der skal hjælpe  
undervisere til at håndtere følsomme og  
kontroversielle emner med eleverne i hverdagen.

Alle materialer kan findes på www.emu.dk. 

• Kickstart elevrådet 
To inspirationsfilm med gode råd til at kickstarte 
elevrådsarbejdet på erhvervsuddannelserne. 
https://www.duu.dk/nyhed-kickstartelevraad
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Udover inspirationskataloget til ungdomsuddannelser er der også  
udgivet et inspirationskatalog til ledere og pædagogisk personale  
i dagtilbud samt et inspirationskatalog til ledere, lærere og pædagogisk 
personale i grundskoler og fritidstilbud. Der er også udarbejdet 
en evaluering af det samlede satspuljeinitiativ om forebyggelse af 
radikalisering og social kontrol.  

Du kan læse mere om de forskellige publikationer på www.emu.dk.

https://emu.dk/

