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I. Kort om CIVICO-projektet. 

Ideen til projektet med titlen "CIVICO - Udvikling af medborgerkompetence blandt elever" blev udviklet i 

2010 af en gruppe af 4 institutioner med hjemsted i 4 europæiske lande: Italien, Bulgarien, Danmark og 

Polen. Formålet med projektet var dels at levere undervisning i medborgerkompetencer til elever på 

sekundærskoler og gymnasiale uddannelser, dels at forsyne lærerne med undervisningsscenarier til støtte 

for udviklingen af disse kompetencer. De etablerede mål afspejler de to formål: udviklingen af 

lærervejledningen som det ene spor og gennemførelsen af en intensiv informationskampagne på skoler og 

blandt lærerne om udvikling af medborgerkompetence som det andet spor. 

I 2011 modtog CIVICO-projektet tilskud fra EU under Comenius – et underprogram under programmet for 

livslang læring.  

Vi er i denne forbindelse glade for at kunne præsentere en lærervejledning, som indeholder 40 

lektionsplaner i emnet medborgerkundskab. Vejledningen er allerede blevet afprøvet på 10 skoler i 4 

europæiske lande under pilotprogramordningen. Det har fået positive udtalelser fra såvel lærere som elever, 

der deltog i projektet. 

Hvis du vil vide mere om undervisning i medborgerskab, er du velkommen til at besøge webstedet 

http://www.civicoproject.eu. 

Under bogmærket "Virtuelt ressourcecenter" findes de elektroniske materialer om temaet, som er 

tilgængelige på 5 europæiske sprog: engelsk, italiensk, bulgarsk, dansk og polsk. 

Vi opfordrer dig til at læse dette interessante materiale! 

 

II. Lærervejledningens opbygning og formål. 

 

Vejledningens formål 

Vejledningens primære formål er at forsyne lærere ved sekundærskoler og gymnasiale uddannelser med 

materiale til undervisning i medborgerskab, navnlig medborgerkompetence til elever i alderen fra og med 14 

år. 

 

Målgruppe 

Vejledningen henvender sig primært til lærere på de ældre folkeskoletrin samt gymnasiale uddannelser. 

Modtagergruppen er ikke begrænset til lærere, der underviser i fag, der er tæt knyttet til temaer inden for 

medborgerkundskab såsom historie og samfundsfag. De foreslåede scenarier kan også indarbejdes i andre 

fag. 

http://www.civicoproject.eu/
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Vejledningen kan også være af interesse for andre personer, der er involveret i undervisning i 

medborgerskab samt personer, der bidrager til undervisningens effektivitet, herunder relevante ikke-

statslige institutioner, der arbejder med unge mennesker.  

Lektionsplanerne i vejledningen er beregnet til elever i alderen 14-19 år. Hver lektion indeholder angivelser 

af det relevante aldersniveau for eleverne. 

 

Vejledningens koncept 

Vejledningen er ikke en egentlig håndbog. Den er i højere grad et værktøj til støtte for eksisterende 

uddannelsesprogrammer og -materialer med fokus på undervisning i medborgerskab. 

Formålet med denne vejledning er at øge bevidstheden, tilskynde til overvejelser og inspirere til handling. 

Der findes meget materiale om undervisning i medborgerskab på det europæiske uddannelsesmarked, men 

dette materiale præsenterer i højere grad videnselementer om et politisk system i et land eller information 

om EU-strukturerne. 

Forfatternes hensigt med denne vejledning er først og fremmest at udvikle medborgerrelaterede holdninger 

blandt unge. Det er ikke muligt at fremme medborgermæssige færdigheder og holdninger blot ved 

traditionelle metoder som foredrag, forelæsninger eller hjemmeopgaver.  

Uddannelse i medborgerskab bør være en "skole i demokrati": Den skal gå videre end en model baseret på 

envejskommunikation og basere sig på en deltagelses- og dialogorienteret uddannelsesmodel. Læreren er 

vejleder og agent. Derfor indeholder lektionerne i denne vejledning beskrivelser af aktive 

undervisningsformer. I løbet af kurset bør eleverne forholde sig til problemstillinger i det virkelige 

medborgerliv, deltage i debatter og afstemninger og gennemføre forskellige sociale aktiviteter. 

 

Vejledningens opbygning  

Vejledningen er opbygget på følgende måde: 

Kapitel III indeholder et udvalg af de mest populære definitioner af undervisning i medborgerskab og 

medborgerkompetencer.  

Kapitel IV indeholder en kort præsentation af, hvordan medborgerkundskab er placeret i skolesystemerne i 

fire partnerlande – Italien, Danmark, Bulgarien og Polen – og hvordan der undervises i området. 

Kapitel V forklarer, hvorfor undervisning i medborgerkompetence i skolen er af så stor betydning, og de 

nyeste EU-retningslinjer om dette spørgsmål beskrives. 

Kapitel VI indeholder direkte anvisninger på, hvordan man bruger vejledningen og systematiserer 

lektionsplanerne. 

Herefter følger indekshenvisninger til lektionsplaner opført efter emne og oprindelsesland.  
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Vejledningen afsluttes med en præsentation af 40 lektionsscenarier, som er udviklet med henblik på 

styrkelse af elevernes medborgerkompetencer. 

 

III. Hvad er undervisning i medborgerskab og medborgerkompetence? 

Den enkleste definition er, at uddannelse i medborgerskab er processen for opdragelse af en borger. Denne 

beskrivelse går videre end oplagte sandheder og afføder utallige spørgsmål – fordi begge konceptets dele er 

flertydige. 

Man bør skelne mellem begrebet undervisning i medborgerskab, som vedrører selve undervisningen, og 

medborgerkundskab, som er det ønskede resultat af vellykket undervisning i emnet. 

I litteraturen om emnet findes et antal definitioner af begge begreber. Her er nogle eksempler: 

 

Undervisning i medborgerskab 

• Undervisning i medborgerskab er tilrettelagte og systematiske pædagogiske aktiviteter, der sigter 

mod at give unge og voksne den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder til at deltage i det 

politiske og sociale liv. Undervisning i medborgerskab er et demokratiseringsværktøj for staten. 

• "Uddannelse i medborgerskab" betyder undervisning, uddannelse, bevidstgørelse, 

informationsformidling og gennemførelse af aktiviteter med henblik på at udstyre eleverne med 

viden og færdigheder, men også med henblik på at forme deres holdninger og adfærd for at styrke 

udøvelse og forsvar af rettigheder og pligter såvel som respekt for forskellighed samt at kunne spille 

en aktiv rolle i det demokratiske samfund, mens man fremmer og beskytter demokratiet og 

retsstaten.1 

 

Undervisning i medborgerskab 

• Er baseret på de grundlæggende principper for menneskerettigheder, pluralistisk demokrati og 

retsstatsprincippet. 

• Den omfatter især rettigheder og forpligtelser, selvstændighed, deltagelse, tilhørsforhold til og 

respekt for forskellighed. 

• Den gælder for alle aldre og sociale lag. 

• Dens formål er at forberede unge og voksne til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund og dermed 

styrke den demokratiske kultur. 

• Den er instrumentel i kampen mod vold, fremmedhad, racisme, aggressiv nationalisme og 

intolerance. 

                                                           

1
  (Anbefaling Rec (2010) 7 fra Ministerkomitéen til medlemsstaterne vedrørende principper for undervisning i medborgerskab og 

menneskerettigheder , vedtaget af Europarådets Ministerkomité den 11. maj 2010 i løbet af de 120 sessioner) 
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• Den bidrager til social samhørighed, social retfærdighed og det fælles bedste. 

• Den styrker civilsamfundets bestræbelser på at holde sine borgere velinformerede, at lade dem 

tilegne sig viden og udstyre dem med de demokratiske færdigheder. 

• Den bør diversificeres ud fra rammerne for den nationale, sociale, kulturelle og historiske arv.2 

 

Undervisning i medborgerskab søger at sikre, at eleverne: 

• kender deres rettigheder og ansvar som borgere og ved, hvad en borger kan kræve fra offentlige 

institutioner, samt hvad vores ansvar er over for andre borgere; 

• kender begrebet menneskerettigheder, kan genkende tegn på, at de bliver brudt, mens man også er 

i stand til aktivt at modsætte sig sådanne brud og yde støtte til ofre for krænkelser; 

• forstå og i praksis anvende konceptet om lokalregering, fælles beslutninger og ansvarstagen for 

gruppers og fællesskabers bedste – startende med den aktive deltagelse i undervisningen, skolen og 

kommunen og videre til bevidst deltagelse i lokale, nationale og europæiske valg; 

• forstå og lade sig styre af demokratiske principper med grundlag i respekt for mennesker med 

forskellige synspunkter samt træffe beslutninger, der respekterer mindretals rettigheder. 

 

Endelig skal uddannelse i medborgerskab tilskynde unge mennesker til at involvere sig aktivt i civilsamfundet 

og forskellige typer af sociale NGO'er som foreninger, klubber, sammenslutninger og frivillige initiativer. 

Et andet vigtigt mål for uddannelse i medborgerskab er at bevidstgøre eleverne om at mobilisere og styrke 

deres aktive bestræbelser på at eliminere adfærd som intolerance, diskrimination og ydmygelse af andre 

mennesker i deres lokalsamfund, skoler og klasselokaler. 

 

Medborgerkompetence 

1) Medborgerkompetence er baseret på viden om begreberne demokrati, retfærdighed, lighed, 

medborgerskab og borgerrettigheder, herunder hvordan de kommer til udtryk i EU's charter om 

grundlæggende rettigheder og internationale erklæringer samt hvordan de anvendes af forskellige 

institutioner på lokalt, regionalt, nationalt, europæisk og internationalt plan. Den omfatter viden om 

nutidige begivenheder samt de vigtigste begivenheder og tendenser i den nationale historie, den 

europæiske historie og verdenshistorien. Desuden bør der udvikles bevidsthed om samfundsmæssige og 

politiske bevægelsers mål, værdier og strategier. 

 

                                                           

2
 (Kilde: "Udkast til fælles retningslinjer for EO", vedtaget på den 20. samling i Den stående undervisningsministerkonference fra 

Europarådet, Krakow, Polen, oktober 2000) 
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Viden om europæisk integration og om EU's strukturer, hovedmål og værdier er også vigtig, ligesom 

bevidsthed om mangfoldighed og kulturel identitet i Europa. Færdighederne inden for 

medborgerkompetence vedrører evnen til at begå sig med andre i det offentlige rum og at udvise solidaritet 

og interesse for at løse problemer i lokalsamfundet og det bredere samfund. Dette indbefatter kritisk og 

kreativ refleksion og konstruktiv deltagelse i aktiviteter i fællesskabet og naboskabet, og det indbefatter 

beslutningstagning på alle niveauer fra det lokale plan til det nationale og europæiske plan, særligt gennem 

deltagelse i valg. 

Fuld respekt for menneskerettighederne, herunder lighedsprincippet som et grundlag for demokratiet samt 

en anerkendelse og forståelse af forskelle mellem forskellige religiøse eller etniske gruppers værdisystemer 

er forudsætningen for en positiv holdning. Det indebærer, at man viser både sit tilhørsforhold til det sted, 

man bor, sit land, EU og Europa i almindelighed og til verden og at være villig til at deltage i den 

demokratiske beslutningsproces på alle niveauer. Det indebærer også, at man udviser ansvarsfølelse samt 

forståelse og respekt for de fælles værdier, som er nødvendige for at sikre samhørighed i samfundet, f.eks. 

respekt for de demokratiske principper. En konstruktiv deltagelse omfatter også medborgeraktiviteter, 

støtte til social mangfoldighed og samhørighed og bæredygtig udvikling og parathed til at respektere andres 

værdier og privatliv.3 

Medborgerkompetencer sætter os i stand til at tage fuld del i samfundslivet ud fra en forståelse af de 

samfundsmæssige og politiske begreber og strukturer, og de forpligter os frem for alt til aktiv og 

demokratisk deltagelse. Medborgerkompetencer er viden om menneskerettigheder og landets forfatning 

samt omfanget for regeringens handlinger. Det er også forståelsen af roller og ansvarsomfang for 

institutioner, der træffer politiske beslutninger på lokalt, regionalt, nationalt, europæisk og internationalt 

plan (herunder Den Europæiske Unions politiske og økonomiske rolle). Det er også forståelsen af begreber 

som demokrati og medborgerskab samt internationale erklæringer, som skal udtrykke disse begreber 

(såsom Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder). Medborgerkompetencer omfatter 

også viden om de vigtigste begivenheder, tendenser og "forandringsfaktorer" i den nationale, europæiske og 

globale historie samt den aktuelle situation i Europa og dets nabolande. De manifesterer sig i deltagelse i 

lokalsamfundenes liv og aktiviteter samt i at træffe beslutninger på nationalt og europæisk plan (for 

eksempel ved at stemme ved valg) og i evnen til at udtrykke solidaritet gennem interesse og assistance til at 

løse problemer i forbindelse med fællesskabet på lokalt plan eller i en bredere sammenhæng. Endelig er 

medborgerkompetencer evnen til effektivt at kontakte og påvirke offentlige institutioner og evnen til at 

bruge de muligheder, som stilles til rådighed af Den Europæiske Union. Både samfundsmæssige 

kompetencer og medborgerkompetencer udvikler følelsen af at høre til lokalsamfundet, landet, EU, Europa 

og verden.4 

 

                                                           

3
  Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2006/962/EF af 18. december 2006 om nøglekompetencer for livslang læring 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:DA:PDF  

4
  Programmet "Aktive unge" http://www.mlodziez.org.pl/program/youthpass/kompetencjekluczowe-

Kompetencje_spoleczne_i_obywatelskie 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:EN:PDF
http://www.mlodziez.org.pl/program/youthpass/kompetencjekluczowe-Kompetencje_spoleczne_i_obywatelskie
http://www.mlodziez.org.pl/program/youthpass/kompetencjekluczowe-Kompetencje_spoleczne_i_obywatelskie
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Vejledningens forfattere foreslår ikke en enkelt definition som værende korrekt, eller som bør bruges. 

Dørene står åbne for lærere fra forskellige lande, så de kan drage fordel af de foreslåede scenarier, uanset 

hvilken definition der er vedtaget af statens uddannelsesmyndigheder. IV. Hvorfor er undervisning i 

medborgerkompetence vigtig, og hvad er holdningen hos EU-institutionerne til dette emne? 

Demokrati er et system, som i vores civilisation i bred udstrækning betragtes som det bedste og mest i 

overensstemmelse med menneskerettighederne, men demokrati er et krævende system. Det fungerer godt, 

når det anvendes af intelligente, ansvarlige og veluddannede borgere, der er i stand til at anerkende det 

fælles bedste, men også deres velforståede særinteresser. Med andre ord er civilsamfundet en forudsætning 

for et vellykket demokrati. 

Civilsamfundet er et demokratisk samfund, som er aktivt i det offentlige, bevidst om sit formål, i stand til at 

organisere sig selv til realisering af de økonomiske, politiske og sociale mål. 

Udgangspunktet for enhver diskussion om civilsamfundet er et selvstændigt menneske, der er i stand til at 

realisere sig selv. Et individ, som er involveret i økonomiske, kulturelle, civile eller andre handlinger, som 

udspringer fra og udvikles i lokalsamfundene. 

Samfundet undergår konstante og hastige forandringer for øjnene af os. De gamle mønstre for politisk og 

samfundsmæssigt engagement får mindre betydning eller er under forandring. 

Den nuværende model med mange årtiers repræsentativt demokrati ophører med at opfylde sin funktion. 

Det repræsentative demokratis nedgradering skyldes i markant grad den teknologiske udvikling, som fører til 

en langt hurtigere strøm af ideer (internettet, hurtige processer, færre restriktioner for kommunikation). 

Emnet deltagelsesdemokrati diskuteres i stadigt voksende omfang. 

For at deltage aktivt i en verden i stadig forandring, og for at ændre den på en bevidst måde, er mennesker 

nødt til at blive borgere, som er udstyret med de rette færdigheder. Viden alene er ikke tilstrækkelig.  

Den Europæiske Union har udpeget og defineret de kernekompetencer, der kræves for personlig 

tilfredsstillelse, aktivt medborgerskab, social samhørighed og beskæftigelsesegnethed i et samfund i 

forandring. Der er i alt otte kompetencer, hvoraf nummer seks er medborgerkompetence. 

Evnen til at påtage sig en intelligent og ansvarlig rolle i det offentlige liv er en færdighed, der skal læres. Den 

moderne verden er karakteriseret ved, at viden og færdigheder, som tilegnes i hjemmet, aldrig er 

tilstrækkelige til at forme den bevidste og effektive borger, som er en nødvendighed for et moderne 

demokratisk samfund. Psykologer, sociologer og iagttagere af samfundslivet diskuterer ofte problemerne 

omkring uddannelse i medborgerskab. En skole er én af de institutioner, der har ansvar for undervisning i 

medborgermæssige færdigheder.  Skolen bør deltage aktivt i formningen af elevernes holdninger og fremme 

en effektiv og ansvarlig ageren i den moderne verden, som på samme tid vil fremme deres individuelle og 

sociale udvikling. 

Hidtil har den fremherskende tilgang inden for uddannelsesområdet været undervisning i 

samfundskundskab med information om strukturerne i det sociale, politiske og økonomiske liv. Udvikling af 

færdigheder og holdninger er ikke blot blevet håndteret som en sekundær opgave, men har også været 
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vanskelig at gennemføre. Udviklingen af medborgerkompetence kan ikke begrænses til timer i 

samfundskundskab, den bør fremmes gennem alle elevens skoleaktiviteter. 

Det er næsten umuligt at opdrage gode borgere på en skole, hvor atmosfæren og reglerne for det sociale liv 

er i modstrid med principperne om åben kommunikation og menneskerettigheder. 

Det er af stor betydning, hvordan eleverne behandles i alle undervisningstimerne med klare regler for 

sameksistens mellem lærere og elever, procedurer for konflikthåndtering og inddragelse af skolens 

fællesskab i anliggender uden for skolens mure. 

I erkendelse af betydningen af at fremme uddannelse i medborgerskab har Europarådet udråbt 2005 til at 

være det europæiske år for uddannelse i medborgerskab, mens 2013 er det europæiske år for borgere. 

I 2005 var et af de vigtigste mål at udvikle færdigheder og borgerholdninger hos elever samt deres viden om 

demokrati, stat og civilsamfund, hvilket også var en anerkendelse fra Det Europæiske Råds side af, at unges 

medborgerkompetence endnu ikke havde nået et tilfredsstillende niveau. 

Erklæringen af et sådant formål henledte også opmærksomheden på den afgørende betydning af formel 

uddannelse (skole) til udvikling af et aktivt medborgerskab og fremme af demokratisk kultur. Uddannelse i 

medborgerskab kan bidrage til udvikling af kritisk tænkning og evne til sameksistens. 

Den fremmer gensidig forståelse, interkulturel dialog, solidaritet og ligestilling mellem mænd og kvinder 

samt harmoniske relationer inden for og mellem nationer. Den bidrager til at opbygge viden om værdier og 

principper som frihed, politisk pluralisme, menneskerettigheder og retsstaten, således som disse fremmes af 

Europarådet. Den hjælper medlemsstaterne til effektivt at gennemføre instrumenter for 

menneskerettigheder, især i forbindelse med gennemførelsen af den europæiske 

menneskerettighedskonvention. 

I 2013 vil et af de vigtigste krav være at øge den offentlige bevidsthed om brugen af EU-lovgivning og 

politikker og mobilisere borgerne til at deltage aktivt i udformningen af EU-politikken i fællesskabet. Behovet 

for et sådant krav understøttes af undersøgelser udført af Europa-Kommissionen i 2010, hvoraf det fremgår, 

at 48 % af EU-borgerne stadig ikke informeres i tilstrækkelig grad om deres rettigheder. 

 

Europæiske dokumenter om uddannelse i medborgerskab 

• Erklæring og program for Europarådet om undervisning i medborgerskab baseret på rettigheder og 

pligter for borgere i 1999 

• Dette dokument har støttet fremme af aktivt medborgerskab og deltagelse gennem livslang læring i 

forskellige formelle og uformelle uddannelsesordninger. 

• I Lissabon-strategien, der blev offentliggjort i 2000, og Detaljeret programarbejde om fremtidige mål 

for europæiske systemer for almen uddannelse og erhvervsuddannelse fra 2002 har Den Europæiske 

Union medtaget aktivt medborgerskab i de strategiske mål, der sigter mod at gøre Europa til "den 
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mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden, der kan skabe en holdbar 

økonomisk vækst med flere og bedre job og større social samhørighed"5 

• Aktivt medborgerskab er anerkendt som et vigtigt mål for Bologna-processen, som sætter mål for 

videregående uddannelse samt den europæiske strategi for livslang læring og den europæiske 

ungdomspolitik. 

 

Behovet for uddannelse af lærere i medborgerkundskab 

På den anden side blev det konstateret, at uddannelsessystemet kun leverer beskeden støtte til lærere, der 

underviser i medborgerskab. (C. Harrison, B. Baumgartl, statusopgørelse over forskning i politikker for 

uddannelse i demokratisk medborgerskab og forvaltning af mangfoldighed i det sydøstlige Europa (Forskning 

i uddannelse i medborgerskab og håndtering af forskellighed i Sydeuropa, Strasbourg, Europarådet, GD IV / 

EDU / CIT, 2001 ). 

Kun sjældent har der været tilfælde, hvor læreruddannelser inden for EO blev gennemført under et enkelt 

regeringsprogram eller en gennemførelsesplan for EO. Oftest kan lærernes undervisning i emnet koges ned 

til uafhængigt tilrettelagte kurser, seminarer og konferencer, der udføres af ikke-statslige organisationer, 

uddannelsesinstitutioner og faglige sammenslutninger. 

Primærskolelærere har brug for mere generel forberedelse, mens lærere på sekundærskoler har brug for 

forberedelse, der er mere "emneorienteret". Det er derfor vigtigt at overveje indførelse af forskellige former 

for undervisning af disse grupper, både på uddannelses- og undervisningsniveau. 

 

V. Undervisning i medborgerskab i de fire partnerlande, der deltager i 

projektet – Italien, Danmark, Bulgarien og Polen 

 

I mange lande håndteres uddannelse i medborgerskab som et højt prioriteret emne. 

Realiseringen af denne prioritet tager dog meget forskellige former. På grundskoleniveau er den i de fleste 

lande integreret med undervisningen i andre fag, eller den er indført som en tværfaglig aktivitet. I 

sekundærskoler kan den igen tilbydes som enkeltstående obligatoriske eller frivillige fag eller integreret 

med et eller flere andre fag, såsom historie eller geografi. En anden mulighed er at tilbyde den som 

tværfagligt uddannelsestema, så principperne for uddannelse i medborgerskab kan repræsenteres i alle fag 

i læseplanen.  

 

                                                           

5
 Møde mellem europæiske undervisningsministre, Bratislava (Slovakiet), juni 2002, arbejdsprogrammet for opfølgning af målene for 

uddannelsessystemerne i Europa, et arbejdsprogram til opnåelse af målene for uddannelsessystemerne i Europa, 
http://europa.eu.int/comm/education/doc/official. 
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Det følgende er en kort sammenfatning af principperne for tilstedeværelse af medborgerkundskab i 

uddannelsessystemerne i fire lande, der deltager i CIVICO-projektet – Italien, Danmark, Bulgarien og Polen. 

Forfatterne har koncentreret sig om undervisning i medborgerskab i sekundærskoler, da dette er 

hovedinteressen i denne vejledning. 

 

Italien 

I Italien har der gennem de seneste 60 år været forskellige forsøg på at etablere undervisning i 

medborgerskab i det italienske skolesystem. 

I 1958, 10 år efter vedtagelsen af den italienske forfatning, iværksatte man en indledende indsats for at 

indføre emnet "medborgerkundskab" i primær- og sekundærskolernes læseplaner. På grund af 

kompleksiteten og taktfuldheden over for de foreslåede emner blev dette første system meget svagt. Det 

forårsagede frugtesløse debatter, meningsforskelle, konflikter og abstrakte og ligegyldige overvejelser, og 

desuden blev den afsatte tid reduceret til kun 2 månedlige timer som del af historieundevisningen uden 

særskilt karakter eller vurdering.  Emnerne var: organiseringen af den demokratiske stat, arbejdsmarkedet, 

den nationale forsikring, den italienske forfatning, ret og pligt for den enkelte over for staten. 

I 1979 blev mellemskolens læseplan i "medborgerkundskab" betragtet som "et stort område for kulturel og 

tværfaglig forbindelse med konkret indhold". Faget og skemaet blev administreret af klassernes lærer-

/forældreråd. Alle discipliner er blevet set som en artikulation af en unik uddannelse: vi talte om sproglig 

uddannelse, historisk uddannelse, matematisk uddannelse osv. "Skolen udøver sine aktiviteter omkring 

uddannelse i medborgerskab i kontakt med civilsamfundet og bevidstheden om de værdier, som 

forfatningen bygger på. Skolerne tilbyder et instrument til at foretage en kritisk vurdering af begivenhederne 

og opleve et konkret liv med demokratisk udøvelse i skolen. 

I primærskolens læseplan for 1985 beskrives "uddannelse til et demokratisk liv" som et af "principperne for 

og formålene med primærskolesystemet". Den "tilskynder eleverne til at opnå bevidsthed om deres ideer og 

handlinger takket være klar og tydelig adfærd, som implementerer principper bag den italienske forfatning". 

I forbindelse med dette program etablerede man faget "samfundsfag" i tilknytning til historie og geografi til 

at levere grundlæggende viden om samfundet og dets institutionelle og politiske karakteristika, især med 

reference til historisk oprindelse og idealer i forfatningen". 

I 1995 og 1996 tog man endnu et skridt til at fremme det skrøbelige område for undervisning i 

medborgerskab. Med de indviklede og omfattende sociopolitiske problemstillinger (Berlinmurens fald, 

Maastricht-traktaten, globalisering) og nye eksistentielle problemer (uro blandt unge, narkotika, kriminalitet 

og den modsatrettede selvpromovering og vilje til at deltage) ønskede undervisningsministeriet at overdrage 

de uddannelsesmæssige spørgsmål til de enkelte skoler og finde en konceptuel, værdifuld og juridisk nyttig  
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kortlægning til håndtering af de nye problemstillinger. Et ministerielt direktiv annoncerede en "kontinuerlig 

læseplan for undervisning i medborgerskab og forfatningsmæssig kultur", men den trådte aldrig i kraft. 

Et nyt element for medborgerkompetence var en forfatningsmæssig lov i 2001, hvor lokale myndigheder 

blev tildelt mere strategisk regeringsmyndighed. I 2003 foreslog man en uddannelse ud fra hovedprincippet 

"det fælles civile liv" for alle italienske skoler, struktureret i 6 emner: medborgerskab, trafiksikkerhed, miljø, 

sundhedssystem, ernæring, affektivitet. Det involverede lærere fra alle fagene i en koordineret og integreret 

indsats gennem hele skoleforløbet – mindst 12 år – eller frem til en dertil svarende erhvervsmæssig 

kvalifikation. 

Det sidste forsøg på indførelse af medborgermæssig bevidsthed i det italienske uddannelsessystem var i 

lovforslaget fra 2008, som blev godkendt af det italienske kabinet, som foreslår institutionalisering af en 

indføring af emnet "medborgerskab og forfatningen" i det historisk/geografisk/samfundfaglige område med 

et individuelt skema med 33 timer om året og med separat bedømmelse og karakter. 

 

Polen 

Det kommunistiske systems sammenbrud og behovet for at opbygge demokratiske institutioner krævede 

også relevante ændringer af uddannelse i medborgerskab. De første aktiviteter omfattede en fjernelse af 

ideologisk indoktrinering fra faget, som i den polske folkerepubliks tid havde forskellige betegnelser (for 

eksempel borgeruddannelse, introduktion til samfundsfag). 

Efter 1989 blev emnet gemt i læseplanerne som "viden om samfundet" og blev set som et sted, hvor 

eleverne kunne tilegne sig en grundlæggende viden om staten og den moderne verden. I en vis forstand blev 

faget en udvidelse af undervisningen i moderne historie. Faget blev desuden undervist næsten udelukkende 

af historikere, som ikke mente, at der var tid nok til at diskutere nyere historie i den traditionelle 

historieundervisning. 

"Viden om samfundet" læses i øjeblikket som et selvstændigt fag på to uddannelsesniveauer, mellemskole 

og gymnasiale uddannelser. Fagets elementer findes også i primærskolen som et tværfagligt emne med 

betegnelsen "historie og samfund" og som et uddannelsesforløb – uddannelse til samfundslivet – som består 

af tre moduler: uddannelse til familielivet, regional uddannelse og kulturarv samt patriotisk uddannelse og 

uddannelse i medborgerskab. 

Medborgerkundskab i den lavere sekundæruddannelse består af tre separate moduler: uddannelse til 

familielivet, uddannelse i medborgerskab og deltagelse i det økonomiske liv. I den gymnasiale uddannelse 

diskuterer eleverne samfundsmæssige spørgsmål i tilknytning til gruppens funktion, undervisning i det 

moderne politiske system og den polske forfatning. De lærer om lokalregeringens funktion, men får også 

kendskab til menneskerettigheder og lærer at vurdere, hvornår disse rettigheder bliver krænket. Lærerne 

gør eleverne bevidste om vigtigheden af etik i det offentlige liv. 

Emnet "viden om samfundet" i gymnasiale uddannelser er mere tværfagligt. Det består af følgende 

elementer: sociologiske (samfundet), politiske (politik), juridiske (lovgivning) og internationale relationer  
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(Polen, Europa, verden). Blandt programmernes pædagogiske mål er udvikling af ansvarsfølelse over for 

samfundet og staten, udvikling af sociale og samfundsmæssige kompetencer, fremme af patriotisme og 

ansvar for det fælles bedste, udvikling af færdigheder til at forstå og anvende lovbestemmelser samt 

fremme af kulturel og national identitet. 

I 1999-2000 gennemførte EIA (International Educational Association, den internationale 

uddannelsessammenslutning) sammenlignende internationale undersøgelser af uddannelse i 

medborgerskab, som viste, at 14 år gamle polske elever havde det højeste niveau af samfundsmæssig viden 

blandt de 28 undersøgte lande, men at de ikke var særligt aktive udøvere af praktisk medborgerskab. 

 

Bulgarien 

Et vigtigt aktiv ved uddannelsesreformen er indarbejdelsen af "samfundsvidenskab, uddannelse i 

medborgerskab og religion" i de bulgarske skolers læseplaner. Dette er et nyt område for kultur og 

uddannelse, som har til hensigt at udvide og fokusere viden om væsentlige problemer inden for 

moderniteten. Tilgangen er tværfaglig. Emnerne i dette pædagogiske område er i overensstemmelse med en 

generel opfattelse af individet som en integreret del af et demokratisk civilsamfund. Alle fagene i læseplanen 

fra 1. til 12. skoleår giver mulighed for at arbejde hen mod målene om uddannelse i medborgerskab. 

Følgende emner i læseplanerne kommer tættest på en klar fokusering på emnet: fædrelandet, den 

omgivende verden (i primærskolen), mennesket og samfundet, litteratur, historie og civilisation, geografi og 

økonomi, psykologi og logik, etik og jura, filosofi, sprog samt verden og individet (i sekundæruddannelserne). 

I læseplanerne for sekundæruddannelser for skoleåret 2003/04 er medborgerskab inkorporeret i en gruppe 

emner under den generelle overskrift "samfundsvidenskab, borgerskabskultur og uddannelsesområdet". 

Denne overskrift omfatter skolefag, der har en fremtrædende rolle i forbindelse med at give eleverne 

indføring i demokratiske værdier samt viden og færdigheder i forbindelse med medborgerskab. Disse 

behandles i de nationale læseplaner, og der fokuseres på obligatoriske og skitserede emner inden for 

undervisningen i historie og civilisation (9.-12. skoleår), geografi og økonomi (9.-12. skoleår), psykologi og 

logik (9. skoleår), etik og jura (10. skoleår), filosofi (11.-12. skoleår) og dets moduler (filosofihistorie, 

filosofien bag interkulturelle forhold og verdensreligioner), kunstfilosofi, globale spørgsmål om modernitet, 

videnskabsteori samt verden og individet (12. skoleår). 

Spørgsmål om demokrati, menneskerettigheder, fred og interkulturel dialog er i centrum for de bulgarske 

læseplaners dækning af uddannelse i medborgerskab. Forordning nr. 2 af 18. maj 2000 godkendte statens 

uddannelseskrav (standarder) for samfundsfag og uddannelse i medborgerskab. Disse dokumenter skitserer 

de generelle kendetegn ved uddannelse i medborgerskab (indhold, formål og tilgang) og angiver specifikke 

krav for skoler med almindelig undervisningspligt. Grundlæggende er dette en række udsagn, der beskriver 

den læring, færdigheder og relationer, som udgør kernen i uddannelse i medborgerskab, og som eleverne 

skal erhverve som resultat af den skolepligtige undervisning. De overordnede mål med moderne læseplaner 

er at udvikle holdninger med tolerance og respekt hos eleverne over for kulturel identitet og forskellighed  
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med henblik på at lære dem universelle værdier, at gøre dem bevidste om deres nationale identitet og at 

sætte dem i stand til at opbygge positive interpersonelle og interetniske kontakter. 

Historie og civilisation udgør en del af fagområderne samfundsfag og uddannelse i medborgerskab. Det er 

defineret som muligheden for at pleje individets åndelige og samfundsmæssige identitet. Målet er "at 

forberede den unge bulgarer til sin orientering, tilpasning og selvrealisering i det moderne demokratiske 

samfund og at udvikle færdigheder til en aktiv deltagelse i samfundslivet, som er præget af kulturel 

forskellighed og globalisering". Yderligere mål fokuserer på individuel aktivitet som den grundlæggende 

medborgerværdi i den moderne verden og bulgarsk kulturel identitet som værende traditionelt europæisk. 

Der lægges særlig vægt på værdiorientering. De grundlæggende principper for historieundervisningen anses 

for at være fokuseret på de væsentlige værdier i verden i dag (menneskerettigheder, retsstatsprincippet, de 

demokratiske værdier og national og europæisk identitet). Et vigtigt mål for geografi og økonomi (9.-12. 

skoleår) er at overveje og vurdere universelle menneskelige værdier i forbindelse med moderne politiske og 

økonomiske begivenheder i verden. Fagene i den filosofiske del af psykologi, logik, etik, jura og filosofi sigter 

på at vejlede eleverne i deres holdning over for sig selv, andre og verden og bidrage til deres personlige 

identifikation som selvstændige personer og frie borgere ved at opbygge en medborgerkultur gennem 

introduktion til umistelige menneskerettigheder, værdier som demokrati og midlerne til effektiv 

samfundsmæssig deltagelse i det civile liv, forberede dem til fri og ansvarlig adfærd med respekt for 

menneskerettighederne og værdier i og reglerne for demokratisk lovgivning samt ved at skabe en kultur af 

tolerance, samarbejde og ikke-vold. Psykologi og logik på 9. klassetrin beskæftiger sig således med kritisk 

tænkning, arbejde i grupper, accept af forskelle blandt mennesker og sociale grupper samt livsfærdigheder 

til en verden præget af forskellighed og tolerance. 

Verden og den enkelte (i 12. skoleår) er udformet som et integreret og tværfagligt emne orienteret mod 

praksis og uddannelsens civile mission. Emnet har følgende definerede formål: at bygge bro mellem 

indholdet i andre fag, som har berøring med uddannelse i medborgerskab, at udvide uddannelsen i 

medborgerskab ud over skolefagenes grænser, at give eleverne mulighed for at vise deres evne til 

medborgerskab gennem deres livserfaring samt at øge deres bevidsthed om eget værd og ansvar for 

handlinger i fællesskabet i Bulgarien, Europa og verden.6 

 

Danmark 

Ansvarligt medborgerskab er en del af det overordnede formål med al uddannelse til og med 10. klasse samt 

gymnasiale uddannelser i Danmark, men er ikke et emne som sådan. Det kan derfor betragtes som et 

tværfagligt tema. 

Det danske uddannelsessystems decentrale natur betyder, at det ikke er muligt at referere til en national 

læseplan. Læseplanerne besluttes på kommunalt niveau. Alligevel er der især to fag – samfundsfag og 

                                                           

6
 "Uddannelse i medborgerskab i skoler i Europa. Landebeskrivelse – Bulgarien ", Eurydice Publications 2005 



 

17 

historie – som bidrager til den "demokratiske dannelse eller uddannelse" af eleverne i 1.-10. klasse. Et 

relevant tværfagligt emne er sundheds- og seksualundervisning samt familieundersøgelser. 

 

Formålet med undervisningen i samfundsfag i 1.-10. klasse er at: 

• Udvikle elevernes lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og være 

aktivt involveret i et demokratisk samfund; 

• Hjælpe eleverne med at udvikle bevidsthed om historie og samfund, kritisk sans og iagttagelsesevne, 

analysere og vurdere nationale og internationale forhold og konflikter i samfundet; 

• Hjælpe eleverne med at deltage aktivt i samfundets udvikling på grundlag af et personligt tilegnet 

værdisystem. De bør udvikle en ansvarsfølelse over for at udføre fælles opgaver og skaffe sig viden 

om samfundet og dets historiske grundlag. 

Emnet for samfundsfag har fire centrale områder: mennesket og staten, mennesket og samfundet, 

mennesket og kulturen samt mennesket og naturen.  

I skolens 1.-10. klasse har disse tre områder berøring med historiefaget: fortid og nutid, tid og rum samt 

fortolkning og formidling/kommunikation. 

Formålet med historie er at: 

• Styrke kendskabet til historie og identitet blandt eleverne og øge deres lyst og motivation til aktiv 

deltagelse i et demokratisk samfund.  

• Udvikle deres indsigt i menneskers liv og levevilkår gennem tiderne ved at arbejde med samspillet 

mellem fortid, nutid og fremtid og herved fortsætte med at udvikle deres forståelse for – og 

holdning til – deres egen kultur, andre kulturer og menneskets samspil med naturen; 

• Gøre det muligt for eleverne at få overblik over – og fordybe sig i – relevante historiske 

vidensområder samt øge deres indsigt i kontinuitet og forandring.  

 

Med hensyn til formålene med og indholdet af undervisningen i 7.-10. klasse fastlægger 

undervisningsministeriet mere specifikke regler om undervisningen, dvs. indhold, omfang og placering af de 

enkelte fag, hvilke fag, der er obligatoriske, og det niveau, de tilbydes på. 

Selvom alle fag skal opfylde det overordnede formål med uddannelse i medborgerskab, forventes især to af 

dem at gøre det: historie med samfundslære og samfundsfag.  

Det overordnede mål for faget historie med samfundslære er, at eleverne skal fortsætte med at udvikle og 

forfine deres historiske bevidsthed, så de forstår, hvordan de og andre løbende fortolker verden omkring 

dem ud fra deres forståelse af nutiden, deres fortolkning af fortiden og deres orientering mod fremtiden. 

Det sætter dem i stand til at forstå deres nutid og deltage i udformningen af deres egen og samfundets 

fremtid, så de får et grundlag for at deltage i samfundets demokratiske processer. Undervisningen skal 

bygge på respekt for menneskerettighederne. 
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Formålet med samfundsfag er at udvikle elevernes forståelse af samfundsmæssige sammenhænge og lære 

dem at anvende samfundsfaglige begreber, teorier og metoder til fortolkning af verden. Forståelse af 

sammenhængen mellem individuelt potentiale og udviklingen af samfundet er central for undervisningen.  

Eleverne skal få indsigt i det komplicerede netværk af sociale relationer, som individer indgår i. De skal også 

forstå, at samfundet udgøres af stadigt skiftende sociale, politiske og økonomiske mønstre og 

sammenhænge, og at samfundets udvikling bestemmes af både forsætlige og ikke-forsætlige handlinger fra 

individer, grupper, institutioner, virksomheder, partier osv. Denne forståelse giver dem mulighed for at 

antage et kritisk syn på samfundet. De opfordres til at deltage aktivt i klassens undervisning og planlægning, 

da dette lærer dem at blive involveret i beslutningsprocesser.7 

 

VI. Opbygning af lektionsplaner og tip til, hvordan man bruger dem 

Elevfærdigheder, som kan udvikles i løbet af vejledningens program: 

• Evnen til at forstå, hvordan vores demokratiske system fungerer 

• Evnen til at deltage og engagere sig i offentlige/samfundsmæssige anliggender 

• Evnen til at ændre gennem handling 

• Evne til at anvende menneskerettighederne i hverdagen 

• Evnen til at løse konflikter på en fredelig måde 

• Evne til at forstå problemstillinger ud fra andres synspunkt  

• Evnen til at træffe medborgermæssige beslutninger 

• Økologisk bevidsthed 

Holdninger og egnethed for elever, vejledning har ambition om at støtte: 

• Aktivitet og åbenhed 

• Respekt for kulturelle og sociale forskelle 

• Tillid og ærlighed 

• Respekt for sig selv og andre 

Værdier, som vejledningen gerne vil fremme blandt eleverne: 

• Menneskerettigheder 

• Ligestilling 

• Frihed 

• Retfærdighed 

 

                                                           

7
  “Uddannelse i medborgerskab i skoler i Europa. Landebeskrivelse – Danmark", Eurydice Publications 2005 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/archives/054EN.zip
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• Fred 

• Pluralisme 

• Bæredygtig udvikling. 

 

Den praktiske del af vejledningen består af 40 lektionsplaner, som er udviklet af forfatterne fra de fire 

partnerlande Italien, Danmark, Bulgarien og Polen. 

Forfatterne er opmærksomme på, at der er store forskelle på de måder, hvorpå man uddanner i 

medborgerskab i de europæiske uddannelsessystemer i de enkelte lande. Ønsket har været at udvikle 

undervisningsmateriale, som kan bruges af lærere fra forskellige lande, uanset uddannelsessystemet. Derfor 

er lektionsplanerne ikke en samlet, sammenhængende og lukket læseplan for emnet. De forskellige 

scenarier repræsenterer en særskilt enhed, og de aktiviteter, der gennemføres på grundlag af dem, kan 

gennemføres isoleret fra andre elementer i kurset. Scenarierne er også udformet, så de kan integreres i de 

eksisterende læseplaner for uddannelse i medborgerskab som et supplement, eller de kan bruges i 

undervisningen i andre fag, hvor der indgår elementer af uddannelse i medborgerskab. 

De lektionsscenarier, som præsenteres nedenfor, skal være transnationale og skal kunne bruges af lærere 

fra ethvert europæisk land. Derfor har forfatterne søgt at fjerne rent nationale elementer og give dem en 

generel dimension. 

Lærere, der vil bruge de præsenterede scenarier, kan anvende dem i uændret form (som i vejledningen), 

eller de kan tilpasse og ændre dem efter behov, f.eks. en anden aldersgruppe, andre problemstillinger osv.  

Forfatterne anmoder blot om at blive informeret om nye planer, der baseret på eller inspireret af scenarier, 

der indgår i Civico-vejledningen, især beder vi om dette, når nye materialer offentliggøres, enten i trykt eller 

elektronisk udgave.  

For at tillade en anvendelse af de foreslåede scenarier, som er så åben som mulig, har partnerskabet opdelt 

dem i emner. Temaerne er udvalgt ud fra deres særlige betydning og relevans i relation til uddannelse i 

medborgerkompetence og opnåelse af læringsmålene: 

• Generelle spørgsmål - demokrati, lov, retfærdighed 

• Borgerskab og mit land 

• Lokalsamfund og selvstyre  

• Medborgerskab og EU  

• Menneskerettigheder og multikulturelle aspekter 

• Miljøbeskyttelse  

• Medier og medborgerskab  

• Uddannelse i medborgerskab i traditionelle skolefag, med matematik som eksempel 
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Alle scenarierne er udviklet i to varianter med forskellig længde: 45 minutter (beregnet primært til skoler) og 

90 minutters (beregnet til hjemmearbejde eller kurser arrangeret af NGO'er). 

Hvert scenarie følger den samme skabelon. Den indeholder oplysninger om forfatteren og dennes land, 

lektionens titel, den anbefalede alder for eleverne, gruppens størrelse og klassens varighed. Der er også 

medtaget underliggende uddannelsesmæssige formål, yderligere materialer, der er nødvendige for 

gennemførelsen, samt en beskrivelse af lektionens forløb set fra lærerens og elevens synspunkt. Forfatterne 

tillader sig også at foreslå de valgfri formularer til vurdering af eleverne. 
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PLANER FOR LEKTIONERNE 

VII/1. Generelle spørgsmål - demokrati, lov, retfærdighed 

   

Lektionsplan  

 

Partnerland POLEN 

Lektionens forfatter Zuzanna Rejmer 

Lektion nr. 1 

Lektionens titel Den virkelighed, vi lever i, nogle ord om demokrati. 

Lektionens tema Generelle spørgsmål - demokrati, lov, retfærdighed  

Anbefalet 
gruppestørrelse/-type 

20 – 30 elever  

Anbefalet alder for 
eleverne  

14-18 

Anbefalet varighed 45 min. 

FORMÅL 
• Introduktion til definitionen af demokrati og dens vigtigste principper  
• Uddybelse af forståelsen af demokratiske principper 
• Stimulering af kreativitet og evne til at arbejde i grupper 

Lektionens mål Efter lektionen vil eleven kunne: 
• Opregne de demokratiske principper 
• Forstå og forklare de demokratiske principper 
• Anvende kildemateriale 

Nødvendige ressourcer 
• Definition af demokrati (taget fra vejledningen eller Wikipedia) 
• Et trykt dokument (for hver elev), som beskriver principperne for en 

demokratisk stat (fra Wikipedia eller anden kilde)  
• Små stykker papir - hver med et demokratisk princip trykt på papiret 
• Æsken til principark (eller en anden beholder, hvorfra eleverne kan 

trække principark) 

Introduktion:  

Præsenter emnet for eleverne. Fortæl dem, at I vil bruge lektionen til en nærmere undersøgelse af, hvad 
demokrati er. 

Lærerens aktiviteter: 

1. Spørg eleverne, hvad demokrati er (skriv 
svarene på tavlen). 

2. Efter indsamling af elevernes svar: tale om 
etymologien bag ordet "demokrati", og 
hvor dette politiske system blev til. 

 
 
 

Elevernes aktiviteter: 

1. Eleverne udveksler deres viden om demokrati. 
2. Hver elev læser "Principper for den demokratiske 

stat". 
3. Hver gruppe trækker et demokratisk princip, som 

skal illustreres i det korte rollespil.  
4. Eleverne forbereder rollespillene i grupperne (hvis 

de vil, kan de bruge rekvisitter). 
 



 

23 

3. Bed eleverne om at se nærmere på, 
hvordan demokrati fungerer, og hvad dets 
principper er.  

4. Del eleverne op i 7 grupper, og bed hver 
gruppe om at sætte sig sammen.  

5. Forklar opgaven 
• Hver gruppe modtager dokumentet: 

"Principper for den demokratiske stat" 
• Hver gruppe skal også trække et 

principark (fra æsken). 
• Gruppen laver et kort rollespil, der 

illustrerer det princip, der står på deres 
principark (giv dem 15 min. til 
forberedelse), og spiller det derefter 
for klassen (1 min.) 

• De andre elever skal gætte, hvilket 
demokratisk princip, der illustreres i 
scenen. 

6. Giv derefter hver elev teksten "Principper 
for den demokratiske stat", og bed dem om 
at læse teksten hver især.  

7. Bed eleverne om at tegne principarket for 
deres grupper og derefter forberede korte 
scener. 

8. Når gruppearbejdet er færdigt, bedes hver 
gruppe om at præsentere deres rollespil 
foran klassen. Tilskynd de andre elever til at 
gætte. 

5. Grupperne spiller deres rollespil foran klassen – 
andre elever prøver at gætte, hvilket princip der 
bliver vist (hvert rollespil skal vare maks. 1 min.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konklusion/opsummering: 

Opsummer lektionen ved at skrive de demokratiske principper på tavlen. 

 

Links til online-materiale, som 
skal bruges i undervisningen 
(understøttende materiale) – 
weblinks/artikler m.m. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Demokracja 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasady_pa%C5%84stwa_demokratycznego 

Demokrati – (græsk: δημοκρατία demokratia, kommer af δήμος, 
demos – "folk" og κρατία, krateo – "jeg regerer", "herredømme"), 
oversat: folkestyre, en styreform, hvor magten ligger hos flertallet af 
folket (som regerer direkte eller gennem repræsentanter). 
Parlamentarisk demokrati er i dag den mest almindelige form for 
demokrati. Forfatningen sikrer eksistensen af demokrati (med 
undtagelse af Israel og Storbritannien, som ikke har et dokument, der 
indeholder hele forfatningen). 

Demokratiet opstod i det antikke Grækenland (se: Athensk demokrati). 
Andre bidragydere til udviklingen er det antikke Rom, Europa samt 
Nord- og Sydamerika. Demokrati er blevet kaldt den sidste styreform og 
har spredt sig betydeligt over hele verden.  

Kilde: http://pl.wikipedia.org/wiki/Demokracja 

Principper for den demokratiske stat 

Demokratisk stat – en retsstat, en retstilstand, der gennemfører 
principperne om folkets suverænitet, pluralisme og adskillelse af 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Demokracja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasady_pa%C5%84stwa_demokratycznego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Demokracja
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magten. 

Principper for den demokratiske stat (grundlæggende demokratiske 
principper): 

1. Princippet om folkets suverænitet – Kilden til magten er de 
mennesker, der har ret til at beslutte og forhandle de vigtigste statslige 
spørgsmål (indirekte styre gennem valg af parlament, præsident eller 
ved at bruge retten til at nedlægge veto og civilt initiativ). En 
demokratisk stat kan give ret til civil ulydighed.   

2. Princippet om pluralisme – gennemføres i de politiske, sociale, 
ideologiske og økonomiske områder. Politisk pluralisme tillader 
eksistensen af flere partier og andre politiske organisationer, som er 
uafhængige af de statslige myndigheder og af hinanden. De kan lave 
programmer og organisationsstrukturer, og de har forskellige 
ideologiske identiteter. De kan konkurrere frit med hinanden (inden for 
eksisterende lov og orden) om vælgernes støtte med henblik på at 
kunne regere landet. Andre vil danne opposition eller søge indflydelse 
på statens politik.  

3. Princippet om adskillelse af magten – Den statslige magt opdeles i 
den lovgivende magt (ansvarlig for udarbejdelsen af loven), den 
udøvende magt (gennemførelse af loven i praksis) og den dømmende 
magt (tvistbilæggelse under de gældende regler). 

4. Princippet om retsstaten – Retsstaten eksisterer, når opbygningen 
og statsaktiviteter er baseret på lovgivningen. Lovgivningen beskriver 
forholdet mellem myndigheder, mellem myndigheder og 
enkeltpersoner samt mellem juridiske enheder og enkeltpersoner. I en 
sådan stat er borgernes ligestilling garanteret. Alt, som ikke er forbudt 
ved lov, er tilladt. Rettighederne for nogle begrænses af andres 
rettigheder. De offentlige myndigheder og staten er bundet af loven. 
Loven står over staten. Flertalsprincippet danner grundlag for afgørelse 
af borgerrettigheder. 

5. Konstitutionalisme og Rechtstaat (retsstat) – konstitutionalisme 
forstås som en regeringsform, som er baseret på forfatningen, og hvor 
magtudøvelse er underlagt de grundlæggende principper. Det er også 
forbundet med Rechtstaat, dvs. regering ifølge bindende lov.   

6. Princippet om repræsentation – indirekte styre, hvor 
repræsentanter vælges ved regelmæssige og frie valg, og hvor 
stemmer afgives ved hemmelig afstemning. Folket regerer ikke direkte, 
men vælger sine repræsentanter, der er ansvarlige over for dem. 

7. Princippet om begrænset flertal eller flertalsstyre med hensyn til 
mindretals rettigheder – Flertalsstyre med det forbehold at mindretal 
ikke undertrykkes. I første omgang vedrørte det primært religiøse (Lord 
Acton kunne ikke studere i Storbritannien, fordi han var katolik) og 
etniske minoriteter, og først senere inddroges politiske mindretal også. 

 

Foreslået vurderingsaktivitet: 

Diskussion: 
• Var det lettere eller sværere at illustrere det demokratiske princip, end du forventede? 

Hvilket princip var sværest/lettest at præsentere/gætte? Hvorfor? 
• Har du lært mere om demokratiske principper? Vidste du meget eller ikke så meget? 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Lord_Acton
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lord_Acton
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Bed eleverne om at give et (mundtligt eller skriftligt) svar på spørgsmålet "Hvilke demokratiske 
principper kan du identificere dig mest med? Hvorfor?" 

Indsæt de ressourcer, som du baserede lektionen på  

Bibliografi 

1. K. A. Wojtaszczyk, Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik. Zakres podstawowy. Wyd. WSiP , 
Warszawa 2004. ISBN 83-02-09146-4 

2. T. Żyro, Wstęp do politologii. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004. ISBN 83-01-14202-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstanty_Adam_Wojtaszczyk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wydawnictwa_Szkolne_i_Pedagogiczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/8302091464
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_%C5%BByro
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wydawnictwo_Naukowe_PWN
http://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/8301142022
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Lektionsplan  
 

Partnerland POLEN 

Lektionens forfatter Jarosław Puta 

Lektion nr. 2 

Lektionens titel At leve i et demokratisk land. 

Lektionens tema Generelle spørgsmål - demokrati, lov, retfærdighed 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-type 

20-30 elever – med arbejde i små grupper 

Anbefalet alder for 
eleverne  

14 – 18 

Anbefalet varighed 1,5 time eller 2x45 minutter 

FORMÅL 
• Indføring til begrebet "demokrati". 
• Forklarer, hvordan et demokratisk valg fungerer. 
• Introducere begrebet stemmerettigheder og vigtigheden af at bruge 

dem. 

Lektionens mål 
• Styrke elevernes holdning til bevidst deltagelse i det politiske liv i 

deres by og land. 
• Forøge elevernes aktivitetsniveau i skolens og klassens liv. 
• Gøre klassen til en beslutningstagende enhed. 

Nødvendige ressourcer 
• Papirark 
• Penne 
• Tavle 
• Kridt eller tuschpen 

Introduktion: 

Læreren fremlægger en definition af ordet demokrati og understreger, at selvom der er forskellige 
offentlige systemer i EU-landene, så er kernen i dem alle en demokratisk tilgang. (5 min.) 

Lærerens aktiviteter: 

• Lektionens første trin er valget. 
Læreren inddeler eleverne i 3 grupper. 

• Efter at de tre kandidater er valgt, 
annoncerer læreren valget. Han/hun 
bør bruge 5 minutter på hver af 
kandidaterne og hjælpe dem med at 
formulere en kort tekst til fremme af 
deres kandidatur. 

• Efter afstemningen indsamler læreren 
stemmesedlerne, tæller stemmerne og 
registrerer resultaterne på tavlen. (10 
min.) 
 

• Læreren indleder en diskussion om det 
gennemførte valg. Han/hun spørger 

Elevernes aktiviteter: 

• Hver gruppe vælger en repræsentant fra gruppen, 
som skal være kandidat til en plads i den 
midlertidige klasseregering. (5-10 min.) 

• Hver kandidat overvejer de argumenter, som kan 
overbevise resten af klassen til at stemme på 
vedkommende. Kandidaterne skriver korte 
valgtaler. (15 min.) 

• Samtidig, forbereder resten af klassen 
afstemningen. Hver elev skriver navnene på tre 
kandidater på et stykke papir og tegner tomme 
parenteser ud for hver enkelt. 

 
 

• Kandidaterne præsenterer deres indlæg i en 
alfabetisk rækkefølge efter første bogstav i deres 
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eleverne om, hvad der styrede deres 
valg, hvilke oplysninger de manglede, 
om de stemte for kandidaten fra deres 
egen gruppe, eller om de skiftede 
mening, og i givet fald hvorfor. 

• Læreren meddeler, at den netop valgte 
regering vil være klassens 
beslutningstagende enhed den næste 
uge. 

• Læreren beder eleverne, stadig i de 
samme 3 grupper, om at skrive et 
forslag pr. gruppe om en lov, der har til 
hensigt at forbedre den måde, klassen 
fungerer på. 

efternavn. (10-15 min.) 
• Herefter bruger resten af klassen stemmesedlerne 

og stemmer på den kandidat, de vil vælge som 
midlertidig klasseminister. (5 min.) 

• Kandidaten med flest stemmer udpeges som 
midlertidig klasseminister, den anden kandidat 
bliver vice-klasseminister, og den tredje bliver 
anden vice-klasseminister. 

• Eleverne udveksler synspunkter om det 
gennemførte valg. (10 min.) 

• Eleverne kan nu indgive lovforslag – forstået som 
ændringer, som de gerne vil se i den måde, klassen 
fungerer på. 

• Grupperne nedskriver deres ideer til ændringer. (10-
15 min.) 

• Alle tre love skal sættes til afstemning blandt de tre 
repræsentanter for klassen. (5-10 min.) Hvis 
lovforslaget vedtages (3 stemmer for, eller 2 
stemmer for og 1 stemmer imod), skal det tilføjes i 
skriftlig form til det regelsæt, der blev lavet i lektion 
nr. 2 -3. Hvis loven ikke vedtages (3 stemmer imod, 
eller 2 stemmer imod, og 1 stemmer for), træder 
loven ikke i kraft. I tilfælde af stemmelighed (1 
stemmer for, 1 stemmer imod, 1 undlader at 
stemme), udsættes afstemningen, og videre arbejde 
på lovforslaget tilrådes. Hvis 2 eller 3 personer 
undlade at stemme, erklæres afstemningen ugyldig, 
og her tilrådes også videre arbejde på lovforslaget. 
Arbejdet skal udføres i elevernes fritid i samråd med 
den midlertidige klasseregering. 

Konklusion/opsummering: 

Ved timens afslutning fortæller læreren, at eleverne vil opleve lignende situationer i forbindelse med 
valg af repræsentanter til landets regeringsinstitutioner, når de har fået stemmeret. Læreren 
understreger betydningen af informerede valg og betydningen af at skaffe sig viden om kandidaternes 
programmer. (5-10 min.) 

Links til online-materiale, som skal bruges i 
undervisningen (understøttende materiale) – 
weblinks/artikler m.m. 

 

Foreslået vurderingsaktivitet: 

Læreren observerer gennem mindst en uge elevernes adfærd i forbindelse med at tage initiativer, 
indføre af nye ændringer og samarbejde med klassens valgte repræsentanter. 
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VII/2 Borgerskab og mit land 

 

Lektionsplan  
 

Partnerland ITALIEN 

Lektionens forfatter Massimo Marconcini 

Lektion nr. 3 

Lektionens titel Jeg er borger i mit land på en bevidst og deltagende måde. Mit lands 
nyere historie. 

Lektionens tema Borgerskab og mit land 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-type 

1 klasse – i små grupper 

Anbefalet alder for 
eleverne  

16-17 

Anbefalet varighed 1,5 timer til lærerens aktivitet + 1,5 timer til elevernes aktivitet  

FORMÅL 
• At få en klarere forståelsee af nogle af landets vigtige historiske 

begivenheder. Her tænkes på foruroligende og dramatiske 
begivenheder, som har bestemt landets nuværende geopolitiske 
konfiguration. 

• At lære hvem statens grundlæggere var, og hvilke idealer, elevernes 
stat blev grundlagt på.  

• At finde ud af, om der stadig er uløste spørgsmål om statens enhed. 

Lektionens mål 
• Lektionen er rettet mod europæiske drenge og piger i alderen 16 til 

17 år. Gennem deres skoleforløb er de uden tvivl stødt på forløb om 
deres lands historie, uden at visse passager er blevet uddybet på en 
klar og veldefineret måde. 

Nødvendige ressourcer 
• Pen + papir 

Introduktion:  

Enhver borger, uanset alder, bør føle et tilhørsforhold til sin egen stat på en sund måde, uden 
overdreven nationalisme eller chauvinisme, men med en stærk og dybt rodfæstede følelse af et bevidst 
og deltagende tilhørsforhold. Det er vigtigt at kende sin stats historie, dens regler og dens politiske 
opbygning. 

Lærerens aktiviteter: 

• Læreren forklarer landets nyere historie 
• Læreren beskriver værdien af de mulige 

forbindelser til den ældre historie 
• Læreren præsenterer biografien for en 

eller flere af statens grundlæggere.  

Elevernes aktiviteter:  

• Historiens korsveje. 
• Hver arbejdsgruppe nedskriver et spørgsmål eller en 

tanke om de afgørende øjeblikke i landets historie  
• Senere prøver hele klassen i fællesskab at forestille 

sig, hvad der ville være sket, hvis en anden 
beslutning end en bestemt beslutning var blevet 
truffet. 
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Konklusion/opsummering: 

Lærer beder eleverne om at tænke over betydningen af at kende fortiden for bedre at forstå nutiden.  

Links til online-materiale, som skal bruges i 
undervisningen (understøttende materiale) 
– weblinks/artikler m.m. 

http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_en.htm 

 

Referencer:  kildemateriale / weblinks / 
artikler m.m. 

Landets nyere historie. 
Biografi for en eller flere af statens grundlæggere. 

Foreslået vurderingsaktivitet:  

Læreren kan vurdere:  

• Aktiv deltagelse  
• Evne til at arbejde i gruppe 
• Evne til sammenhængende at udtrykke sin egen holdning til lektionens emne 
• Færdigheder til håndtering af information (vælge, sammenligne, kontrollere og præsentere 

resultater) 
• Færdigheder og holdninger udtrykt ud fra elevernes egne medborgerholdninger til det 

behandlede, samfundsmæssigt vigtige spørgsmål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_en.htm
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Lektionsplan  
 

Partnerland ITALIEN 

Lektionens forfatter Massimo Marconcini 

Lektion nr. 4  

Lektionens titel Jeg er borger i mit land på en bevidst og deltagende måde. 
Regeringsformen og de generelle regler for sameksistens. 

Lektionens tema Borgerskab og mit land 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-type 

1 klasse – i små grupper 

Anbefalet alder for 
eleverne  

16-17  

Anbefalet varighed 1,5 timer til lærerens aktivitet + 1,5 timer til elevernes aktivitet 

FORMÅL • Eleverne har sandsynligvis ikke en klar opfattelse af, hvad statens 
"form" betyder, og de har sandsynligvis heller ikke kendskab til 
forfatningen (eller sædvane, der træder i stedet for den, hvor den ikke 
findes nedskrevet). Forfatningen er statens fundament. 

Lektionens mål • At lære om landets institutionelle form og dens funktioner. 
• At lære de generelle regler for sameksistens i landet og egne pligter 

og rettigheder som følge heraf. 
• At udvikle en større følelse af tilhørsforhold til det nationale samfund 

og føle sig som medborger på en mere ansvarlig måde.  
• At begynde at føle sig som en mulig fremtidig del af landets regerende 

klasse. 

Nødvendige ressourcer • pen, papirer, tavle, tuschpenne 

Introduktion:  

Enhver borger, uanset alder, bør føle et tilhørsforhold til sin egen stat på en sund måde, uden 
overdreven nationalisme eller chauvinisme, men med en stærk og dybt rodfæstede følelse af et bevidst 
og deltagende tilhørsforhold. Det er vigtigt at kende sin stats historie, dens regler og dens politiske 
opbygning. 

Lærerens aktiviteter: 

Læreren vil omtale flere 
regeringsformer med en analyse af 
elevernes land og forfatning som 
strukturerende fundament og 
grundlæggende principper. 

Læreren arrangerer et 
diskussionsforum blandt eleverne i 
klassen.  

Foreslåede forumspørgsmål:  

Hvilken form for regering er i dit land? 

Hvad var den tidligere form? 

Elevernes aktiviteter: 

Eleverne (med brug af de lærte værktøjer, men også med brug 
af egne ideer) vil kunne foretage en kritisk og argumenteret 
vurdering af det institutionelle system og foreslå mulige 
ændringer af ud fra menneskerettighederne.  

Hver gruppe foreslår 3 ændringer. Læreren skriver dem alle op 
på tavlen, og klassen vælger de 5 mest populære. 
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Findes der en nedskrevet forfatning? 

Prøv at skitsere de vigtigste passager i 
forfatningen. 

 

 

 

 

Konklusion/opsummering: 

Læreren beder eleverne om at tænke over betydningen af at have eller ikke at have en nedskrevet 
forfatning. 

Links til online-materiale, som skal 
bruges i undervisningen 
(understøttende materiale) – 
weblinks/artikler m.m. 

Forfatningsret. 

Forfatningen 

Foreslået vurderingsaktivitet: 

Læreren kan vurdere: 

• Aktiv deltagelse  
• Evne til sammenhængende at udtrykke sin egen holdning til lektionens emne 
• Færdigheder til håndtering af information (vælge, sammenligne, kontrollere og præsentere 

resultater) 
• Færdigheder og holdninger i forbindelse med at udtrykke egne medborgerholdninger til det 

behandlede samfundsspørgsmål. 
• Evne til at bruge nye kompetencer i ualmindelige situationer. 
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Lektionsplan  
 

Partnerland ITALIEN 

Lektionens forfatter Massimo Marconcini 

Lektion nr. 5 

Lektionens titel Jeg er borger i mit land på en bevidst og deltagende måde. 
Institutionerne i min stat. 

Lektionens tema Borgerskab og mit land 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-
type 

1 klasse – i små grupper 

Anbefalet alder for 
eleverne  

16-17  

Anbefalet varighed 1,5 timer til lærerens aktivitet + 1,5 timer til elevernes aktivitet 

FORMÅL • At lære, hvem der er leder af staten, men først og fremmest dennes 
rolle og funktioner. 

• At lære landets opbygning og forfatningsmæssige organer, og 
hvordan de vælges af borgerne. 

• At lære mere om forskellene mellem lovgivende, udøvende og 
dømmende magt. De vil værdsætte (selvom de ikke er enige) 
Montesquieus erklæring om, at disse magter skal være selvstændige 
og uafhængige.  

• At lære, hvordan loven udstedes i landet, og hvordan man sikrer, at 
lovene overholdes. 

• At lære om landets regeringsmæssige funktioner. 

Lektionens mål • Eleverne vil, med deres viden om landets historie, styreform og 
forfatning, kunne afdække og lære om landets regeringsmæssige 
opbygning – det politiske og administrative system og dets 
virkemåde. 

Nødvendige 
ressourcer 

• Pen + papir 

Introduktion: 

Enhver borger, uanset alder, bør føle et tilhørsforhold til sin egen stat på en sund måde, uden 
overdreven nationalisme eller chauvinisme, men med en stærk og dybt rodfæstede følelse af et 
bevidst og deltagende tilhørsforhold. Det er vigtigt at kende sin stats historie, dens regler og dens 
politiske opbygning. 

Lærerens aktivitet: 

Læreren beskriver den 
forfatningsmæssige opdeling med 
særligt fokus på magtdelingen mellem 
de forskellige forfatningsmæssige 
organer, og hvordan de udpeges eller 
vælges. Der lægges særlig vægt på 

Elevernes aktiviteter: 

Min klasse er parlamentet.  

Når eleverne har den fornødne viden og kunnen, kan de 
prøve at skrive en lov (én pr. gruppe) om et emne, de er 
engageret i, med hjælp fra læreren.  

Forslaget er ikke kun en didaktisk øvelse, det skal kunne 
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forskellene mellem lovgivende og 
udøvende magt samt om lovforslag og 
procedurer for vedtagelse af love. 

fremsættes gennem de eksisterende institutioner til det 
lovgivende organ eller til personer med tilsvarende magt. 

 

Konklusion/opsummering: 

Læreren kan lade eleverne tænke over betydningen af lektionen i forbindelse med at blive aktive 
borgere. 

Links til online-materiale, som skal 
bruges i undervisningen  

(understøttende materiale) – 
weblinks/artikler m.m. 

Forfatningsret.  

Forfatningen 

Foreslået vurderingsaktivitet: 

Læreren kan vurdere: 

• Aktiv deltagelse   
• Evne til at arbejde i gruppe 
• Evne til sammenhængende at udtrykke sin egen holdning til lektionens emne 
• Færdigheder til håndtering af information (vælge, sammenligne, kontrollere og præsentere 

resultater) 
• Færdigheder og holdninger i forbindelse med at udtrykke egne medborgerholdninger til det 

behandlede samfundsspørgsmål. 
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Lektionsplan  
 

Partnerland PL 

Lektionens forfatter Zuzanna Rejmer 

Lektion nr. 6 

Lektionens titel Borger og borgerens rolle i samfundet. 

Lektionens tema Borgerskab og mit land 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-
type 

20 – 30 elever 

Anbefalet alder for 
eleverne  

14-18 

Anbefalet varighed 45 min. 

FORMÅL • Introduktion til begrebet civilsamfund 
• At skabe bevidsthed blandt eleverne om borgerens rolle i processen 

til styrkelse af demokratiet og civilsamfundet.  
• Stimulere kreativitet og evne til at arbejde i grupper 

Lektionens mål • Kan forklare, civilsamfundet fungerer  
• Kan udpege fordelene ved at leve i civilsamfundet  
• Kan udpege de kvaliteter hos borgerne, som bidrager til udvikling af 

civilsamfundet 

Nødvendige 
ressourcer 

• Et dokument om civilsamfundet (taget fra Wikipedia) 
• Flipover-ark 
• Tuschpenne 
• Farveblyanter 

Introduktion: 

Præsenter lektionens emne. Fortæl eleverne, at I gennem lektionen vil se nærmere på, hvad et 
civilsamfund er, og hvad borgerens rolle er i et sådant samfund 

Lærerens aktiviteter: 

1. Uddel dokumentet 
"Civilsamfundet". 

2. Bed en af eleverne til at læse 
dokumentet højt.  

3. Spørg eleverne om, hvordan de 
forstår definitionen. Bed dem om 
med deres egne ord at definere, 
hvad civilsamfundet er. Hvis de har 
problemer med at forstå begrebet, 
så spørg dem, hvad de forstår ved 
"selvorganisering" eller "impulser 
fra de statslige myndigheder". 
Forklar disse begreber, hvis det er 
nødvendigt, og giv eksempler. 

Elevernes aktiviteter: 

1. Eleverne læser og analyserer hver for sig teksten 
"Civilsamfundet".  

2. Eleverne arbejder i grupper om at lave en plakat, der 
fremstiller en borger i civilsamfundet.  

3. Grupperne præsenterer deres plakater. 
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Spørg også eleverne om, hvordan 
"bevidsthed om samfundets 
behov", "interesse i offentlige 
forhold" og "ansvarsbevidsthed" 
viser sig i praksis – gør eleverne 
opmærksomme på demokratiets 
manifestationer, som nævnes i 
dokumentet. 

4.  Del eleverne op i grupper (fra 3 til 
6 elever i en gruppe). 

5. Fortæl eleverne, at hver gruppes 
opgave er at tegne/lave en grafisk 
illustration af en borger i 
civilsamfundet ved hjælp af 
informationen i dokumentet – hvad 
er borgerens egenskaber, hvad gør 
borgeren (hvilke aktiviteter påtager 
borgeren sig), hvad mener 
borgeren, hvordan ser borgeren 
ud. 

Giv eleverne 20 min. til 
gruppearbejdet. 
6. Bed hver gruppe om kort at 

præsentere deres plakat 
("præsentere" deres borger), og 
skriv elevernes ideer ned. 

 

 

Konklusion/opsummering: 

Bed eleverne om at opsummere, hvilke fordele der kan opnås ved at leve i civilsamfundet. – Skriv 
deres svar på tavlen. 

Links til online-materiale, som skal 
bruges i undervisningen 
(understøttende materiale) – 
weblinks/artikler m.m. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo 
_obywatelskie 

"Civilsamfund – et samfund karakteriseret ved aktivitet og 
evne til selvorganisering samt definering og opnåelse af 
mål uden impuls fra de statslige myndigheder.  

(…) 

Den grundlæggende egenskab ved civilsamfundet er 
medlemmernes bevidsthed om samfundets behov og 
ønske om at tilfredsstille dem, hvilket indebærer interesse 
i offentlige (samfunds-) anliggender og ansvarsfølelse over 
for samfundets velbefindende.   

 (…) 

Eksempler på manifestationer af civilsamfundet 

• Samfundsmæssig aktivitet 
• Ikke-statslige organisationer (civile, almennyttige 

organisationer, der arbejder på eget initiativ for en 
bestemt offentlig interesse.)  

• Selvstyre (beslutningstagning uafhængigt af 
hovedmagten/myndighederne, varetage 
supplerende funktioner med relationen til 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%25C5%2582ecze%25C5%2584stwo%20_obywatelskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%25C5%2582ecze%25C5%2584stwo%20_obywatelskie
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myndighederne for f.eks. skole, fabrik eller stat). 
• Frivilligt arbejde 
• Samarbejde om samfundets velbefindende 

Rimelig og bæredygtig udvikling (udvikling baseret på 
rationel forvaltning af kulturelle og naturlige ressourcer på 
lokalt og globalt plan, som er udtømmende, ikke-
vedvarende eller med begrænset evne til selvregenerering 
og selv-genopbygning). 

Foreslået vurderingsaktivitet: 

• Hvad har du lært om civilsamfundet, som du ikke vidste før? 
• Elevernes svar på "Hvilke aktiviteter kan jeg/vil jeg gerne varetage for at bidrage til udviklingen 

af civilsamfundet?"  
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Lektionsplan  

 

Partnerland Polen 

Lektionens forfatter Jarosław Puta 

Lektion nr. 7 

Lektionens titel Hvad vil det sige at være en god borger? 

Lektionens tema Borgerskab og mit land 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-type 

20-30 elever – med arbejde i små grupper 

Anbefalet alder for 
eleverne  

14 – 16 

Anbefalet varighed 45 minutter 

FORMÅL • Øge selvbevidstheden hos eleverne i sammenhængen med at 
være en aktiv borger. 

Lektionens mål • Definere begrebet "borger". 
• Introducere eleverne til en borgers pligter. 
• Øge elevernes civile aktivitetsniveau. 

Nødvendige ressourcer • Papirark 
• Penne 
• Tavle 
• Kridt eller tuschpen 

Introduktion: 

Læreren uddeler papir og penne til eleverne og skriver ordet BORGER på tavlen. Derefter beder 
han/hun deltagerne om at skrive, hvad de forbinder med ordet. (5 min.) Når opgaven er udført, 
præsenterer hver elev sine bemærkninger til gruppen. Læreren og eleverne må ikke kommentere 
eller kritisere svarene. Når den sidste deltager har præsenteret sine tanker, præsenterer læreren en 
definition af begrebet "medborgerskab". (5 min.) 

Lærerens aktivitet: 

• Læreren deler eleverne op i grupper på 
5-6 personer og giver hver gruppe et 
større ark papir og penne. Derefter 
beder han/hun deltagerne om kort at 
beskrive en borgers ønskede og 
uønskede aktiviteter. 

• Læreren beder eleverne om at 
præsentere deres svar. 

• Læreren beder eleverne om hver især 
og anonymt at nedskrive to 
borgerkompetencer, som de mener, at 
de besidder. 

 
• Læreren indsamler alle svarene og laver 

en samlet liste af dem på tavlen. 

Elevernes aktiviteter: 

• Hver gruppe vælger en person, der skriver 
tingene ned. Eleverne laver lister over, hvad de 
mener er forbundet med at være en "god 
borger" (til venstre på arket) og en "dårlig 
borger" (til højre). (10 min.) 

• Hver gruppe præsenterer sit arbejde. (5 min.) 
• Hver elev nedskriver to borgerkompetencer, 

som han/hun besidder, og afleverer sine 
skriftlige til læreren. (5 min.) 

• I grupper udveksler eleverne tanker om 
borgerkompetencer, og hvor let eller svært det 
er at opnå dem. (10 min.) 
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Derefter indleder han/hun en åben 
diskussion med eleverne om 
hyppigheden af de nævnte 
borgerkompetencer. 

Konklusion/opsummering: 

Læreren opsummerer opgavernes konklusioner og understreger betydningen af en aktiv holdning i 
forbindelse med udvikling af egne borgerkompetencer. Han/hun beder også eleverne om at lave en 
tidsplan som hjemmearbejde, hvor den enkelte elev skal beskrive sine egne samfundsmæssige 
aktiviteter gennem en uge og definere dem som henholdsvis ønskede og uønskede. (5 min.) 

Foreslået vurderingsaktivitet: 

Læreren starter en diskussion med eleverne om deres iagttagelser af samfundslivet i hverdagen, 
menneskelig interaktion og deres egen adfærd som civil attitude. Desuden læser læreren højt fra 
elevernes beskrivelser af sig selv, hvor disse har accepteret dette, og fører individuelle samtaler om 
deres iagttagelser. 

Indsæt de ressourcer, som du baserede lektionen på 

Løst baseret på et lektionsscenarie af Tomasz Merta, Alicja Pacewicz og Anna Machcewicz. 

http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=wos&methid=74475
0891&page=article&article_id=317612 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=wos&methid=744750891&page=article&article_id=317612
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=wos&methid=744750891&page=article&article_id=317612
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VII/3 Lokalsamfund og selvstyre  

   

Lektionsplan  

 

Partnerland DANMARK 

Lektionens forfatter Inger Ubbesen, Ove Nielsen og Henning Westphael, VIAUC 

Lektion nr. 8 

Lektionens titel Eleven som borger i det lokale politiske system. 

Lektionens tema  Lokalsamfund og selvstyre 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-type 

20 – 28 elever  

Anbefalet alder for 
eleverne  

14-15 

Anbefalet varighed Min. 3 x 45 minutter 

FORMÅL Formålet med dette modul er at gøre eleverne bevidste om, hvor, 
hvordan og af hvem lokale politiske spørgsmål drøftes og besluttes. 
Eleverne skal også gøres bevidste om, hvordan de, i lighed med alle andre 
borgere, kan påvirke beslutningerne. 

Lektionens mål • At give eleverne en forståelse af begrebet "borger". 
• At give eleverne et forhold til betydningen af at være del af et 

fællesskab. 
• At få eleverne til at føle, at de er en del af et lokalt politisk system. 
• At give eleverne viden om, hvordan og hvor lokale politiske 

beslutninger træffes. 
• At hjælpe eleverne med at indse og forstå, at man kan skaffe viden 

fra mange forskellige kilder. 

Nødvendige ressourcer Blyanter, papir, stort papir til plakater, transportmidler 

Introduktion: 

Bruge oplæg og diskussioner i klassen som grundlag for et besøg på rådhuset, et interview med et 
medlem af kommunalbestyrelsen og efterfølgende bearbejdning i klasselokalet, hvor der arbejdes 
med 

• Den enkelte elevs personlige opfattelse af medborgerskab 
• Den enkelte elevs opfattelse af fællesskab 
• Relationen mellem individet og det lokale politiske system 

 

Aktiviteter for lærer og elever: 
Den første fase – introduktion – starter i klasselokalet med en klassesamtale/-øvelse, hvor eleverne 
får nogle strukturelle rammer, inden for hvilke de kan undersøge hinandens opfattelse af begrebet 
borger, og hvor man diskuterer, hvad et fællesskab egentlig er (se øvelse 1 og 2). 

 

Den næste fase består af et besøg på det lokale rådhus, inklusive rundvisning ved en lokalpolitiker. 
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Her er elevernes opgave at lytte og "indsamle" information om lokale politiske forhold. 

Sidste fase – bearbejdning – finder sted tilbage i klasselokalet. Her udveksler man viden for at 
opsummere besøget. Eleverne opdeles i små grupper for at besvare spørgsmål om, hvad de nu ved 
om det lokale politiske system, og hvor de efter behov kan formulere nye spørgsmål om emner, der 
måtte være opstået. Se "Evaluering". 

 

Foreslået vurderingsaktivitet: 

Sidste fase – behandling – kan også ses som en evalueringsfase, hvor eleverne besvarer følgende 
spørgsmål, først i grupperne og derefter som klasse: 

• Hvad laver et medlem af kommunalbestyrelsen? 
• Hvordan vælges medlemmerne af kommunalbestyrelsen? 
• Hvad ved I nu, som I ikke vidste før? 
• Har I spørgsmål om emner i relation til temaet? 
• Hvad har vores diskussioner om fællesskab at gøre med kommunalbestyrelsen? 

Yderligere ressourcer: 

Øvelse 1: 

Hvad er en borger? 

1. Eleverne giver hver især et skriftligt svar på følgende spørgsmål: "Hvad tænker du på, når du 
hører ordet "borger"?" 

2. Eleverne inddeles i grupper, hvor de præsenterer deres svar fra associationsøvelsen for 
hinanden. Derefter arbejder de som en gruppe med at prioritere de fire vigtigste svar. 

3. Grupperne fremlægger prioriterede svar for resten af klassen. Efterfølgende er det hele klassens 
opgave at blive enig om, hvilke fire svar, den anser for at være de vigtigste. 

4. Skriv disse svar på en plakat, og hæng den op i klasselokalet. 

 

Øvelse 2: 

Fællesskab 

Associationsøvelse - grupper på 4-5 elever 

Tegn en cirkel på et stort stykke papir. Skriv ordet "fællesskab" inde i cirklen. 

Eleverne skiftes til at skrive ned, hvad de forbinder med dette ord ved at tegne en linje ud fra cirklen 
og skrive de pågældende ord. De kan også kommentere ord, som er skrevet af andre. Der anvendes 
samme metode til et mindmap. Eleverne skal gennemføre øvelsen uden at tale. 

Grupperne læser sine ord højt for hinanden og diskuterer ligheder og forskelle for at definere, hvad 
gruppen som helhed mener er betegnende for et fællesskab. 

Grupperne vælger de fire ord fra deres egen associationscirkel, som de mener bedst beskriver ordet 
"fællesskab". 
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Lektionsplan  

 

Partnerland DANMARK 

Lektionens forfatter Inger Ubbesen, Ove Nielsen og Henning Westphael, VIAUC 

Lektion nr. 9  

Lektionens titel Undervisning baseret på studier i lokalområdet. 

Lektionens tema  Lokalsamfund og selvstyre 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-
type 

20 – 28 elever 

Anbefalet alder for 
eleverne  

14-15 

Anbefalet varighed 2-3 x 45 minutter 

FORMÅL Formålet med lektionerne er at gøre eleverne bekendt med de muligheder, 
som borgerne har for at udtrykke sig, samt betydningen af dette for 
beslutningsprocesserne. Eleverne skal indse, at det faktum, at borgere giver 
udtryk for deres meninger, kan få resultere i faktiske beslutninger. Formålet 
er at give eleverne indsigt i reglerne og bestemmelser for lokal demokratisk 
praksis, inklusive det faktum, at folks uenigheder og forskellige perspektiver 
på et emne er et særtræk ved og en forudsætning for den demokratiske 
praksis.  

Lektionens mål • At give eleverne viden om anerkendte lokale myndigheder (f.eks. 
fællesrådet Hasle Fællesråd), som fungerer som et fælles "talerør" over 
for de kommunale myndigheder 

• At lære eleverne, hvordan man læser forskellige tekster og afkoder 
deres budskaber for at forstå sammenhængen mellem afsender og 
modtager og identificere vigtige pointer 

• At lære eleverne, hvordan man gennemfører nøje målrettede og kritiske 
søgninger i web-baserede kilder 

• At lære eleverne at forholde sig til billeder, kort, tegninger m.m. og 
deres betydning for læserens opfattelse af en artikels perspektiv som 
hjælp til, at eleverne kan kommunikere deres egne synspunkter og lytte 
til andres 

Nødvendige 
ressourcer 

Computere  

Introduktion:  

Eleverne indsamler viden om det lokale Hasle Torv ved at bruge på de lokale fællesråds (Hasle 
Fællesråd) websted (www.haslefaellesraad.dk), websteder for aviser (www.stiften.dk , www.jp.dk, 
www.tv2oj.dk), Google Maps osv. Et besøg på Hasle Torv for at sammenligne de beskrivelser og 
tegninger, som eleverne har indsamlet, med deres egne indtryk. 

Lærerens aktivitet: 
Vi foreslår, at rækkefølgen for 

Elevernes aktiviteter: 

Eleverne udarbejder en eller flere korte beskrivelser af 

http://www.haslefaellesraad.dk/
http://www.stiften.dk/
http://www.jp.dk/
http://www.tv2oj.dk/
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indsamling af information følger denne 
model: 

1. Læreren indfører klassen i 
opgaven og problemet: Hvad er 
et fællesråd, hvad laver det, og 
hvilken indvirkning har det på 
beslutninger om Hasle Torv? 
Hvad bliver der skrevet om 
Hasle Torv i aviserne, hvilke 
synspunkter kommer til 
udtryk? Og så videre. 

2. Den fælles præsentation bør 
resultere i et katalog af enkle 
spørgsmål og opgaver. 
Eksempler: 

a) Hvad er Hasle Fællesråd – 
hvad mener dette 
fællesråd, at der skal gælde 
for Hasle Torv? 

b) Mediernes beskrivelser af 
Hasle Torv. Hvad skriver de 
om det? 

c) Hasle Torv i tidligere tider – 
hvad var der tidligere? 

d) Kort og billeder af torvet – 
hvad viser de? 

3. Kommunikation – vidensdeling. 
Organiseret i fællesskab, som 
samarbejdende læring eller 
webbaseret. 

 

meninger om Hasle Torv, som de har fundet på nettet, 
med tilhørende links, og kommunikerer 
beskrivelsen/beskrivelserne via internetforummet eller en 
opslagstavle i klasselokalet.  

 

Kommunikation – vidensdeling. Organiseret i fællesskab, 
som samarbejdende læring eller webbaseret. 

 

Konklusion/opsummering: 

En diskussion i klassen om indholdet af opslagstavlen for at sætte forskellige meninger i forhold til 
hinanden 

Links til online-materiale, som skal 
bruges i undervisningen 
(understøttende materiale) – 
weblinks/artikler m.m. 

Eleverne indsamler viden om det lokale Hasle Torv med 
brug af beskrivelser fra det lokale fællesråds (Hasle 
Fællesråd) websted (www.haslefaellesraad.dk), websteder 
for aviser (www.stiften.dk , www.jp.dk, www.tv2oj.dk), 
Google Maps osv. 

Et besøg på Hasle Torv for at sammenligne de beskrivelser 
og tegninger, som eleverne har indsamlet, med deres egne 
indtryk. 

Hjemmesider for lokale myndigheder, NGO'er etc. 

 

http://www.haslefaellesraad.dk/
http://www.stiften.dk/
http://www.jp.dk/
http://www.tv2oj.dk/
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Lektionsplan  

 

Partnerland Danmark 

Lektionens forfatter Inger Ubbesen, Ove Nielsen og Henning Westphael, VIAUC 

Lektion nr. 10  

Lektionens titel Deltagelse i den demokratiske dialog. 

Lektionens tema  Lokalsamfund og selvstyre 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-
type 

20 – 28 elever 

Anbefalet alder for 
eleverne  

14-15 

Anbefalet varighed Min. 2 -3 lektioner 

FORMÅL Evne til at deltage i en dialog er en grundlæggende demokratisk færdighed. 
Her skal eleverne øve sig i at undersøge andre menneskers perspektiver, 
lytte, forstå og stille spørgsmål for at få mere information og/eller afklaring. 
Desuden skal de lære at udtrykke deres egne synspunkter – og have modet til 
at gøre det. Endelig skal de arbejde med forhandling og beslutningstagning.  

Lektionens mål At styrke elevernes kommunikative færdigheder gennem øvelser i at 

• Lytte 
• Fortolke og forstå andre personers udsagn og meninger 
• Stille åbne spørgsmål for at få flere detaljer 
• Udtrykke egne meninger 
• Begrunde synspunkter 
• Træffe beslutninger på grundlag af diskussioner 

 

Nødvendige 
ressourcer 

Teknologi til gennemførelse af interviews 

Introduktion:  

Denne lektionsplan følger lektionsplan 9. Emnet for dette modul omfatter selve samtalen og 
samtalens indhold. Samtalens indhold er centreret omkring en diskussion af kriterier og forslag til 
opbygningen af Hasle Torv.  
Det følgende kunne bruges som "indledningsvise" kriterier: 

• Økonomi – hvor meget vil/må det koste? 
• Æstetik – træer, lys, kunst, juletræ 
• Brugervenlighed – hvordan kan handicappede få adgang til alle områderne? 
• Aktivitetsmuligheder – hvem skal kunne gøre hvad? 
• Identifikationsmuligheder – hvem er pladsen beregnet til? 
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1. Aktiviteter for lærer og elever: 
Eleverne begynder med at interviewe hinanden for at identificere ønsker til torvets opbygning. 
Øvelsen gennemføres i grupper på 3-4 medlemmer med følgende regler og roller: 
• Én elev skal lede samtalen, stille åbne spørgsmål og lytte aktivt 
• Én elev er den interviewede og besvarer spørgsmålene 
• Én elev er tidsholder (kan udelades) 
• Én elev er observatør, nedskriver de spørgsmål, der stilles 

(Se de syv regler for god dialog: http://www.tomasfriis.dk/?page_id=59) 

Alle elever bør spille alle roller og derefter diskutere deres indtryk af at deltage i en struktureret 
samtale. 

Øvelsen slutter med, at hver gruppe udarbejder tre lister: 

• En liste med gode spørgsmål 
• En liste over gode "lytterkvaliteter" 
• En liste med ideer til torvet 

2. Læreren præsenterer derefter kriterierne og beder eleverne om at arbejde i grupper for at 
diskutere og supplere listen med kriterier. 
• Hvordan skal de enkelte kriterier forstås? 
• Er nogle kriterier vigtigere end andre? Hvorfor? 
• Er der forslag til andre kriterier? 

Grupperne afslutter gruppearbejdet med at prioritere en liste med kriterier – og begrunde 
prioriteringen. 

3. På grundlag af de to forudgående faser udvikler eleverne en interviewguide, som de skal bruge 
til at foretage interviews om synspunkter og ønsker for Hasle Torv. I grupperne formulerer 
eleverne spørgsmål, som skal stilles til borgerne i Hasle. De enkelte gruppers forslag skrives på 
tavle/smartboard og vil derefter danne grundlag for udviklingen af en fælles interviewguide. 

4. Indtil nu har eleverne forholdt sig til hinandens synspunkter om og ønsker for Hasle Torv. Denne 
"interessentgruppe" udvides nu til at omfatte det lokale miljø. Klassen skal indsamle synspunkter 
og udtalelser fra de lokale borgere om torvets opbygning. 
Som hjemmearbejde skal hver elev interviewe en person om dennes ønsker og ideer omkring 
Hasle Torv. Denne person kan være et familiemedlem, en nabo eller en forbipasserende. 

5. Interviewets resultat præsenteres for resten af gruppen under den næste lektion, og gruppens 
medlemmer samler derefter forslag, de har modtaget, til en præsentation for hele klassen. 

Eleverne har nu behandlet ideer og ønsker omkring Hasle Torv 

• På grundlag af deres egne ønsker og perspektiver 
• På grundlag af udsagn fra Hasle Fællesråds websted 
• På grundlag af interviews med "tilfældige borgere" 
• På grundlag af relevante kriterier 

Konklusion: 

Præsentationen eller statusrapporten under i punkt 5 (fra indledningen ovenfor) danner grundlag for 
den konkrete udformning af forslag, som følger i lektionsplan nr. 11. 

Foreslået vurderingsaktivitet: 

Hvilke tegn er der på, at eleverne gør fremskridt i retning af målene? Eleverne viser engagement i 
deres samtaler om opgaven. Eleverne arbejder (= taler og argumenterer) ud fra andre perspektiver 
end deres eget. Eleverne forholder sig til og taler om relevante og beslægtede emner. 

 

http://www.tomasfriis.dk/?page_id=59
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Lektionsplan  

 

Partnerland DANMARK 

Lektionens forfatter Inger Ubbesen, Ove Nielsen og Henning Westphael, VIAUC 

Lektion nr. 11 

Lektionens titel "Hvis det var op til os ..." Demokratisk deltagelse som øvelse. 

Lektionens tema  Lokalsamfund og selvstyre 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-
type 

20 – 28 elever  

Anbefalet alder for 
eleverne  

14-15 

Anbefalet varighed 3-4 x 45 minutter 

FORMÅL Formålet med denne lektion er at give eleverne praktisk indsigt i deltagelse og 
de dilemmaer, der er knyttet til evnen til at nå til enighed og træffe 
beslutninger. Lektionen tager form af en øvelse i medborgerskab, da det er 
hensigten at styrke elevernes generelle færdigheder. Det omfatter udvikling af 
en ide, fremlæggelse og argumentation for et forslag, der vedrører andre 
personers synspunkter samt at indlede forhandlinger med henblik på at opnå 
konsensus. 

Lektionens mål Eleverne skal tilegne sig færdigheder med at arbejde med og styre et projekt 
fra ide til præsentation. Det indbefatter evnen til at  

• Indsamle, sortere, evaluere og anvende relevant viden om 
lokalområdet og borgerne 

• Forberede mundtlige og skriftlige præsentationer 
• Argumentere for egne og andres perspektiver 
• Udtrykke sig sammenhængende og velorganiseret 
• Bruge it på en relevant måde i alle projektets faser 
• Forholde sig kritisk og konstruktivt til egne og andres forslag 

Ét mål er at hjælpe eleverne med at bruge deres egne erfaringer til at få 
indsigt i begrebet medborgerskab gennem øvelser i demokratiske 
beslutningsprocesser. 
Et andet mål er, at eleverne – i løbet af den afsluttende fase – skal være i 
stand til og villige til at indgå en debat om samfundsmæssige problemer og 
mulige løsninger. 

 

Nødvendige 
ressourcer 

Computere, kameraer, tegnemateriale, materiale til bygningsmodeller m.m. 

Her er ideelle muligheder for at benytte et bredt udvalg af værktøjer, 
herunder it, i flere af faserne. Her nogle ideer: 
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• Egne digitale billeder (mobiltelefon), oversigtsbilleder og nærbilleder 
af detaljer 

• Billedbehandling (f.eks. PaintShop), tegn foreslåede ændringer på 
billederne, måske billedcollage 

• Håndtegninger 
• PowerPoint medbilleder, tekst, video 
• Fysiske modeller - LEGO osv. 
• Google SketchUp 
• Eget tv-indslag (video, elever spiller et interview med borgere) 
• osv. 

Introduktion: 
Den grundlæggende ide med undervisningen er, at eleverne skal udarbejde et konkret forslag, 
hvordan Hasle Torv skal se ud. Et torv er et konkret, lokalt og fysisk sted. Samtidig er det et generelt 
udtryk for et fælles byområde, som forskellige mennesker interagerer med og bruger. Man kan 
observere, hvad der er på et torv, og man kan blive overrasket over, hvad der ikke er. Hvem er det 
fælles område beregnet til? Hvem skal bruge det, og til hvad? Undervisningens kernepunkt udgøres 
af en række vigtige spørgsmål. 

Hvilke aspekter skal der tages hensyn til, for eksempel vedrørende 

• Trafik (biler, cykler, fodgængere, butikker, parkering) 
• Æstetiske overvejelser (udsmykning, springvand, bænke, åbne områder) 
• Miljøet (træer, græs, blomster) 
• Symbolske elementer (statuer, reklameplads, religiøse symboler) 
• Økonomiske spørgsmål (prioritering af økonomiske midler) 
• Brugervenlighed (adgang for personer, der har svært ved at gå) 
• Kultur (markeder, fester, skaterramper, scene osv.) 

I deres forslag skal eleverne tage højde for, at der indgår en række overvejelser. Forslaget skal 
baseres på lokalområdet og den aktuelle situation. Samtidig bør det være visionært, dvs. rettet mod 
en (bedre) fremtid, set gennem elevernes øjne. 

Eleverne skal udarbejde et begrundet, beskrevet og visualiseret forslag. Ved præsentationen af 
forslaget er det afgørende, hvordan eleverne opbygger deres argumentation. Formålet med øvelsen 
er at komme med et forslag, der kan overbevise målgruppen, fordi det er gennemarbejdet og 
velbegrundet, så det får opbakning fra mange sider (hele klassen). 

Man kan eventuelt udveksle ideer undervejs – eleverne kan prøve deres ideer af på egne og andres 
projekter. I den afsluttende fase kan man vælge en "vinder" (eventuelt gennem afstemning), eller 
klassen kan som gruppe eksempelvis fremhæve 3-5 elementer, som alle er enige om. Tilsvarende kan 
klassen identificere områder med uenighed: Hvor er det vanskeligt at nå til enighed, og hvorfor? 

Aktiviteter for lærer og elever: 
Lektionen har en fælles opstart, hvor projektets idé bliver præsenteret, og hvor man definerer 
kriterierne for forslaget. Derefter inddeles eleverne i grupper af passende størrelse, og man aftaler 
arbejdets faser, inklusive en tidsplan: 

1. Undersøgelse og status: Hvad er den nuværende situation (se de forudgående moduler)? 
2. Udvikling af en ideskitse: Hvis det var op til os ... 
3. Beskrivelse af forslagets baggrund – kvaliteter, overvejelser, argumenter 
4. Visualisering – valg af præsentationens form 
5. Præsentation (med deltagelse af en lokalpolitiker) 
6. Færdiggørelse og indsendelse af forslag til Hasle Fællesråd og/eller kommunalbestyrelsen. 
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Konklusion/opsummering:  

Eleverne fremlægger deres forslag i et større forum, så alle kan diskutere dem 

Links til online-materiale, som skal 
bruges i undervisningen 
(understøttende materiale) – 
weblinks/artikler m.m. 

Skole, skole-intranet 

Foreslået vurderingsaktivitet:  

Modulet evalueres på grundlag af de mål, der er formuleret ovenfor. Evaluering af undervisningen i 
medborgerskab skal tage højde for den viden, færdigheder og erfaring om medborgerskab, som 
eleverne har tilegnet sig. I den sammenhæng er elevernes opfattelse og oplevelse af den 
demokratiske beslutningsproces afgørende. Evalueringsspørgsmål (mundtlige eller skriftlige) kan for 
eksempel søge at fastslå, om eleverne mener, at undervisningen har givet dem viden og erfaring om, 
hvordan en ide bliver gennemført i praksis, argumenter, der får opbakning og dem, der ikke gør det, 
samt de færdigheder (for eksempel kommunikative), som det er relevant at mestre. 
Indikation: at eleverne diskuterer og motiverer deres forslag ud fra en forståelse af medborgerskab. 
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Lektionsplan 

 

Partnerland BULGARIEN 

Lektionens forfatter Tatyana Docheva, Ekaterina Mihaylova, Maria Donkova, Margarita Dishkova 

Lektion nr. 12  

Lektionens titel Vold i skolen. 

Lektionens tema  Lokalsamfund og selvstyre 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-type 

Deltagere: 1 klasse (26-29 elever) 

Denne lektion egner sig særligt godt: 

• Ved skoleårets start som et værktøj til forebyggelse af vold 
• I tilfælde af vold på skolen: som et redskab til at udtrykke og løse 

problemer, der afføder vold. 

Anbefalet alder for 
eleverne  

16 år gamle elever  

Lektionen er beregnet til "klassens time" i 9.-12. klasse  

Anbefalet varighed 45 minutter  

FORMÅL • Sikre, at vold i skolen vedvarende opfattes som et regelbrud.  
• Klassen udvikler praktiske tilgange og holdninger til følelser og 

motivation fra begge sider i en voldelig konflikt i skolen. 

Lektionens mål Eleverne udvikler færdigheder til at: 
• Definere, hvornår en situation med uenighed bliver til vold 
• Afdække deltagernes reelle motivation i tilfælde af vold på skolen 
• Stille sig på ofrenes side og forstå deres situation 
• Skabe egne regler for ikke-voldelig løsning af konflikter og respektere 

disse regler 
• Identificere situationer, hvor individets rettigheder bliver overtrådt. 

Nødvendige 
ressourcer 

Flipover-ark, aviser, saks/papirskærer, lim, spørgeskema til hver deltager. 

Introduktion:  
• Hurtig udfyldelse af spørgeskema – 10 min. 
• Brainstorming – 15 min. 
• Collage-øvelse – 15 min. 
• Opsummering – 5 min. 

Lærerens aktiviteter: 

Lektionens dele: 

Eleverne udfylder et spørgeskema 
om voldelige personer i skolen (se 
under ressourcer nedenfor) – der 
bruges maks. 10 min., og skemaet 
skal ikke kommenteres.  

 

 

Under brainstorming i grupperne 

Elevernes aktiviteter: 

Brainstorming:  

Eleverne nævner et par eksempler på vold i skolen i forskellige 
situationer. Ud fra deres udsagn bedes gruppen om at 
brainstorme om, hvilke regler der kan forhindre voldelige 
situationer i og uden for klasselokalet. De foreslåede regler skrives 
på et flipover-ark. Eleverne skal stemme om de foreslåede regler.  

 

Afstemningens resultat angives på flipoveren, og de "vindende" 
regler fremhæves. Dette kunne være Klassens regler for skoleåret. 
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opsummerer læreren resultaterne 
fra spørgeskemaet i form af "et 
portræt af en voldelig person (i 
skolen)".  

 

Leder de 3 gruppers 
præsentationer fra det kreative 
værksted. 

 

Ved en afsluttende brainstorming om ikke-vold-reglerne oplæser 
læreren et portræt af en voldelig person ud fra indholdet af 
spørgeskemaerne. Ideen er at få eleverne til at tænke over 
personlige grunde til, at man vælger vold som et værktøj i stedet 
for andre. 

 

Fremstilling af en collage (praktisk øvelse) 

Eleverne opdeles i 3 grupper. Hver gruppe får et stort flipover-ark, 
aviser og magasiner, saks/papirskærer og lim.  

Hver gruppe kan vælge blandt en af følgende opgaver: 

• Billedcollage om vold i skolen 
• Tekstcollage om vold i hverdagen (med brug af 

avisoverskrifter, tv-programmer og elevernes personlige 
indtryk) 

• Kort over zoner på skolen med høj risiko for vold og en 
liste med kriterier til at identificere en voldssituation. 

Arbejdstid – 15 minutter 

Hver gruppe vælger en repræsentant, der skal præsentere 
collagerne og kortene. 

Konklusion/opsummering: 
Læreren giver en omfattende præsentation af børns rettigheder, straffelovens bestemmelser om 
personlig integritet samt de vigtigste bestemmelser i lovgivningen om beskyttelse af børn samt FN's 
børnerettighedskonvention. 

Links til online-
materiale, som skal 
bruges i undervisningen 
(understøttende 
materiale) – 
weblinks/artikler m.m. 

http://teenspot.bg/nasilie-v-uchilishte.php 

Blog  http://ganspace.blogspot.com/2007/09/blog-post.html 

Videoklip  http://vbox7.com/play:cfff067a 

http://www.clip4e.com/play_poreden_slutchai_na_nasilie_v_utchiliste.htm 

Yderligere ressourcer:  

 

 Resourcer for elever  

"Jeg er et menneske" – efterladt digt fra Laura Grimes, som døde 14 år gammel.  

Laura Grimes fra Bristol, Storbritannien, begik selvmord efter systematisk mobning i skolen. Hun 
efterlod et brev, hvor hun bad om at få digtet læst op ved sin begravelse. 

Jeg er mennesket, du mobbede i skolen 
Jeg er mennesket, der ikke vidste, hvordan man bliver cool 
Jeg er mennesket, du stødte fra dig 
Jeg er mennesket, du latterliggjorde og hadede 
Jeg er mennesket, du gjorde bange hver eneste dag 
Jeg er mennesket, som ikke havde noget at sige 
Jeg er mennesket med sorg i øjnene 
Jeg er mennesket, du aldrig har set græde 
Jeg er mennesket, der bor alene med sin frygt 
Jeg er mennesket, der blev ødelagt af sine kammerater 
Jeg er mennesket, der druknede i din foragt 
Jeg er mennesket, der ønskede hun ikke var blevet født 

http://teenspot.bg/nasilie-v-uchilishte.php
http://ganspace.blogspot.com/2007/09/blog-post.html
http://vbox7.com/play:cfff067a
http://www.clip4e.com/play_poreden_slutchai_na_nasilie_v_utchiliste.htm
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Jeg er mennesket, du ødelagde for sjov 
Jeg er mennesket, men ikke den eneste 
Jeg er mennesket, hvis navn du ikke kender 
Jeg er mennesket, der bare ikke kan give slip 
Du tror, at mobning gør dig smart 
Men jeg er også et menneske, ligesom dig selv  

 

 Ressource for elever 
Spørgeskema om portrættet af en mobbende person 

Læs listen, og sæt et X ved de personer, som efter din mening mobber i skolen. 

En person, der mobber, er en, der ... 

•  er meget klog 
•  tit lyver  
•  er god til at lege 
•  ikke kan lege 
•  ikke har selvtillid 
•  kan beskytte sig selv 
•  trækker sig tilbage 
•  har mange venner 
•  kan lide at smile 
•  tit mangler penge 
•  har rige forældre 

Har du andre egenskaber, du vil føje til denne liste? 

 ....................................................................  

…………………………….………………………………….. 

Foreslået vurderingsaktivitet: 

Bemærk, at eleverne ikke får karakterer for eller vurdering af deres aktiviteter i "klassens time" i 
Bulgarien. Alligevel giver denne lektion læreren to elementer til formativ evaluering af elevernes 
præstationer: 

• Aktiv deltagelse og evne til at arbejde i gruppe 
• Evne til at bruge eksisterende kompetencer i nye situationer. 

Lektionen kan i praksis evalueres med brug af en associationsteknik: ved lektionens afslutning angiver 
hver elev et ord, som de associerer med lektionens titel. Læreren analyserer resultaterne. 
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Lektionsplan 

 

Partnerland ITALIEN 

Lektionens forfatter Massimo Marconcini 

Lektion nr. 13  

Lektionens titel Mit land og dets lokalsamfund. Lokale niveauer i det politiske og 
administrative system. 

Lektionens tema  Lokalsamfund og selvstyre 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-type 

1 klasse – i små grupper 

Anbefalet alder for 
eleverne  

16-17 

Anbefalet varighed 1,5 timer til lærerens aktivitet + 1,5 timer til elevernes aktivitet  

FORMÅL • At lære, hvordan landet er opdelt i forskellige administrative 
niveauer, der hver især kommer tættere på elevernes nære 
omgivelser. 

• At lære, hvem der har ansvar. 
• At lære, hvordan borgerne vælger eller udpeger deres 

repræsentanter i forskellige lokalsamfund og organer med 
lovgivende magt. 

Lektionens mål • Indtil nu har eleverne lært om deres land og dets politiske og 
administrative opbygning på centralt niveau. De kender landets 
forfatningsmæssige organer, deres funktioner og måden, hvorpå 
de dannes. Desuden ved eleverne, hvordan love bliver udstedt, og 
hvem der udfører regeringsmæssige funktioner. Nu skal de lære 
de forskellige lokale myndighedsniveauer. 

Nødvendige ressourcer • Pen + papir 

Introduktion:  

Denne lektion følger logisk efter lektion 3. Enhver borger, der kender sit lands baggrund og dets 
centrale struktur, bør have en vis viden om landets struktur for lokal regeringsmyndighed. I alle 
lande findes der politisk og administrativ decentralisering fra regeringen og op til det mindste 
samfund, byen – lille eller stor – hvor den enkelte borger (i dette tilfælde elever) lever. 

Lærerens aktiviteter: 

Forklaring af de administrative niveauer, 
hvem har ansvar, hvordan vælger eller 
udpeger borgerne deres repræsentanter. 

 

Elevernes aktiviteter:  

Klassen skal bruge samme struktur som landets 
parlament, vælge deres repræsentant og simulere et 
valg. 

 

 

Konklusion/opsummering:  
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Lærerne skal lade eleverne reflektere over, at de snart vil få stemmeret. Mener de, at de er parate til 
at tage dette vigtige skridt i deres liv? 

Links til online-materiale, som skal 
bruges i undervisningen 
(understøttende materiale) – 
weblinks/artikler m.m. 

Forfatningen 

Foreslået vurderingsaktivitet:  

Læreren kan vurdere: 

• Aktiv deltagelse.  
• Evne til at arbejde i gruppe. 
• Evne til sammenhængende at udtrykke sin egen holdning til lektionens emne. 
• Færdigheder til håndtering af information (vælge, sammenligne, kontrollere og præsentere 

resultater). 
• Færdigheder og holdninger i forbindelse med at udtrykke egne medborgerholdninger til det 

behandlede samfundsspørgsmål. 
• Evne til at bruge eksisterende kompetencer i nye situationer. 
• Evne til at bruge nye kompetencer i almindelige situationer. 
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Lektionsplan 

 

Partnerland ITALIEN 

Lektionens forfatter Massimo Marconcini 

Lektion nr. 14  

Lektionens titel Mit land og dets lokalsamfund. Mit lokalsamfund, den by, jeg bor i. 

Lektionens tema  Lokalsamfund og selvstyre 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-
type 

1 klasse – i små grupper  

Anbefalet alder for 
eleverne  

17-18 

Anbefalet varighed 1,5 timer + 3,5 timer til elevaktivitet  

FORMÅL • At udvikle et ansvarligt og modent tilhørsforhold til sit lokalsamfund, 
det samfund, der er tættest på elevernes hverdag og erfaringer: Byen, 
de bor i. 

• At lære, hvem der styrer den, og hvordan det fungerer samt 
funktionerne for de enkelte organer i byens politiske og administrative 
organisation.  

• At lære, hvordan borgernes repræsentanter vælges, og hvordan de 
træffer demokratiske beslutninger i fællesskabets interesse. 

• At lære forskellen mellem udøvende og deliberative funktioner 
svarende til, hvad de har lært om landet 

Lektionens mål Indtil nu har eleverne lært om de forskellige decentraliseringsniveauer for 
myndigheden, de har analyseret de ansvarlige personers rolle, og de kender 
deres funktioner. Nu kan de koncentrere sig om det myndighedsniveau, der 
ligger tættere på dem: styret af deres kommune (formålet med denne del). 

Nødvendige 
ressourcer 

Videokamera + dvd 

Introduktion:  

Denne lektion følger logisk efter lektion 3. Enhver borger, der kender sit lands baggrund og dets 
centrale struktur, bør have en vis viden om landets opbygning af de lokal regeringsmyndigheder. I 
alle lande findes der politisk og administrativ decentralisering fra regeringen og op til det mindste 
samfund, byen – lille eller stor – hvor den enkelte borger (i dette tilfælde elever) lever. 

Lærerens aktiviteter: 

Forklarer eleverne om deres kommune, dens 
opbygning og politiske funktion 

Hjælper eleverne med at få kontakt med 
kommunens politiske aktører (det foreslås at 
invitere dem ind i klasselokalet under lektionen) 

 

Elevernes aktiviteter:  

"Operation viden"  

Eleverne laver aftaler med de forskellige lokale 
politiske aktører (1 pr. lille gruppe) og arrangerer 
video-interviews. Det er vigtigt både at 
interviewe dem, der "regerer" (borgmesteren og 
kommunalbestyrelsen) og nogle af 
medlemmerne (fra regerings- og 
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oppositionspartierne) af den valgte forsamling. 
Den færdige video skal fokusere på forskellige 
udtalelser om administrationen fra regering og 
opposition. 

Konklusion/opsummering: 

Lærerne skal lade eleverne reflektere over byens politikere, om de virkelig repræsenterer deres 
værdier og behov. 

Links til online-materiale, som skal 
bruges i undervisningen 
(understøttende materiale) – 
weblinks/artikler m.m. 

En lovmanual for lokale organisationer samt vedtægter og 
regler for styret vil være nyttige elementer til 
forberedelsen af denne del. 

 

Foreslået vurderingsaktivitet: 

Læreren kan vurdere: 

• Aktiv deltagelse  
• Evne til at arbejde i gruppe 
• Evne til sammenhængende at udtrykke sin egen holdning til lektionens emne 
• Færdigheder til håndtering af information (vælge, sammenligne, kontrollere og præsentere 

resultater) 
• Færdigheder og holdninger i forbindelse med at udtrykke egne medborgerholdninger til det 

behandlede samfundsspørgsmål. 
• Evne til at bruge eksisterende kompetencer i nye situationer 
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Lektionsplan 

 

Partnerland ITALIEN 

Lektionens forfatter Massimo Marconcini 

Lektion nr. 15 

Lektionens titel Mit land og dets lokalsamfund. Det administrative og tekniske apparat 
i mit lokalsamfund. 

Lektionens tema  Lokalsamfund og selvstyre 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-
type 

1 klasse – i små grupper  

Anbefalet alder for 
eleverne  

17-18 

Anbefalet varighed 1,5 timer til lærerens aktivitet + 2,5 timer til elevernes aktivitet  

FORMÅL • At få en bedre forståelse af det administrative apparat. 
• At lære, at apparatet er opdelt i forskellige dele eller serviceområder. 
• At forstå, hvor megen "magt", dette apparat har ifølge lovgivningen, 

set i forhold til det politiske apparat.  

Lektionens mål På dette tidspunkt kender eleverne den politiske struktur i deres land og 
deres nærmeste lokalsamfund, deres by. Der mangler stadig et meget vigtigt 
element. De skal blive bevidste om det teknisk-administrative apparat, der 
arbejder parallelt med den politiske dimension. Kvinder og mænd, der 
arbejder for at føre de politiske beslutninger ud i livet på vegne af den valgte 
forsamling. 

Nødvendige 
ressourcer 

Pen + papir 

Introduktion:  

Denne lektion følger logisk efter lektion 3. Enhver borger, der kender sit lands baggrund og dets 
centrale struktur, bør have en vis viden om landets opbygning af de lokal regeringsmyndigheder. I 
alle lande findes der politisk og administrativ decentralisering fra regeringen og op til det mindste 
samfund, byen – lille eller stor – hvor den enkelte borger (i dette tilfælde elever) lever. 

Lærerens aktivitet:  

Forklare det teknisk-administrative apparat, 
der arbejder parallelt med den politiske 
dimension.  

Hjælpe eleverne med at kontakte lederne af 
de forskellige sektorer 

 

 

Elevernes aktiviteter:  

"Fra ord til handling: at føre politiske beslutninger 
ud i livet som teknikere og administratorer".  

Klassen inddeles i grupper, som hver især skal 
kontakte en leder af en politisk sektor, interviewe 
vedkommende og prøve at blive introduceret til 
vedkommendes stab.  

Til sidst skriver eleverne en rapport, der beskriver 
tjenestens funktioner for klassen.  

Konklusion:  
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Læreren skal lade eleverne tænke over udfordringerne i de teknisk-administrative funktioners rolle. 
Kunne de selv tænke sig at arbejde i en af disse funktioner?   

Links til online-materiale, som skal 
bruges i undervisningen 
(understøttende materiale) – 
weblinks/artikler m.m. 

Materialet og forslagene minder om elementerne til den 
foregående del, men det er vigtigt at understrege det 
teknisk-administrative aspekt.  

Foreslået vurderingsaktivitet:  

Læreren kan vurdere: 

• Aktiv deltagelse  
• Evne til at arbejde i gruppe 
• Evne til sammenhængende at udtrykke sin egen holdning til lektionens emne 
• Færdigheder til håndtering af information (vælge, sammenligne, kontrollere og præsentere 

resultater) 
• Færdigheder og holdninger i forbindelse med at udtrykke egne medborgerholdninger til det 

behandlede samfundsspørgsmål. 
• Evne til at bruge eksisterende kompetencer i nye situationer 
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Lektionsplan 

 

Partnerland POLEN 

Lektionens forfatter Jarosław Puta 

Lektion nr. 16  

Lektionens titel Vi vil have et bedre liv – en aktiv holdning til samfundet. 

Lektionens tema  Lokalsamfund og selvstyre 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-type 

20-30 elever – med arbejde i små grupper 

Anbefalet alder for 
eleverne  

14 – 18 

Anbefalet varighed 1,5 time eller 2x45 minutter 

FORMÅL • Øge bevidstheden om medborgermæssig indflydelse. 
• Social aktivering. 

Lektionens mål • Eleverne lærer at se kritisk på den omgivende virkelighed. 
• Udvikling af evnen til præcist at udtrykke sine forventninger til det 

omgivende samfund og evnen til at argumentere for ændringer. 
• Tilskynde eleverne til at tage egne initiativer. 

Nødvendige ressourcer • Papirark 
• Penne 
• Tavle 
• Kridt eller tuschpen 
• Computer 
• Printer 

Introduktion: 

Læreren introducerer begrebet samfundsmæssig aktivitet og viser eleverne, at udformningen af det 
omgivende samfund også afhænger af vores handlinger. Derefter beskriver læreren passive og aktive 
samfundsmæssige holdninger og understreger vigtigheden af at kunne vurdere sine omgivelser på en 
kritisk måde. (5 min.) 

Lærerens aktiviteter: 

• Læreren beder eleverne om at 
tænke over, hvad de gerne vil 
forbedre ved den måde, deres skole 
fungerer på. 

 
 
 
 
 

• Læreren deler klassen op i 3 
grupper. 

 
 

Elevernes aktiviteter: 
• Hver elev laver sin egen liste med kommentarer, 

overvejelser og ideer. De kan omhandle 
forskellige aspekter ved skolen som en levende 
organisme, for eksempel æstetik, funktioner, 
aktiviteter, elevers og læreres holdninger og 
adfærd, relationer mellem skolefællesskabets 
medlemmer, generelle principper, 
fritidsaktiviteter osv. (10 min.) 
 

• Hver gruppe prioriterer den foreslåede ændring 
ud fra, hvor ofte den findes på elevernes lister, 
og via en diskussion vælger man to forslag, som 
eleverne vil gennemføre på skolen. Derefter 
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• I næste fase laver læreren og hele 

klassen i fællesskab en appellerende 
tekst. 

beskriver hver gruppe skriftligt de valgte 
problemer, foreslåede løsninger og måder at 
forbedre den nuværende situation på, hvor de 
tager højde for deres eget initiativ og egne 
aktiviteter. (20 min.)  
  

• Klassen udarbejder, med lærerens støtte, en 
tekst til et fælles forslag, der medtager alle de 
udsagn, man anser som vigtigst, samt de 
foreslåede løsninger. (15 min.) Når den endelige 
version er udarbejdet, udskriver de tidligere 
grupper forslaget og uddeler det til alle klasser 
på skolen, indsamler underskrifter fra andre 
elever, forklarer formålet med initiativet og 
overbeviser andre om deres ideer. (30-40 min.) 

 
• Efter underskriftindsamlingen mødes hele 

klassen eller en udvalgt gruppe elever med 
skolens ledelse og fremlægger forslagene og 
underskrifterne. (5 min.) 

Konklusion/opsummering: 

Læreren fortæller eleverne, at de kan tage et lignende initiativ uden for skolen, hvor de også skal finde 
en støttegruppe og en beslutningstagende enhed, som de vil præsentere deres krav for. (5-10 min.) 

Foreslået vurderingsaktivitet: 

Læreren observerer elevernes adfærd på skolen i forbindelse med deres ændringsforslag. Dette kan også 
gøres gennem en diskussion med eleverne om deres observationer og forventninger til andre 
fællesskaber, som de er en del af. 
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VII/4 Borgerskab og EU  

   

Lektionsplan 

 

Partnerland BULGARIEN 

Lektionens forfatter Tatyana Docheva, Ekaterina Mihaylova, Maria Donkova, Margarita Dishkova 

Lektion nr. 17 

Lektionens titel At finde mine personlige værdier. 

Lektionens tema  Medborgerskab og EU 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-
type 

Deltagere: 20 elever 

En blandet gruppe af elever i forskellige aldre. Gruppen kan indeholde elever, 
der har vist interesse for emnet, men også elever med adfærds- eller 
kommunikationsmæssige udfordringer. 

Anbefalet alder for 
eleverne  

14-18 år  

Anbefalet varighed 90 minutter (lektionen er udarbejdet som en aktivitet uden for pensum)  

FORMÅL • At udvikle sociale og læringsmæssige færdigheder 
• At øve sociale færdigheder/rollespil  

Lektionens mål • Eleverne får en forståelse for, hvordan deres personlige værdier kan 
have indflydelse på de valg, de træffer. 

• Eleverne udvikler evner til at forsvare egne værdier i offentlige fora. 
• Eleverne lærer at respektere og tolerere andres værdier, når dissee er 

forskellige fra deres egne. 

Nødvendige 
ressourcer 

Papir og blyant til hver deltager 

Introduktion:  

• Introduktion: 5 min. 
• Øvelse med eventyrfigurer: 30 min. 
• Spil: "Eksperter i menneskelig karakter": 20 min. 
• Praktisere valgene: 20 min. 
• Afrundende diskussion: 15 min. 

Lærerens aktiviteter: 

Del II 

Instruktion til elever: "Nu læser jeg en 
historie for jer. Lyt godt efter. Bedøm 
historiens 5 figurer i stigende 
rækkefølge fra den, du synes mindst 
om, til den, du synes bedst om. Spørg 
dig selv, hvorfor du bedømte figurerne 
i denne rækkefølge. Tænk på den figur, 
du synes mindst om. Er det den af de 5, 
som du nødigst ville være?  Nævn 3 

Elevernes aktiviteter: 

Del I 

Spil "Eksperter i menneskelig karakter": 

Eleverne opdeles i par, som uden at tale med hinanden skal 
prøve at gætte nogle af partnerens egenskaber. Hver elev 
nedskriver sine antagelser om den anden som svar på 
følgende spørgsmål: 

Yndlingsmåltid? 

Yndlingsfarve? 

Yndlingsdyr? 
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ting, du ville gøre, hvis du mindede 
meget om den bedste figur på din liste. 

 

Læreren læser eventyret "Pigen og 
Skibstømreren".  

Læreren foreslår, at eleverne 
diskuterer én figur ad gangen. Læreren 
giver løbende de forskellige "hold" med 
modstridende synspunkter mulighed 
for at forsvare deres argumenter. Det 
står alle frit at skifte mening, mens de 
lytter til de andre synspunkter.  

 

Afrunding 

Eleverne får stillet følgende spørgsmål: 

1. På hvilken måde hjælper det os i 
hverdagen, når vi klargør vores 
værdier? 

2. I hvilke tilfælde tolererer vi ikke 
andres synspunkter? 

3. Hvad hjælper os til at tolerere 
andres synspunkter? 

Yndlingssang? 

Når begge er færdige, udveksler de svarene. Formålet er at 
hjælpe eleverne til at indse, hvor svært det er at gætte 
andres egenskaber, fordi alle mennesker er unikke.  

 

Praktisere valgene: Alle eleverne stiller sig midt i lokalet tæt 
på hinanden. Læreren foreslår, at de stemmer på tre måder: 

Hvis de vælger mulighed ét, skal de gå ned i knæ, 

Hvis de vælger mulighed to, skal de blive stående, 

Hvis de vælger mulighed tre, skal de hæve armen. 

 

Eleverne lukker øjnene og lytter til spørgsmålene, som læses 
op af læreren. Ved hvert spørgsmål træffer eleverne deres 
valg med lukkede øjne og åbner dem derefter og ser sig 
omkring.  På den måde kan de se, hvem der deler deres 
synspunkter, uden at eleverne har indflydelse på hinanden. 

Spørgsmål: 

1. Hvad er det vigtigste i et venskab? 

• Troskab 
• Ærlighed 
• Fortrolighed 

2. Hvad vil du helst være? 

• Rig 
• Sund 
• Smuk 

3. Hvad er det vigtigste ved kærlighed? 

• Tiltrækning 
• Fortrolighed 
• Tillid 

4. Hvad er værst? 

•  At få en straf i skolen 
• At dine kammerater ler ad dig  

• Få dårlige karakterer 

5. Hvad ville du foretrække at have? 

• Et godt helbred 
• En kærlig mand/kone  
• Et prestigefyldt, vellønnet job 

6. På hvilket område ville du gerne have et særligt talent?  

• Optrædende kunst 
• Visuel kunst 
• Sport 

 

 

 

Gruppediskussion 

"Hvordan følte du det, da du åbnede øjnene? Blev du 
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overrasket? Tror du, at de andre elever ville træffe det 
samme valg, hvis de havde haft åbne øjne? Mener du, at det 
er bedst at vælge med åbne eller lukkede øjne?  

Konklusion/opsummering: 

Eleverne bliver bedt om at skrive et essay "Jeg og de andre – hvad gør os til bedre mennesker". De 
ideer, der kommer til udtryk i essayene, kan diskuteres i den opfølgende lektion. Nogle af essayene kan 
eventuelt offentliggøres på skolens hjemmeside og/eller skolens nyhedsbrev med forfatternes 
samtykke. 

Links til online-materiale, som skal 
bruges i undervisningen 
(understøttende materiale) – 
weblinks/artikler m.m. 

"Et alfabet til dig og mig" – En global FN-fond – pædagogisk 
ressource udarbejdet til det bulgarske uddannelsessystem 
(Oprindelig titel: „Азбука за теб и за мен” - Образователен  
пакет за здравно образование) (findes på bulgarsk) 

http://nature.uni-
plovdiv.bg/uploads/margo/books/azbuka_za_teb_i_men.pdf) 

Yderligere ressourcer: 

 Tekst til eleverne – Eventyret "Pigen og Skibstømreren" 

En gang sejlede et hvidt dampskib med glade og venlige passagerer om bord. Pludselig sank skibet i en 
frygtelig storm . Det lykkedes kun fem passagerer at redde sig i to redningsbåde: en ung pige, 
skibstømreren, en gammel mand, pigens forlovede og hans bedste ven. 

I en af bådene sad den gamle mand, pigen og skibstømreren, mens pigens forlovede og hans ven var i 
den anden båd. 

Den første båd gik på grund ved klippekysten, men heldigvis lykkedes det de tre passagerer at redde sig 
i land. Efter det første glædesudbrud stirrede pigen ud over det vilde hav efter sin forlovede. Da 
stormen stilnede af, så hun en lille ø i det fjerne, og hun konkluderede, at hendes forlovede var nået 
frem til den. Hele natten tænkte hun på, hvordan hun kunne redde ham, og om morgenen bad hun 
skibstømreren om at reparere båden og tage over og redde hendes forlovede på øen. 
Skibstømreren svarede: "Jeg vil opfylde dit ønske, men først vil jeg elske med dig." Pigen var 
rædselsslagen og fortvivlet. Hun tænkte på, hvad hun skulle gøre, og spurgte den gamle mand til råds. 
Den gamle mand svarede: "Jeg ved ikke, hvad der er godt, og hvad der ikke er godt. Spørg dit hjerte og 
følg det! " 
Pigen gik hjælpeløst frem og tilbage ved kysten uden at vide, hvad hun skulle gøre. Endelig besluttede 
hun at opfylde tømrerens ønske. Han reparerede båden, og næste dag lagde de til ved øen. De fandt 
hendes forlovede og hans bedste ven. Efter den første glæde fortalte pigen sin forlovede, hvad der var 
sket aftenen før. Han trak sig væk fra hende og sagde: "Jeg vil ikke se dig nogensinde igen!" 
Tårevædet og fuldstændig ensom gik pigen rundt ved kysten. Hendes forlovedes ven kom hen til 
hende, lagde armen om hendes skulder og sagde: "Jeg hørte jeres skænderi. Jeg vil gøre mit bedste for 
at hjælpe jer med at finde sammen igen, men indtil da vil jeg stå ved din side og tage mig af dig. " 

 

Foreslået vurderingsaktivitet: 

Aktiv deltagelse og evne til at arbejde i grupper 

Evne til at bruge eksisterende kompetencer i nye situationer 

 

  

http://nature.uni-plovdiv.bg/uploads/margo/books/azbuka_za_teb_i_men.pdf
http://nature.uni-plovdiv.bg/uploads/margo/books/azbuka_za_teb_i_men.pdf
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Lektionsplan  

 

Partnerland BULGARIEN 

Lektionens forfatter Tatyana Docheva, Ekaterina Mihaylova, Maria Donkova, Margarita Dishkova 

Lektion nr. 18  

Lektionens titel Borgernes Europa. 

Lektionens tema  Medborgerskab og EU 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-type 

Deltagere: 1 klasse (26-29 elever) 

 

Anbefalet alder for 
eleverne  

17-18 år   

 

Anbefalet varighed 45 minutter 

FORMÅL • At udvikle sociale og læringsmæssige færdigheder. 
• At øve sociale færdigheder. 
• At uddybe sin viden om EU. 

Lektionens mål • Eleverne får indsigt i sammenhængene mellem deres land, EU og deres 
daglige liv. 

• At udvikle evner til at undersøge, analysere og debattere. 

Nødvendige ressourcer Dokumenter (EU's charter om grundlæggende rettigheder) 

Bærbar computer og projektor, whiteboard og tuschpenne. 

Introduktion:  

Denne lektion skal annonceres tre uger i forvejen for at give eleverne tilstrækkelig tid til at læse EU's 
charter om grundlæggende rettigheder. 

For Bulgarien er denne lektion direkte knyttet til forløbet "Europa: Opdelt og forenet" fra forløbet 
"Historie og civilisation". 

Lærerens aktiviteter: 

Indledende præsentation  

I. EU-institutioner.  

(Bruger i stort omfang indledende 
spørgsmål til eleverne) 

• Hvornår opstod ideen om 
"Europas forenede stater" første 
gang? (W. Churchill  1943) 

• Hvad er det første skridt mod et 
forenet Europa? (Benelux 1944) 

• Hvilken europæisk institution blev 
grundlagt 5. maj 1949 i London? 
(Europarådet) 
 

• Hvornår blev Bulgarien medlem af 
Europarådet? (1992) 

Elevernes aktiviteter: 

Læs kritisk det dokument, som læreren delte ud til lektionen 

Giv dine kommentarer til følgende: 

• Værdighed 
• Frihed 
• Lighed 
• Solidaritet 
• Borgerlige rettigheder 
• Retfærdighed 

Diskuter ideen om den fælles europæiske identitet 
"Borgernes Europa" 

• Europæisk hymne 
• Europæisk pas 
• Europæisk flag 
• Europæisk dag – 9. maj 
• Euro  

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
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• Hvornår indgik man de første 
traktater, der udgør det EU, vi har i 
dag?  (1950-1957 ECCA, EEC) 

II. Bulgarien – et medlem af den 
europæiske familie. 

• Rejs, lev og arbejd i Europa  
• EU-borgernes rettigheder – sådan 

udøver man dem 

• Europæisk kørekort 
• Europæisk motto 

 

 

 

Konklusion/opsummering: 

At argumentere for et synspunkt. Følgende to udsagn præsenteres for eleverne: 

"Vi forener mennesker, ikke stater", Jean Monnet, 1952. 

"Det stigende antal medlemslande uddyber muligheden for skel mellem landene og øger risikoen for EU's 
opløsning". 

Hver elev vælger det udsagn, som eleven finder mest relevant, og præsenterer den for klassen. 

Links til online-
materiale, som skal 
bruges i 
undervisningen 
(understøttende 
materiale) – 
weblinks/artikler 
m.m. 

EU - Sådan fungerer EU (findes på dansk) 

http://europa.eu/about-eu/index_da.htm 

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder 
(findes på dansk) 
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_da.pdf  

EU i slides (findes på dansk) 

http://europa.eu/abc/euslides/index_da.htm  

Founders

New ideas for lasting peace and prosperity…

Konrad Adenauer

Robert Schuman

Winston Churchill

Alcide De Gasperi

Jean Monnet

 

Foreslået vurderingsaktivitet: 

Vurdering af elevernes aktive deltagelse i diskussionerne og evne til at udtrykke begrundede synspunkter 
om deres europæiske fremtid.   

  

http://europa.eu/about-eu/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
http://europa.eu/abc/euslides/index_en.htm
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Lektionsplan  

 

Partnerland BULGARIEN 

Lektionens forfatter Tatyana Docheva, Ekaterina Mihaylova, Maria Donkova, Margarita Dishkova 

Lektion nr. 19  

Lektionens titel Olympiske værdier mod racismeideologier - ХІ. Olympiske Lege (Berlin 1936) 

Lektionens tema  Medborgerskab og EU 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-type 

Deltagere: 25-30 elever   

 

Anbefalet alder for 
eleverne  

17-18 år   

 

Anbefalet varighed 45 minutter 

FORMÅL • At præsentere et unikt perspektiv til undersøgelse af væsentlige træk ved 
mellemkrigstiden.  

• At hjælpe eleverne med at indse, at alle har værdi i kraft af sig selv, uanset 
race, religion eller nationalitet. Sport er et glimrende eksempel på dette. 

• At udvikle analytiske færdigheder gennem fortolkning af billeder, 
indsamling af information fra dokumenter i tabeller, læsning og diskussion 
af forskellige historiske dokumenter på grundlag af kendt information 
og/eller nyfundet materiale. 

Lektionens mål • At udvide kendskabet til den nationalsocialistiske ideologi i det tyske 
naziparti.  

• At udforske begreberne racisme og antisemitisme gennem en ikke-politisk 
begivenhed som De Olympiske Lege. 

• At udvikle færdigheder til at uddrage og systematisere information i 
tabeller, analysere historiske dokumenter, sammenligne forskellige 
symboler. 

Nødvendige ressourcer PC og projektor til visning af symboler (flag for olympiaden og nazisternes), 
regneark til analyse af historiske dokumenter – for hver elev. 

Introduktion:  

• Lærerens præsentation: 25 min. 
• Studenternes opgaver: 15 min. 
• Opsummering:  5 min. 

Lærerens aktiviteter: 

Præsentation af fakta og ideer fra 
det 20. århundredes historie som 
illustration af, hvordan værdier 
kan skabes gennem propaganda 
og udbredes i samfundet. 
Sammenstødet mellem den 
olympiske bevægelses værdier og 
nazisternes racistiske ideer i 1936 

Elevernes aktiviteter: 

1. Sammenligne og udforske symboler – eleverne sammenligner 
symboler for den olympiske bevægelse og den nationalsocialistiske 
bevægelse (flag og mottoer). 

2. Arbejde med historiske dokumenter: Mandatet for det tredje riges 
Reichsminister for uddannelse, dr. Rust, fra januar 1935. Spørgsmål til 
dokumentet: 

• Hvad er formålet med den nazistiske propaganda, og hvordan 
støtter den de nazistiske parti-statslige interesser? 
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viser et element i den 
nationalsocialistiske ideologi, som 
fik katastrofale følger for 
menneskeheden. Læreren bør 
sammenligne dette sæt af ideer 
med andre samfund, hvor der 
findes racisme. 

• Hvilke holdninger kommer der ud af en uddannelse som den, 
der beskrives i dokumenterne? 

• Bemærk definitionerne på antisemitisme og racisme  

3.  Lyt til historien om Jessie Owens, som læreren vil præsentere, og 
skriv i to forskellige kolonner de forskellige tilfælde af henholdsvis 
antisemitisme og racisme under de IX. Olympiske Lege i Berlin i 1936. 

Konklusion/opsummering: 

Racisme i alle former, inklusive antisemitisme, er skadelig for menneskeheden.  

Store menneskelige præstationer er fascinerende, uanset den politiske sammenhæng, de indgår i. 

Politiske ideologier hører ikke til i sportens verden 

Den olympiske bevægelse er stadig i dag et meget effektivt diplomatisk værktøj. 

Links til online-materiale, som skal 
bruges i undervisningen 
(understøttende materiale) – 
weblinks/artikler m.m. 

Bardareva, R and B. Ivanov - Den Olympiske Bevægelse, Sofia, 
1983. (Бърдарева, Р. и Б.Иванов. Олимпизъм и олимпийско 
движение. Зараждане и развитие. С.,1998) 
(findes på bulgarsk) 

Johnson, Paul - Modern Times: A History of the World from the 
1920s to the 2000, Weidenfeld & Nicolson  1999 
(findes på engelsk)  

Ralph, Philip Lee m.fl. - World Civilizations: Their History and Their 
Culture, Vol. 2, 1997 (findes på engelsk) 

Semkov, M. - Europa og fascismen, Sofia, 1983 (Семков, М. 
Европа и фашизмът. С., 1983)  
(findes på bulgarsk) 

United States Holocaust Memorial Museum www.ushmm.org     
(findes på engelsk) 

Yderligere materiale:  

 Supplerende elevtekst - Jesse Owens (1913 - 1980) 

Amerikansk atlet, hvis verdensrekord i længdespring stod i 25 år. Owens vandt fire guldmedaljer ved De 
Olympiske Lege i Berlin i 1936. Hans fire olympiske sejre var et slag mod  Adolf Hitlers ønsker om at bruge 
legene til at demonstrere arisk overlegenhed. 

Som gymnasiestuderende i Cleveland, Ohio vandt Owens tre konkurrencer i 1933 National Interscholastic 
Championships i Chicago. På en og samme dag, 25 maj 1935,  Owens tangerede verdensrekorden for 100 
yard-løb (9,4 sek.) og brød verdensrekorderne for 220 yard-løb (20,3 sek.), 220 yard-hækkeløb (22,6 sek.) og 
længdespring (8,13 meter), da han deltog for Ohio State University (Columbus) ved et sportsstævne på 
University of Michigan (Ann Arbor). 

Hans præstation ved De Olympiske Lege i Berlin i 1936 blev legendarisk, på grund af hans enestående 
præstationer med guld i 100 meter-løb (10,3 sek., olympisk rekord), 200 meter-løb (20,7 sek., 
verdensrekord), længdespring (8,06 m) og 4 x 100 meter stafet (39,8 sek.), men også på grund af 
begivenheder uden for sportspladsen. En populær fortælling i forbindelse med Owens' sejre var 
"afvisningen", forestillingen om, at Hitler nægtede at trykke Owens i hånden på grund af hans afrikanske 
baggrund. Sandheden var, at Hitler allerede på legenes anden dag, da Owens vandt 100 meter, havde 
besluttet ikke længere at lykønske nogen af atleterne offentligt. Den foregående dag blev Den Internationale 
Olympiske Komites præsident vred over, at Hitler kun havde lykønsket et par tyske og finske vindere 
offentligt, inden han forlod stadion efter, at de tyske konkurrenter mistede deres plads i dagens finale. Han 
insisterede på, at den tyske kansler enten skulle lykønske alle vinderne eller ingen af dem. Uden kendskab til 
denne situation rapporterede de amerikanske aviser om "afvisningen", og myten voksede gennem årene. 

På trods af den politisk højspændte atmosfære under Berlin-legene blev Owens beundret af den tyske 

http://www.amazon.co.uk/Modern-Times-History-Phoenix-Giants/dp/0753808269/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1338724092&sr=8-4
http://www.amazon.co.uk/World-Civilizations-Philip-Author-Paperback/dp/B0062GO7DC/ref=sr_1_9?s=books&ie=UTF8&qid=1338724921&sr=1-9
http://www.ushmm.org/
http://www.biography.com/search/article.do?id=9340144
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offentlighed, og det var en tysk længdespringer, Carl Ludwig ("Luz") Lang, som hjalp Owens videre efter en 
dårlig start i længdespringskonkurrencen. Owens blev fortvivlet over, at hvad han troede var et prøvespring 
blev registreret som hans første forsøg. I usikkerhed overtrådte han sit andet forsøg. Før Owens' sidste forsøg 
foreslog Long, at amerikaneren lagde et håndklæde foran afsætplanken. Med et spring fra dette sted 
kvalificerede Owens sig til finalen for senere at slå Long, som senere blev hans nære ven, og vandt guld. 

Den 5. august 1936 Jesse Owens 200 meter-løbet med ny olympisk rekord på 20,7 sekunder. Man antog, at 
det var afslutningen på hans deltagelse i legene. Men så bad nazi-toppen lederen af den amerikanske 
delegation om ikke at ydmyge Tyskland yderligere ved at lade to jøder stille op til stafetløbet. Trods protester 
fra atleterne blev de udskiftet med to afro-amerikanere Metcalf og Owens. 

Den 9. august løb Owens først i 4 x 100 meter stafet, og han tog det nødvendige forspring, som sikrede en ny 
verdensrekord på 39,8 sekunder, som stod i 20 år. Den vrede Führer "kom til" ikke at lykønske Jesse. Så med 
et samlet resultat på 4 (Owens) mod 0 (Hitler) knuste en afro-amerikansk søn af en bomuldsplukker, 
barnebarn af slaver, Hitlers myte om arisk overlegenhed. 

Men akkurat som Jesse vidste, at nationalsocialismen var ond, så vidste han også, at hans land endnu ikke 
havde løst sit eget problem med afro-amerikanere. "Da jeg vendte hjem, efter alle historierne om Hitler, fik 
jeg ikke lov til at sidde foran i bussen", sagde Owens. Han skulle gå ind ad bagdøren. "Jeg fik ikke lov til at bo, 
hvor jeg ville. Jeg blev ikke bedt om at trykke Hitler i hånden, men jeg blev heller ikke inviteret til Det Hvide 
Hus for at trykke præsident Roosevelt i hånden. " 
Owens beklagede sig ikke. Det var ikke hans stil. Tag det som en attraktion. Da der ikke bød sig andre 
indtjeningsmuligheder, dystede han mod heste og hunde. "Folk siger, at det var nedværdigende for en 
olympisk mester at konkurrere mod heste, men hvad skulle jeg gøre", sagde Owens. "Jeg havde fire 
guldmedaljer, men dem kunne jeg jo ikke spise. " 
I 1950'erne blev Owens' økonomi sikret gennem arbejde som officiel talsmand for forskellige virksomheder, 
og senere skabte han sin egen PR-virksomhed. 
I 1950 blev han i en sports-meningsmåling kåret som den største stjerne på atletikbanen i første halvdel af 
det tyvende århundrede. I 1976 tildelte præsident Ford Owens den amerikanske frihedsmedalje - den største 
militære udmærkelse til civile i USA 

For en tid havde Owens alene eller delt med andre samtlige verdensrekorder for alle sprintdistancer, som var 
anerkendt af det internationale atletikforbund IAAF. Efter at have trukket sig tilbage fra konkurrencesport 
engagerede Owens sig i vejledningsaktiviteter for drenge, tog på goodwill-rejser til Indien og Østasien for det 
amerikanske udenrigsministerium, han tjente som sekretær i atletikkommissionen for Staten Illinois, og han 
arbejdede også inden for PR. I 1976 modtog Owens den amerikanske præsidents frihedsmedalje, og i 1990 
modtog han posthumt den amerikanske kongres' guldmedalje. 

 

Uddelingsmateriale fra læreren 

 

1. Olympiske værdier 

• Sport er en bro mellem befolkninger 
• Sport er fri for følgerne af regeringers politik 
• Amatørers deltagelse er tilladt, så længe deltageren respekterer De Olympiske Leges regler og 

værdier 
• Legene kombinerer kroppens kraft med åndens kraft, og de repræsenterer kroppens evner, men 

også sindets muligheder 
• Det er ikke så vigtigt at vinde som at deltage, "ligesom det ikke er vigtigt i livet at vinde, men at 

kæmpe godt." 
Olympisk motto: Hurtigere, højere, stærkere 

 

 

2. Nazi-ideologi (det nationalsocialistiske program for det tyske arbejderparti 24.02.1920) 
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• Man kan kun være borger i staten, hvis man er en "folkets ven" – en, der har "tysk blod i årerne"  
• En jøde kan ikke være en "folkets ven" 
• Enhver borgers vigtigste pligt er mentalt og fysisk arbejde 
• Staten skal forbedre folkesundheden ... ved at indføre fysisk kultur gennem af obligatorisk gymnastik 

og sportstræning og ved at støtte alle virksomheder, der beskæftiger sig med udviklingen af den unge 
krop. 
 
Mottoet for Nazityskland  
For nazisterne var racen den vigtigste skillelinje, og værst af alt var deres dogme – antisemitismen. 
Det hævdede nazisterne. Den ariske race, som havde de nordeuropæiske nationer som dens mest 
perfekte repræsentanter, var den eneste, som bidrog til menneskelige fremskridt af betydning. De 
troede, at menneskets mentale evner bestemmes af dets blod. 

 

3. Sport og politik – Jesse Owens mod racisme sommeren 1936 i Berlin. 
 
I konkurrence med otte andre deltagere i 1932 (til eleverne: Hvilket politisk parti havde i magten i 
Tyskland på dette tidspunkt?) IOC vælger Berlin som vært for den XI. Olympiade i 1936. Her krydses 
vejene fra den politiske historie og sportens verden for første gang. Hitlers propagandistiske formål med 
legene var: "at overbevise det tyske folk om nationalsocialismens kraft - og udlændinge om dens fortrin." 
Dette er begyndelsen på nye holdninger til sport. For at beskytte nationens prestige kommer atleten i en 
situation, hvor han eller hun kommer til at forsvare det politiske system. Siden da er politisk intervention 
i sportens verden blevet praksis for legene. Politiske systemer begyndte at kæmpe om sportspladsen. 
I modsætning hertil blev helten fra de XI. Olympiske Lege (1.-16.8 1936) en afro-amerikaner, der skulle 
blive et af de største fænomener - venskabet mellem to atleter. 

 

Foreslået vurderingsaktivitet: 

Læreren kan vurdere, hvordan eleverne udfylder tabellen med de to kolonner om racisme og antisemitisme. 
Det gør det muligt for læreren at vurdere elevernes evne til at sammenfatte og systematisere information.  

Hver elev kan lave en kort præsentation til klassen. 

De mest aktive elever kan eventuelt vurderes individuelt.  
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Lektionsplan 

 

Partnerland: ITALIEN 

Lektionens forfatter Massimo Marconcini 

Lektion nr.: 20  

Lektionens titel: Jeg, borger i Europa. Hvorfor en europæisk union? 

Lektionens tema: Medborgerskab og EU 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-type: 

1 klasse – med arbejde i små grupper 

Anbefalet alder for 
eleverne 

17-18 

Anbefalet varighed: 1,5 timer til lærerens aktivitet + 1,5 timer til elevernes aktivitet  

FORMÅL • At få en klar forståelse af, hvordan ideen om et forenet Europa blev 
født, hvem der foreslog det, og hvilke lande der først gik ind for ideen. 

• At forstå deres tilhørsforhold til et større fællesskab med mange 
forskellige sprog og religioner og med mange forskellige særtræk som 
en slags vigtigt puslespil. 

• I denne lektion kan lærerne omsætte elevernes geografiske forståelse 
på grundlæggende niveau til en forståelse på højere niveau om at høre 
til Europa. Hver elev opnår en større forståelse. 

Lektionens mål: • Elever har, som mange andre borgere, ikke en klar og dybt rodfæstet 
bevidsthed om, at de ikke kun er borgere i deres land, men også en del 
af et fællesskab. Et samfund, som er rigt på historie og muligheder og 
fyldt med skønhed af enhver art. De er europæiske borgere og tilhører 
derfor et større fællesskab, der består af mange lande, mange sprog, 
forskellige etniske grupper og religioner.  

Nødvendige ressourcer: pen, papir, tavle, kridt 

Introduktion:  

Den 9. maj 1950 foreslog den franske udenrigsminister Robert Schuman, inspireret af Jean Monnets 
idealer, oprettelsen af EKSF (Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab). Den dag startede en lang og vanskelig 
proces med europæisk politisk forening, som ikke er standset siden. 

Lærerens aktiviteter: 

Læreren fortæller historien om oprettelsen af 
EKSF. 

Læreren hjælper diskussionen på vej mod 
temaet om et forenet Europa med følgende 
spørgsmål: 

Hvem startede ideen om EU? 

Hvad var de vigtigste årsager? 

 

I hvilket år foreslog man oprettelsen af EKSF? 

Elevernes aktiviteter:  

Diskussion om forskelle og ligheder i Europa med hensyn 
til religioner, sprog, etniske grupper osv.  
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Konklusion/opsummering:  

Læreren bør bede eleverne tænke over, hvordan det ville være, hvis EU ikke var blevet skabt.  

Links til online-materiale, som skal 
bruges i undervisningen 
(understøttende materiale) – 
weblinks/artikler m.m. 

Der findes et omfattende tekstmateriale om Europa. Tekster fra 
Den Europæiske Unions hjemmeside vil være nyttige til 
forberedelsen af denne første del om historiske begreber og 
forestillinger: www.ec.europa.eu 

Historiske forestillinger, der kendetegner tidspunktet, hvor Den 
Europæiske Union blev til. 

Foreslået vurderingsaktivitet:  

Læreren kan vurdere: 

• Aktiv deltagelse og evne til at arbejde i gruppe 
• Evne til sammenhængende at udtrykke sin egen holdning til lektionens emne 
• Færdigheder til håndtering af information (vælge, sammenligne, kontrollere og præsentere 

resultater) 
• Færdigheder og holdninger udtrykt ved elevernes egne medborgerholdninger til det behandlede, 

samfundsmæssigt vigtige spørgsmål. 

 

 

 

  

http://www.ec.europa.eu/


 

70 

   

Lektionsplan 

 

Partnerland: ITALIEN 

Lektionens forfatter Massimo Marconcini 

Lektion nr.: 21 

Lektionens titel: Jeg, borger i Europa. Historiske trin. 

Lektionens tema: Medborgerskab og EU 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-
type: 

1 klasse – med arbejde i små grupper 

Anbefalet alder for 
eleverne 

17-18 

Anbefalet varighed: 1,5 timer til lærerens aktivitet + 1,5 timer til elevernes aktivitet  

FORMÅL • At lære de 10 grundlæggende trin i unionens forfatning, og hvordan 
fællesskabet er under stadig udvidelse. 

• At lære, hvilke lande der sluttede sig til Det Europæiske Fællesskab, 
og hvilke der ikke gjorde det.  

• At lære, hvilke lande der stadig venter på at blive optaget i EU-
fællesskabet, og hvorfor deres ansøgning blev afvist.  

Lektionens mål: • Nu kender eleverne baggrunden for Unionens skabelse, idealerne, 
der inspirerede det europæiske fællesskabs grundlæggere og de 
praktiske, økonomiske og politiske årsager til dens oprettelse, selvom 
fællesskabet ikke er fuldt defineret endnu.  

Nødvendige 
ressourcer: 

pen, papir, computer med internetadgang 

Introduktion:  

Den 9. maj 1950 foreslog den franske udenrigsminister Robert Schuman, inspireret af Jean Monnets 
idealer, oprettelsen af EKSF (Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab). Den dag startede en lang og 
vanskelig proces med europæisk politisk forening, som ikke er standset siden. 

Lærerens aktivitet:  

Forklare de 10 grundlæggende trin i EU's 
forfatningstraktat og hvordan fællesskabet 
er under stadig udvidelse, hvilke lande, der 
sluttede sig til det europæiske fællesskab, og 
hvilke lande der stadig venter på at blive 
optaget i EU-fællesskabet, og hvorfor deres 
ansøgning blev afvist. 

 

Elevernes aktiviteter:  

Klassen deles op i 3 grupper. Giv hver gruppe én af 
følgende regioner: Vesteuropa, Østeuropa og 
Nordeuropa. For hver region skal gruppen vælge de 
lande, der er medlemmer af EU, og lave en imaginær 
rejseplan til disse lande, finde hovedstaden og, med 
hjælp fra internettet, foreslå et interessant sted i 
hovedstaden, man kan besøge. 

Konklusion/opsummering:  

Lærerne lader eleven tænke over betydningen for et land af at tilhøre EU-fællesskabet. 

Links til online-materiale, som skal www.ec.europa.eu 

http://www.ec.europa.eu/
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bruges i undervisningen 
(understøttende materiale) – 
weblinks/artikler m.m. 

 

Foreslået vurderingsaktivitet:  

Læreren kan vurdere: 

• Aktiv deltagelse.  
• Evne til at arbejde i gruppe. 
• Evne til sammenhængende at udtrykke sin egen holdning til lektionens emne. 
• Færdigheder til håndtering af information (vælge, sammenligne, kontrollere og præsentere 

resultater). 
• Evne til at bruge eksisterende kompetencer i nye situationer. 
• Evne til at bruge nye kompetencer i almindelige situationer. 
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Lektionsplan 

 

Partnerland ITALIEN 

Lektionens forfatter Massimo Marconcini 

Lektion nr. 22 

Lektionens titel Jeg, borger i Europa 2. Hvordan fungerer EU, og hvad beskæftiger 
EU sig med. 

Lektionens tema  Medborgerskab og EU 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-type 

1 klasse – med arbejde i små grupper 

Anbefalet alder for 
eleverne  

17-18 

Anbefalet varighed 1,5 timer til lærerens aktivitet + 1,5 timer til elevernes aktivitet  

FORMÅL • At forstå, at EU er et politisk fællesskab, der træffer beslutninger 
for alle de europæiske borgere, men kun for bestemte områder. 

• At undersøge de 3 besluttende organer i EU: Rådet, Parlamentet 
og Kommissionen. 

Lektionens mål • Nu har eleverne tilstrækkelig viden og kompetence til at håndtere 
emnerne i denne del: Hvordan EU fungerer, og hvad EU 
beskæftiger sig med. 

Nødvendige ressourcer • pen, papir, computer med internetadgang 

Introduktion:  

Drømmen om et forenet Europa er et fjernt mål. Alligevel eksisterer Europa som et politisk fællesskab, 
selvom det er ikke fuldstændigt, og der er mange aspekter, der skal forbedres. Den Europæiske Union 
er endnu ikke en forbundsstat. Det er en langt enklere sammenslutning af stater. Den er en særlig 
enhed med sin helt egen retsorden, og den er baseret på stadigt skiftende politiske systemer gennem 
60 år. Derfor bør alle borgere kende dens funktioner, dens besluttende organer og konsekvenserne 
for landene af beslutningerne i EU. Unge bør blive bekendt med begreberne indre marked, ØMU (Den 
Økonomiske og Monetære Union), fælles valuta og ECB (Den Europæiske Centralbank). 

Lærerens aktivitet:  

 

Læreren giver hver gruppe et af følgende 
emner: Rådet, Parlamentet, Kommissionen,  

Læreren hjælper eleverne i deres 
undersøgelser  

Elevernes aktiviteter:  

 

Klassen inddeles i 3 grupper, hvor hver gruppe 
undersøger det emne, de har fået af læreren. 
Herefter præsenterer en repræsentant for hver 
gruppe arbejdet for klassen. 

Konklusion/opsummering:  

Læreren lader eleverne reflektere over muligheden for, at Europa kan samles i en føderal stat som 
USA. 

 

Links til online-materiale, som skal 
bruges i undervisningen 

Ud over de henvisninger, der nævnes i lektion 3, kan det 
være nyttigt at overveje andre statsformer (analyseret i 
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(understøttende materiale) – 
weblinks/artikler m.m. 

Lektion 1). Europa kan – med passende tilpasninger – 
opbygges som en føderal stat i lighed med USA 

http://europa.eu/ 

 

Foreslået vurderingsaktivitet:  

Læreren kan vurdere: 

• Aktiv deltagelse  
• Evne til at arbejde i gruppe 
• Evne til sammenhængende at udtrykke sin egen holdning til lektionens emne 
• Færdigheder til håndtering af information (vælge, sammenligne, kontrollere og præsentere 

resultater) 
• Færdigheder og holdninger udtrykt ved elevernes egne medborgerholdninger til det 

behandlede, samfundsmæssigt vigtige spørgsmål. 

 

 

 

 

  

http://europa.eu/
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Lektionsplan 

 

Partnerland ITALIEN 

Lektionens forfatter Massimo Marconcini 

Lektion nr. 23 

Lektionens titel Jeg, borger i Europa 2. Markedet, euroen og ECB. 

Lektionens tema  Medborgerskab og EU 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-type 

1 klasse – med arbejde i små grupper 

Anbefalet alder for 
eleverne  

17-18 

Anbefalet varighed 1,5 timer til lærerens aktivitet + 1,5 timer til elevernes aktivitet  

FORMÅL • At lære den generelle betydning af det "indre marked". 
• Lære de grundlæggende koncepter for ØMU'en og dens betydning. 
• En bedre forståelse af, hvad overgangen til en fælles valuta (mellem 

1999 og 2001) har betydet for hvert enkelt EU-land i form af fordele og 
ulemper. 

• En begrebsmæssig forståelse af ECB (Den Europæiske Centralbank) og 
dens funktioner og kompetencer. 

Lektionens mål • Når eleverne har forstået kompetenceområderne i EU, skal de lære og 
senere uddybe begreber, organer og mekanismer, som har stor 
betydning for og stor indflydelse på livet for den enkelte EU-borger. 

Nødvendige ressourcer pen, papir, computer med internetadgang 

Introduktion:  

Drømmen om et forenet Europa er et fjernt mål. Alligevel eksisterer Europa som et politisk fællesskab, 
selvom det er ikke fuldstændigt, og der er mange aspekter, der skal forbedres. Den Europæiske Union er 
endnu ikke en forbundsstat. Det er en langt enklere sammenslutning af stater. Den er en særlig enhed 
med sin helt egen retsorden, og den er baseret på stadigt skiftende politiske systemer gennem 60 år. 
Derfor bør alle borgere kende dens funktioner, dens besluttende organer og konsekvenserne for landene 
af beslutningerne i EU. Unge bør blive bekendt med begreberne indre marked, ØMU (Den Økonomiske og 
Monetære Union), fælles valuta og ECB (Den Europæiske Centralbank). 

Lærerens aktiviteter: 

Læreren giver hver gruppe et af følgende 
emner: Euroen, ØMU'en (Den Økonomiske 
og Monetære Union) og ECB (Den 
Europæiske Centralbank). 

Læreren hjælper eleverne i deres 
undersøgelser  

Elevernes aktiviteter:  

Klassen inddeles i 3 grupper, hvor hver gruppe undersøger 
det emne, de har fået af læreren. Herefter præsenterer en 
repræsentant for hver gruppe arbejdet for klassen.  

 

 



 

75 

Konklusion/opsummering: 

Læreren beder eleverne tænke over, hvordan det ville være, hvis euroen ikke fandtes. 

Links til online-materiale, som skal 
bruges i undervisningen 
(understøttende materiale) – 
weblinks/artikler m.m. 

Begreber og emner i denne del uddybes efter behov. Til en 
hurtig introduktion kan materiale på EU's websted benyttes: 
www.ec.europa.eu vil være tilstrækkeligt. 

Foreslået vurderingsaktivitet:  

Læreren kan vurdere: 

• Aktiv deltagelse  
• Evne til at arbejde i gruppe 
• Evne til sammenhængende at udtrykke sin egen holdning til lektionens emne 
• Færdigheder til håndtering af information (vælge, sammenligne, kontrollere og præsentere 

resultater) 
• Færdigheder og holdninger udtrykt ved elevernes egne medborgerholdninger til det behandlede 

samfundsspørgsmål. 

 

 
 

  

http://www.ec.europa.eu/
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Lektionsplan 

 

Partnerland: ITALIEN 

Lektionens forfatter Massimo Marconcini 

Lektion nr.: 24  

Lektionens titel: Hvis jeg var en borger fra mit "tvillingeland". 

Lektionens tema: Medborgerskab og EU 

Menneskerettigheder og multikulturalisme 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-
type: 

1 klasse  

Anbefalet alder for 
eleverne 

14-15 

Anbefalet varighed: 1,5 timer til lærerens aktivitet + 2,5 timer til elevernes aktivitet  

FORMÅL • At få et bedre kendskab til vigtige træk fra tvillingelandets historie. 
• Få viden om tvillingelandets grundlæggere og de idealer, de fulgte. 
• Få viden om landets institutionelle opbygning, regler for sameksistens og 

retsorden. 
• At kunne foretage sammenligninger med sit eget lands opbygning. 

Lektionens mål: • Eleverne har nu fået bedre kendskab til deres land og EU og kan begynde 
at udvide deres viden om et andet land, som de sammen med læreren 
vælger som deres "tvillingeland". 

Nødvendige 
ressourcer: 

pen, papir, computer med internetadgang 

Introduktion:  

Eleverne skal forsøge at sætte sig i det andet lands indbyggeres sted. De kommer til at studere landets 
nyere historie, dets generelle funktionsregler og retsorden, så de kan sammenligne landet med deres eget 
land. 

Lærerens aktiviteter: 

Det er ønskeligt, at man danner tvillingepar med en 
klasse eller skole (på samme alderstrin) fra 
tvillingelandet, så man lettere kan indhente den 
nødvendige information til lektionen. På samme 
måde kan kontakt mellem eleverne øge den fælles 
viden og støtte dem i deres udvikling som 
medborgere. Informationsudveksling med 
tvillingeskolen ved hjælp af de mange værktøjer, 
eleverne har til rådighed (internet, e-mail, sociale 
netværk), vil være afgørende for gode resultater af 
det (eventuelle) møde mellem eleverne. 

Elevernes aktiviteter:  

Hvilke forskelle er der på vores lande? 

Eleverne skal lave en rapport (hvis muligt med 
brug af multimedier), hvor man sammenligner 
landenes historie og opbygning med fokus på 
ligheder og forskelle mellem de to lande. 
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Konklusion/opsummering:  

Læreren lader eleverne tænke over, hvordan deres liv ville være i det andet land. Ville de være de samme, 
som de er nu? 

Links til online-materiale, som skal 
bruges i undervisningen 
(understøttende materiale) – 
weblinks/artikler m.m. 

http://www.twinning.org/en/page/enter-our-universe-of-
twinning.html 

http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm 

Foreslået vurderingsaktivitet:  

Læreren kan vurdere: 

• Evne til sammenhængende at udtrykke sin egen holdning til lektionens emne 
• Færdigheder til håndtering af information (vælge, sammenligne, kontrollere og præsentere 

resultater) 
• Færdigheder og holdninger udtrykt ved elevernes egne medborgerholdninger til det behandlede 

samfundsspørgsmål. 

 

 

  

http://www.twinning.org/en/page/enter-our-universe-of-twinning.html
http://www.twinning.org/en/page/enter-our-universe-of-twinning.html
http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm


 

78 

VII/5 Menneskerettigheder og multikulturelle aspekter 

   

Lektionsplan  

 

Partnerland BULGARIEN 

Lektionens forfatter Tatyana Docheva, Ekaterina Mihaylova, Maria Donkova, Margarita Dishkova 

Lektion nr. 25 

Lektionens titel Fra ide til lov: Hvordan bliver love til, og hvorfor findes de? 

Lektionens tema  Menneskerettigheder og multikulturalisme. 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-type 

Deltagere: 1 klasse (26-29 elever) 

 

Anbefalet alder for 
eleverne  

 17-18 år   

 

Anbefalet varighed 90 minutter (2 separate lektioner med 2 ugers mellemrum) 

FORMÅL • At hjælpe eleverne til at forstå, at beslutningsprocesser indeholder 
elementer af konfliktløsning og kompromiser mellem grupper med 
forskellige synspunkter. 

Lektionens mål • At udvikle evner til at undersøge, analysere og debattere 
• At udvikle evner til at deltage i den demokratiske proces, for 

eksempel i forbindelse med valg. 

Nødvendige ressourcer Papir og blyanter til hver gruppe, whiteboard og tuschpenne til læreren, 
flipover-papir til illustration af placeringen af forskellige parlamentariske 
grupper i klasseværelset og til registrering af forhandlingsresultater. 

Introduktion:  

Lektionen kræver to former for forberedelse: 

1. Individuelt – før første lektion: Læreren beder eleverne om at vælge og læse en lovtekst (forslag, som 
kan lette elevernes arbejde, er: Børnerettighedskonventionen eller Lov om folkeskolen) mindst en uge 
før lektionen. Formålet med forberedelsen: Eleverne får en generel forestilling om, hvordan en lov er 
opbygget. 

2. Gruppe – før anden lektion: En gruppe elever fremsætter et lovforslag. De samarbejder med læreren 
om at indhente forskellige synspunkter fra elever, lærere og forældre (hvis dette er muligt) om de 
vigtigste elementer i "lovforslaget". Eksempel: Lovforslag om forbud mod brug af mobiltelefoner på 
skolen. Der skal bruges mindst en uge til denne opgave efter lektionens første del. 

Lærerens aktiviteter: 

Læreren styrer en diskussion om følgende 
spørgsmål: 

• Vil en længere beslutningsproces 
gøre det muligt for 
"folketingsmedlemmerne" at nå 
frem til en bedre beslutning? 

• Synes eleverne, at alle interesserede 
parter skal høres ved udarbejdelse af 

Elevernes aktiviteter: 

Oversigt over praktiske øvelser 

1. Diskuter en praksis på skolen / et problem, der kræver 
nye regler. Definer emnet og området for lovforslaget. 

2. Uddel roller og synspunkter på det kommende lovforslag 
til forskellige "parlamentariske grupper". 

3. Fremlæggelse af et lovforslag 
4. Debat og afstemning 
5. Diskussion – hvad har jeg lært? 
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en regel eller en lov, eller er det i 
orden kun at tage højde for den 
største gruppes interesser? 

• Svarer den endelige version af det 
lovforslag, som klassen har 
udarbejdet, til lovfremsætternes 
oprindelige visioner og mål? 

 

Klasseværelset som parlament (organisere det og flytte 
rundt på borde og stole i klassen) 

Elever som parlamentsmedlemmer – tildeling af roller: 

• Fremlæggere af et lovforslag 
• Opposition (mindst én yderligere gruppe kræves – hvis 

eleverne giver udtryk for flere synspunkter under de 
indledende drøftelser, kan læreren foreslå mere end 2 
parlamentariske grupper). 

• Ordstyrer. En elev, som kan lede og styre debatterne 
• Afstemningsudvalg (gruppe med 3 elever) 

Debatter: Før debatten starter, definerer læreren tydeligt et 
mål om at nå enstemmighed i klassen. 

Afstemningsprocedure: 

• En ordfører for hver gruppe af "folketingsmedlemmer" 
(mindst 2 grupper) præsenterer gruppens stilling til 
"lovforslaget". 

• Ordstyreren sætter "lovforslagets" bestemmelser til 
afstemning én ad gangen. 

• Afstemningsudvalget registrerer de vedtagne og 
forkastede bestemmelser. 

Lovvedtagelse 

Afstemningsudvalgets repræsentant fremlægger den 
endelige version af loven med de vedtagne bestemmelser. 

Konklusion/opsummering: 

Hvorfor har vi brug for nedskrevne regler og love? 

Links til online-materiale, som skal 
bruges i undervisningen 
(understøttende materiale) – 
weblinks/artikler m.m. 

Lovgivningens trin (findes på bulgarsk)  

http://www.bg-pravo.com/2009/12/32.html  

Borgernes deltagelse i lovarbejdet (artikel af E.Markov) (findes 
på bulgarsk) 

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8660  

http://www.bg-pravo.com/2009/12/32.html
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8660
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Yderligere materiale:  

HVORDAN BLIVER ET LOVFORSLAG TIL EN LOV? 

(Kilde: http://www.parliament.bg/en/billbecomeact ) 

Senest 3 dage efter lovforslagets fremlæggelse fordeles det af Folketingets formand til de stående 
udvalg, og der udpeges et ordførerudvalg for lovforslaget. 

 
De stående udvalg må tidligst behandle lovforslaget 48 timer efter, at det er modtaget af udvalgets 
medlemmer. De stående udvalg fremlægger en motiveret dagsorden til Folketingets formand og 
ordførerudvalgets formand.  Disse dagsordener præsenteres i Folketinget af udvalgene med henblik på 
førstebehandling senest to måneder efter lovforslagets fremlæggelse. 

 
Lovforslaget og motiverede dagsordener dertil samt ordførerudvalgets rapport skal være 
folketingsmedlemmerne i hænde senest 24 timer før mødet, hvor forslaget skal debatteres. 

 
Lovforslaget sættes til afstemning to gange ved to separate behandlinger. Det vil sige, at lovforslaget 
vedtages gennem to behandlinger. Folketinget kan undtagelsesvis vedtage at gennemføre begge 
afstemninger under samme møde. 

 
Under førstebehandlingen debatteres lovforslaget i sin helhed.  

Hvis der efter førstebehandlingen vedtages mere end ét forslag om det samme emne, skal 
ordførerudvalget sammen med lovforslagenes fremsættende parter udarbejde et fælles lovforslag inden 
for 14 dage. 

 
Folketingsmedlemmerne kan indsende skriftlige forslag til ændring af lovforslaget, som er blevet 
vedtaget ved førstebehandlingen, inden for Folketingets vedtagne tidsfrist. 

 
Senest 14 dage efter udløbet af denne periode fremsætter ordførerudvalget en motiveret dagsorden, der 
indeholder folketingsmedlemmernes beslutningsforslag i skriftlig form sammen med udvalgets udtalelse 
herom samt udvalgets forslag. 

 
Folketinget debatterer og vedtager lovforslaget ved andenbehandlingen afsnit for afsnit, titel for titel 
eller paragraf for paragraf. 

 
Den vedtagne lov forelægges Dronningen til underskrift. 

   

Dronningen kan sende en vedtaget lov 
tilbage til Folketingen til yderligere 
overvejelse. 

 

 

Dronningen underskriver loven, 
hvorved den gives gyldighed. 

   
Loven bekendtgøres i Statstidende og 
træder i kraft efter tre dage, 
medmindre andet er angivet i loven 

 

 

http://www.parliament.bg/en/billbecomeact
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Foreslået vurderingsaktivitet: 

• Graden af deltagelse i gruppearbejdet (sociale kompetencer og medborgerkompetencer) – 
evalueres ud fra lærerens observationer 

• Individuelt udviste medborgerkompetencer (viden, færdigheder og perspektiver) under 
undersøgelse, debatter og afstemninger - evalueres ud fra lærerens observationer. 
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Lektionsplan  

 

Partnerland: BULGARIEN 

Lektionens forfatter Tatyana Docheva, Ekaterina Mihaylova, Maria Donkova, Margarita Dishkova 

Lektion nr.: 26  

Lektionens titel: Lad os forsvare vores rettigheder: Borgerinitiativer og kampagner. 

Lektionens tema:  Menneskerettigheder og multikulturalisme. 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-type: 

Deltagere: 1 klasse (26-29 elever) 

 

Anbefalet alder for 
eleverne  

18-19 år  

 

Anbefalet varighed: 90 minutter 

FORMÅL • Øve tidligere erhvervede kundskaber og færdigheder i en ny situation. 

Lektionens mål: • Udvikle elevernes viden og færdigheder omkring medborgerskab 
gennem en kampagne. 

• Udvikle elevernes medborgermæssige færdigheder og perspektiver 
gennem rollespil (forskellige socialgrupper). 

Nødvendige ressourcer: Flipover-papir og tuschpenne til hver gruppe. En kort liste over regler for og 
vigtige trin i tilrettelæggelse af en kampagne for hver gruppe. "Kontekst"-
beskrivelse eller pc med internetadgang til hver gruppe. 

Introduktion:  

• Introduktion: 10 min. 
• Definition af kampagnens formål: 5 min. 
• Planlægning af kampagnen: 15 min. 
• Præsentation af kampagnen: 10 min. 
• Konklusion: 5 min. 

Lærerens aktiviteter: 

Introduktion: Oversigt over de 
grundlæggende elementer i en demokratisk 
stat: 

• Retsstat 
• Magtens adskillelse 
• Grundlæggende 

menneskerettigheder 

 

Problemdefinition for kampagne for 
menneskerettigheder:  

Læreren beder eleverne om at foreslå ideer 
eller præsenterer selv en kort liste med 

Elevernes aktiviteter: 

Diskutere emnet for den kommende kampagne. 

Danne grupper med 4-6 elever. 

Udarbejde en kampagne (hver gruppe): 

• Tydelig definition af problemet 
• Fordeling af opgaver i gruppen 
• Undersøge et virkeligt eksempel på det valgte emne 

og dets lovgivningsmæssige rammer 
• Møde borgere, der er berørt af problemet (hvis 

dette er muligt)  
• Tilrettelægge kampagnen 

 
• Definere den relevante institution som mål for 

kampagnen 
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kampagne-emner, som eleverne kan vælge 
imellem. 

Mulige emner for elevernes kampagner: 

• Kampagne for en elev, der er blevet 
udvist fra skolen. 

• Kampagne for ophævelse af 
udgiftsstop for skolestipendier (er 
ikke steget de seneste 12 år). 

• Kampagne om manglende adgang til 
medicin og behandling for 
mennesker, der lider af sjældne 
sygdomme. 

• Kampagne for bedre fødevarekvalitet 
og betjening i skolens kantine. 

Oversigt over hovedelementer i 
kampagnerne. 

Styre opdelingen af eleverne i grupper. 

• Udvikle kampagnen (vigtigste stadier af 
handlingsplan) 

• Arbejde med opmærksomhed i offentligheden og 
medierne omkring kampagnens emne 

• Plan for at følge, om kampagnens resultater løser 
problemet 

Kort præsentation for klassen om kampagnens opbygning. 

Diskutere, hvordan man vælger kriterier, der kan undersøge 
dynamikken i borgeres aktivitet eller mangel på samme. 

 

 

 

 

Konklusion/opsummering: 

Klassen vælger den kampagne, man interesserer sig mest for. Klassen beslutter, om der skal udarbejdes et 
forslag til et projekt, der løser problemet, og præsentere dette for den relevante institution.  

Links til online-materiale, som skal 
bruges i undervisningen 
(understøttende materiale) – 
weblinks/artikler m.m. 

Kom til orde i Europa (Europa-Kommissionen) (findes på dansk)  

http://ec.europa.eu/yourvoice/index_da.htm  

Europæiske charter om patienters rettigheder (findes på engelsk) 

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/do
cs/health_services_co108_en.pdf  

Youth for Human Rights International (unge for 
menneskerettigheder) (findes på engelsk) 

http://www.youthforhumanrights.org/  

Yderligere links:  

Det europæiske borgerinitiativ – proceduren trin for trin 

(Kilde: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works?lg=da ) 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Forberedelse og opsætning af borgerkomiteen 

Registrering af det foreslåede initiativ 

(Maks. 2 måneder) 

Certificering af online indsamlingssystem  

(Maks. 1 måned) 

Indsamling af støttetilkendegivelser på papir og / eller online 

(Maks. 12 måneder) 

http://ec.europa.eu/yourvoice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf
http://www.youthforhumanrights.org/
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works?lg=en
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works/committee
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works/registration
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works/certification
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works/collection
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Klik på hvert trin for flere oplysninger. 

Foreslået vurderingsaktivitet: 

Vurdering af elevernes aktivitet gennem deres aktive deltagelse i diskussioner og deres evne til at udtrykke 
begrundede synspunkter på de diskuterede spørgsmål. 

 

  

Kontrol af støttetilkendegivelser 

(Maks. 3 måneder) 

Indsendelse af initiativet til Kommissionen 

 

Undersøgelse, offentlig høring i Europa-Parlamentet og svar fra 

Kommissionen  

(Maks. 3 måneder) 

Hvis Kommissionen beslutter at følge jeres initiativ ->  

lovgivningsproceduren starter 

 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works/verification
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works/submission
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works/answer
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works/answer
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Lektionsplan 

 

Partnerland ITALIEN 

Lektionens forfatter Massimo Marconcini 

Lektion nr. 27  

Lektionens titel Hvis jeg var en borger fra mit "tvillingeland". 

Lektionens tema  Medborgerskab og EU. 

Menneskerettigheder og multikulturalisme. 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-type 

1 klasse  

Anbefalet alder for 
eleverne  

14-15 

Anbefalet varighed 1,5 timer til lærerens aktivitet + 2,5 timer til elevernes aktivitet  

FORMÅL • At få et bedre kendskab til vigtige træk fra tvillingelandets historie. 
• Få viden om tvillingelandets grundlæggere og de idealer, de fulgte. 
• Få viden om landets institutionelle opbygning, regler for sameksistens 

og retsorden. 
• At kunne foretage sammenligninger med sit eget lands opbygning. 

Lektionens mål • Eleverne har nu fået bedre kendskab til deres land og EU og kan 
begynde at udvide deres viden om et andet land, som de sammen med 
læreren vælger som deres "tvillingeland". 

Nødvendige ressourcer pen, papir, computer med internetadgang 

Introduktion:  

Eleverne skal forsøge at sætte sig i det andet lands indbyggeres sted. De kommer til at studere landets 
nyere historie, dets generelle funktionsregler og retsorden, så de kan sammenligne dette med deres eget 
land. 

Lærerens aktiviteter:  

Det er ønskeligt, at man danner tvillingepar 
med en klasse eller skole (på samme 
alderstrin) fra tvillingelandet, så man lettere 
kan indhente den nødvendige information til 
lektionen. På samme måde kan kontakt 
mellem eleverne øge den fælles viden og 
støtte dem i deres udvikling som medborgere. 
Informationsudveksling med tvillingeskolen 
ved hjælp af de mange værktøjer, eleverne har 
til rådighed (internet, e-mail, sociale netværk), 
vil være afgørende for gode resultater af det 
(eventuelle) møde mellem eleverne. 

Elevernes aktiviteter:  

Hvilke forskelle er der på vores lande? 

Eleverne skal lave en rapport (hvis muligt med brug af 
multimedier), hvor man sammenligner landenes historie 
og opbygning med fokus på ligheder og forskelle mellem 
de to lande. 
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Konklusion/opsummering:  

Læreren lader eleverne tænke over, hvordan deres liv ville være i det andet land. Ville de være de samme, 
som de er nu? 

Links til online-materiale, som 
skal bruges i undervisningen 
(understøttende materiale) – 
weblinks/artikler m.m. 

http://www.twinning.org/en/page/enter-our-universe-of-
twinning.html 

http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm 

Foreslået vurderingsaktivitet:  

Læreren kan vurdere: 

• Evne til sammenhængende at udtrykke sin egen holdning til lektionens emne 
• Færdigheder til håndtering af information (vælge, sammenligne, kontrollere og præsentere 

resultater) 
• Færdigheder og holdninger udtrykt ved elevernes egne medborgerholdninger til det behandlede 

samfundsspørgsmål. 

 

 

  

http://www.twinning.org/en/page/enter-our-universe-of-twinning.html
http://www.twinning.org/en/page/enter-our-universe-of-twinning.html
http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
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Lektionsplan 

 

Partnerland ITALIEN 

Lektionens forfatter Massimo Marconcini 

Lektion nr. 28 

Lektionens titel Værdighed og frihed. 

Lektionens tema  Menneskerettigheder og multikulturalisme 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-type 

1 klasse – med arbejde i små grupper 

Anbefalet alder for 
eleverne  

14-15 

Anbefalet varighed 1,5 timer til lærerens aktivitet + 1,5 timer til elevernes aktivitet  

FORMÅL • At lære, at den menneskelige værdighed er ukrænkelig, at dette princip, 
denne værdi, er reel takket være en række rettigheder og forbud, der kan 
indgå i landenes love om retten til liv, fysisk og moralsk integritet, forbud 
mod tortur eller umenneskelig behandling, slaveri eller strafarbejde.  

• At blive opmærksom på, at frihed er en dyrebar gave, og at den eksisterer 
i kraft af en række rettigheder.  

Lektionens mål • Hvad forstår vi ved disse værdier og rettigheder, og hvem garanterer for 
dem? 

Nødvendige 
ressourcer 

Pen + papir  

Introduktion:  

De europæiske folk har med skabelsen af en stadig snævrere sammenslutning besluttet at dele en fredelig 
fremtid, der bygger på fælles værdier. Unionen, der er sig sin åndelige og etiske arv bevidst, bygger på de 
udelelige og universelle værdier:menneskets værdighed, frihed, lighed og solidaritet 

(Fra indledningen til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder). 

 

Da anerkendelse af menneskets iboende værdighed og af de lige og umistelige rettigheder for alle 
medlemmer af den menneskelige familie er grundlaget for frihed, retfærdighed og fred i verden, ... 

(fra indledningen til Verdenserklæringen om menneskerettigheder) 

Lærerens aktiviteter: 

Læreren forklarer begrebet frihed: Man 
har frihed som menneske, hvis ens 
privatliv og familieliv respekteres, og hvis 
man har ret til at blive gift og stifte 
familie, hvis frihed til tanker, 
samvittighed, religion, uddannelse, 
udøvelse af erhverv og privat ejendom er 
garanteret. 

Læreren styrer diskussionen  

Elevernes aktiviteter:  

En diskussion mellem eleverne. De diskuterer deres 
opfattelse af værdighed og frihed, hvordan disse rettigheder 
bør beskyttes, og frem for alt hvorvidt disse to værdier efter 
deres opfattelse bliver respekteret i deres samfund. 
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Sidst i lektionen beder læreren eleverne 
om at skrive en rapport.  

 

Konklusion/opsummering:  

Lærerne lader eleven tænke over, hvad frihed betyder for dem, om de føler sig fri i deres land, og hvilke 
begrænsninger der ville være. 

Links til online-materiale, som skal 
bruges i undervisningen (understøttende 
materiale) – weblinks/artikler m.m. 

Følgende tekster er nyttige: 

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder. 

Begrebet værdighed: Kapitel I art. 1 - 5 

Begrebet frihed: Kapitel II art. 6 - 19 

Konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder. 

Begrebet værdighed: art. 1 - 4 

Begrebet Frihed: art. 5 og art. 8 - 14 

Verdenserklæringen om menneskerettigheder . 

Om rettigheder og straffe af Cesare Beccaria 

Teksten blev skrevet i 1764 og er enestående i sin 
fremsynethed. Paragraf XVI "Om tortur" meget nyttig i denne 
sammenhæng. 

Forfatningen for elevernes land 

Alle EU-landenes forfatninger indeholder naturligvis overvejelser 

om og bestemmelser for beskyttelse af disse principper.  

I den italienske forfatning nævnes de i de "grundlæggende 
principper" og beskrives derefter i dens mange artikler. Med hensyn 
til den menneskelige værdighed: se art. 3 og 32, med hensyn til 
frihed: se art. 8 og 13. 

Foreslået vurderingsaktivitet:  

Læreren kan vurdere: 

• Aktiv deltagelse. 
• Evne til sammenhængende at udtrykke sin egen holdning til lektionens emne. 
• Færdigheder og holdninger i forbindelse med at udtrykke egne medborgerholdninger til det 

behandlede samfundsspørgsmål. 

 

 

  



 

89 

  
 

Lektionsplan 
 

Partnerland ITALIEN 

Lektionens forfatter Massimo Marconcini 

Lektion nr. 29 

Lektionens titel Lighed og solidaritet. 

Lektionens tema  Menneskerettigheder og multikulturalisme 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-type 

1 klasse – med arbejde i små grupper 

Anbefalet alder for 
eleverne  

14-15 

Anbefalet varighed 1,5 timer til lærerens aktivitet + 1,5 timer til elevernes aktivitet  

FORMÅL • At gennemgå standarddefinitionen for ligestilling og forstå, at den 
kombinerer og materialiserer en række rettigheder.  

• At prøve at stå over for definitionen af et meget vanskeligt begreb.  

Lektionens mål • Eleverne står igen over for to meget vigtige værdier, som er umulige at 
definere objektivt. Med grundlag i elevernes viden fra de tidligere 
lektioner kan de nu forestille sig, hvordan de ønsker dem, så de kan 
diskutere og argumentere for betydningen af disse begreber for vores 
samfund og vurdere, hvordan de er repræsenteret i lokalsamfundet, i 
deres land og i Europa. 

Nødvendige ressourcer Pen + papir  

Introduktion:  

De europæiske folk har med skabelsen af en stadig snævrere sammenslutning besluttet at dele en fredelig 
fremtid, der bygger på fælles værdier. Unionen, der er sig sin åndelige og etiske arv bevidst, bygger på de 
udelelige og universelle værdier:menneskets værdighed, frihed, lighed og solidaritet  

(Fra indledningen til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder). 

Lærerens aktiviteter: 

Læreren baserer lektionen på betydningen af 
lighed og solidaritet: retten til og garanti for at 
være lige for loven, visheden om, at ingen 
behandles forskelligt på grund af køn, race, 
hudfarve, religion, politisk overbevisning eller 
seksuel orientering. Mennesker er lige, hvis der 
er ligestilling mellem mænd og kvinder, og hvis 
der ses væk fra fysiske forhindringer, ikke blot for 
handicappede. Og meget mere. Solidaritet 
spænder over mange områder helt op til 
samfundsmæssige og økonomiske spørgsmål. I 
lighed med frihedsbegrebet er det vanskeligt at 
finde en definition, som alle kan acceptere. 

Læreren tilrettelægger og leder en diskussion, 

Elevernes aktiviteter:  

Diskussion over temaet lighed og solidaritet.  

Klassen deles op i 4 grupper.  

Hver gruppe skal skrive 5 definitioner af hvert emne.  

Læreren skriver alle definitionerne på tavlen og 
skriver sammen med eleverne den definition af lighed 
og solidaritet, som bedst afspejler klassens 
forestilling.  
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hvor eleverne kan sammenligne deres 
uundgåeligt forskellige synspunkter. Man 
diskuterer ikke kun betydningen af lighed og 
solidaritet, men også om de to begreber 
"nyttige", og om niveauerne for dem er 
acceptable i vores samfund.  

Foreslåede forumspørgsmål:  

• Hvilken værdi vil I give begrebet om 
frihed? 

• Hvordan vil I definere det? 
• Hvordan vil I definere solidaritet? 
• Er solidaritet en væsentlig værdi eller et 

personligt og frivilligt valg? 
• Hvad er relationen mellem lighed og 

solidaritet? 

Konklusion/opsummering:  

Læreren beder eleverne tænke over, hvad lighed og solidaritet betyder for dem selv, om der er lighed og 
solidaritet i deres land, og hvad man kan gøre for at forbedre dette.  

Links til online-materiale, som skal 
bruges i undervisningen (understøttende 
materiale) – weblinks/artikler m.m. 

Følgende tekster er nyttige: 

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder. 

Begrebet lighed: Kapitel III art. 20 - 26 

Begrebet solidaritet: Kapitel IV art. 27 - 38 

Konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder. 

Begrebet lighed: art. 6 - 14 

Begrebet solidaritet: ingen særlige artikler. 

Verdenserklæringen om menneskerettigheder . 

Forfatningen for elevernes land 

Disse begreber indgår i forfatningerne i alle europæiske 
lande. I den italienske forfatning nævnes de i de 
"grundlæggende principper" og beskrives derefter i dens 
mange artikler. I forbindelse med solidaritet kan man blandt 
andet nævne art. 2 og 8, med hensyn til solidaritet: se art. 3 
og 51.  

Foreslået vurderingsaktivitet:  

Læreren kan vurdere: 

• Aktiv deltagelse  
• Evne til at arbejde i gruppe 
• Evne til sammenhængende at udtrykke sin egen holdning til lektionens emne 
• Færdigheder til håndtering af information (vælge, sammenligne, kontrollere og præsentere 

resultater) 
• Færdigheder og holdninger i forbindelse med at udtrykke egne medborgerholdninger til det 

behandlede samfundsspørgsmål. 
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Lektionsplan 
 

Partnerland ITALIEN 

Lektionens forfatter Massimo Marconcini 

Lektion nr. 30 

Lektionens titel Medborgerskab og retfærdighed. 

Lektionens tema  Menneskerettigheder og multikulturalisme. 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-type 

1 klasse – med arbejde i små grupper 

Anbefalet alder for 
eleverne  

16-17 

Anbefalet varighed 45 min. til lærerens aktivitet + 45 min. til elevernes aktivitet  

FORMÅL • At forstå værdien af begrebet "medborgerskab" 
• At forstå værdien af begrebet "retfærdighed"  

Lektionens mål • Gennem de tidligere lektioner har eleverne diskuteret en række emner 
uden megen konkretisering og objektivitet. Som borgere i en retsstat skal 
dette defineres yderligere og være alment accepteret. Under alle 
omstændigheder er eleverne nødt til at have kendskab til disse begreber 
for at kunne øge deres samfundsmæssige kundskaber.  

Nødvendige 
ressourcer 

pen, papirer, tavle, tuschpen 

Introduktion:  

De europæiske folk har med skabelsen af en stadig snævrere sammenslutning besluttet at dele en fredelig 
fremtid, der bygger på fælles værdier. Unionen (...) bygger på demokrati- og retsstatsprincippet.  

Den sætter mennesket i centrum for sit virke med indførelsen af unionsborgerskabet og skabelsen af 
etområde med frihed, sikkerhed og retfærdighed. 

(Fra indledningen til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder). 

Lærerens aktiviteter: 

Lærer forklarer begrebet medborgerskab: 

Det omfatter flere underbegreber. Når det 
kaldes aktivt medborgerskab, indebærer det 
aktiv deltagelse i samfundslivet. 
Medborgerskab er også en ret, et begreb med 
en stærk juridisk og politisk værdi. Det 
omfatter passive og aktive valg, retten til at 
blive behandlet som borger og ikke som en 
genstand for bureaukrati og overnationale 
organer, retten til gennemsigtighed og 
information og meget mere. 

Lærer forklarer begrebet retfærdighed, et 
meget stort og forskelligartet begreb med 

Elevernes aktiviteter:  

"Borger i en retsstat"  

Denne lektion afsluttes med en diskussion blandt 
eleverne. Efter at have udviklet deres viden kan 
eleverne udtrykke deres tanker i en oprigtig diskussion 
om, hvad de mener om statsborgerskab, indvandring, 
retfærdighed, om de tror lidt eller meget på beskyttelse 
af borgerlige frihedsrettigheder, og om de virkelig ved, 
hvad det vil sige at leve i en retsstat. 
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mange betydninger og fortolkninger. 
Retfærdighed kan defineres på mange måder. I 
dette tilfælde ser vi retfærdighed som den 
disciplin, der styrer håndteringen af 
lovovertrædelser og straffe. Efter forløbet vil 
eleverne forstå retsstatens funktioner. Den skal 
sikre dommeres upartiskhed, en reel ret til 
forsvar, et retfærdigt forhold mellem 
overtrædelser og straffe og frem for alt 
antagelsen om manglende skyld indtil en 
endelig dom. 

Læreren leder diskussionen og kan efter behov 
stille spørgsmålene nedenfor. 

Foreslåede forumspørgsmål:  

• Kender I den juridiske værdi af et 
statsborgerskab? 

• Ville I gøre det lettere eller sværere at 
opnå statsborgerskab i jeres land? 

• Er I tilfredse med landets retssystem? 
• Er I selv tilhængere af beskyttelse af 

borgerlige frihedsrettigheder? 
• Er i enige i at forhindre indførelse af 

dødsstraf i EU-landene? 

Konklusion/opsummering: 

Læreren beder eleverne om at tænke over, hvad det vil sige at være aktive borgere. Hvor vigtigt er det? 
Hvad kan de gøre i hverdagen for at agere som aktiv borgere? 

Links til online-materiale, som skal 
bruges i undervisningen (understøttende 
materiale) – weblinks/artikler m.m. 

Følgende tekster er nyttige: 

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder. 

Begrebet medborgerskab: Kapitel V art. 39 - 46 

Begrebet retfærdighed: Kapitel VI art. 47 - 50 

Konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder. 

Begrebet medborgerskab: art. 6 

Begrebet retfærdighed: art. 6 - 51 

Verdenserklæringen om menneskerettigheder . 

Om rettigheder og straffe af Cesare Beccaria 

Teksten blev skrevet i 1764 og er enestående i sin 
fremsynethed. Den er nyttig til lektionen. Man kan fokusere 
på paragraf XVI ("Om tortur"), hvor Beccaria udtrykker dette 
koncept: "Et menneske kan ikke kaldes skyldigt før en 
domfældelse ..." 

Forfatningen for elevernes land 

Disse begreber indgår i forfatningerne i alle europæiske  

 

lande. I den italienske forfatning nævnes de to begreber i de 
"grundlæggende principper" og beskrives derefter i dens 
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mange artikler. Med hensyn til unionsborgerskab: se art. 16 
og 22, med hensyn til retfærdighed: se art. 3 og hele kapitel 
IV.  

Foreslået vurderingsaktivitet:  

Læreren kan vurdere: 

• Aktiv deltagelse. 
• Evne til sammenhængende at udtrykke sin egen holdning til lektionens emne. 
• Elevernes færdigheder og holdninger i forbindelse med at udtrykke egne medborgerholdninger til 

det behandlede samfundsspørgsmål. 

 

 

 

  



 

94 

   

Lektionsplan  

 

Partnerland POLEN 

Lektionens forfatter Jarosław Puta 

Lektion nr. 31 

Lektionens titel Forskellig betyder ikke dårligere – problemet med fordomme og diskrimination i 
social aktivitet. 

Lektionens tema  Menneskerettigheder og multikulturalisme. 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-type 

20-30 elever – i små grupper 

Anbefalet alder for 
eleverne  

14 - 16 

Anbefalet varighed 1,5 time eller 2x45 minutter 

FORMÅL • Introducere begreberne fordom og diskrimination. 
• Øge niveauet for kognitiv åbenhed i interpersonelle relationer. 
• Forstå tilstedeværelsen af fordomme og diskriminerende adfærd i 

samfundslivet. 

Lektionens mål • Styrke en holdning af åbenhed blandt deltagerne over for 
mangfoldighed. 

• Gøre eleverne bevidste om de kognitive mekanismer i forskellige 
samfundsgrupper og overvinde disse fordomme. 

• Styrke elevernes aktive holdning mod social diskrimination. 

Nødvendige ressourcer • Papirark 
• Penne 
• Tavle 
• Kridt eller tuschpen 
• Tv eller projektor og lærred 
• Dvd-afspiller 
• 30-minutters version af Jane Elliotts dokumentarfilm 'Blue Eyed "(1996)  

Introduktion: 

Læreren indleder en kort diskussion med eleverne om, hvordan mennesker er forskellige, og fører 
diskussionen ind på samfundsmæssige emner som nationalitet, race, alder, religion, fysisk formåen, 
seksuel orientering, udseende osv. Læreren bør skrive elevernes svar på tavlen. Læreren gør eleverne 
opmærksomme på, hvordan mennesker vurderer hinanden, og det faktum, at vores vurderinger ofte 
styres af overfladiske indtryk og kognitive mekanismer. Ved slutningen af gruppediskussionen spørger 
læreren eleverne, hvad de forstår ved begrebet fordom. Efter at have modtaget nogle svar præsenterer 
læreren en definition af begrebet. (10 min.) 

 

 

 

Lærerens aktiviteter: Elevernes aktiviteter: 
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• Lektionen starter med at vise 
dokumentarfilmen "Blue Eyed", som 
handler om Jane Elliotts workshop. Efter 
filmen beder læreren eleverne om at 
fortælle om de følelser, filmens scener 
fremkaldte hos dem, og give eksempler 
på situationer fra deres eget liv, hvor de 
har været udsat diskrimination, har 
diskrimineret andre eller været vidne til 
en sådan adfærd. 

 
• Klassen deles op i fire grupper. 

Grupperne arbejder sammen to og to. 
En af de to grupper spiller en rolle, der 
repræsenterer de samfundsmæssige 
forskelle, der blev drøftet tidligere. 
Læreren vælger, hvilke roller grupperne 
skal spille (mennesker af forskellig 
nationalitet, handicappede osv.). 

 
 
 
 
 
 
• Den næste opgave udføres af hele 

klassen. Læreren beder eleverne om at 
lave en liste med generelle principper 
for sameksistens på et stort stykke 
papir. De skal referere til deres 
skolemiljø og relationer med mennesker 
uden for skolen. 

• Eleverne ser dokumentaren (30 min.) og udveksler 
derefter indtryk fra filmen. Personer, der har oplevet 
diskrimination, giver eksempler fra deres eget liv. 
Klassen forsøger i en fælles diskussion at finde ud af, 
hvilke vanskeligheder de angivne eksempler på 
diskrimination kan have givet dens ofre, og hvilke 
følelser den kan have udløst i disse mennesker. (10 
min.) 

 
 
 
• Gruppen, der fik rollen som genstand for 

diskrimination, beskriver på papir, hvilke 
vanskeligheder der kan opstå på vejen til fuld 
deltagelse i skolens sociale liv. Samtidig diskuterer og 
nedskriver den anden gruppe deres egne ideer til, 
hvordan man kunne hjælpe personerne fra den første 
gruppe til en social funktion i skolemiljøet med færre 
begrænsninger. (10 min.) Efter at grupperne har 
beskrevet deres synspunkter, sammenligner 
grupperne deres svar og søger efter fælles udsagn. 
Derefter laver de en ny liste med støttende adfærd, 
som begge parter er enige om. Til sidst fremlægger 
alle fire grupper deres fælles forslag for klassen. (10 
min.) 

 
• Eleverne bestemmer reglerne i fællesskab og skriver 

dem ned. Efter dette hænger de en stor plakat med 
reglerne op på et fremtrædende sted i klasselokalet. 
(15 min.) 

Konklusion/opsummering: 

Læreren beder eleverne om at udveksle iagttagelser om de kognitive mekanismer, de genkendte i sig selv 
under lektionerne. (5 min.) 

Links til online-materiale, som 
skal bruges i undervisningen 
(understøttende materiale) – 
weblinks/artikler m.m. 

30-minutters version af Jane Elliotts dokumentarfilm 'Blue Eyed": 
http://janeelliott.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store
_Code=J&Product_Code=3E-30&Category_Code=VV 

Filmen kan lejes. Den kan desuden vises omkostningsfrit til ikke-
kommercielle og uddannelsesmæssige formål. 

Man kan finde eksempler på definitioner af begreberne "fordom" og 
"diskrimination" i forskellige psykologiske og sociologiske publikationer. 
De kan også let findes på internettet, f.eks.: 

http://www.media-
awareness.ca/english/special_initiatives/toolkit/stereotypes/what_are
_stereotypes.cfm 

 

 

 

http://janeelliott.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=J&Product_Code=3E-30&Category_Code=VV
http://janeelliott.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=J&Product_Code=3E-30&Category_Code=VV
http://www.media-awareness.ca/english/special_initiatives/toolkit/stereotypes/what_are_stereotypes.cfm
http://www.media-awareness.ca/english/special_initiatives/toolkit/stereotypes/what_are_stereotypes.cfm
http://www.media-awareness.ca/english/special_initiatives/toolkit/stereotypes/what_are_stereotypes.cfm
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http://www.bookrags.com/research/discrimination-eos-01/ 

Foreslået vurderingsaktivitet: 

Lektionens virkninger kan vurderes ved at iagttage elevernes adfærd og udsagn om samfundsmæssige 
forskelle og holde dem op mod listen over regler, som eleverne lavede. 

 

  

http://www.bookrags.com/research/discrimination-eos-01/
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VII/6 Miljøbeskyttelse  

   

Lektionsplan 

 

Partnerland ITALIEN 

Lektionens forfatter Massimo Marconcini 

Lektion nr. 32 

Lektionens titel Jeg er som borger ansvarlig for miljøet i dag og i fremtiden. 

Lektionens tema  Miljøbeskyttelse 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-type 

1 klasse – i små grupper  

Anbefalet alder for 
eleverne  

15-16 

Anbefalet varighed 45 min. til lærerens aktivitet + 45 min. til elevernes aktivitet  

FORMÅL • At lære, at miljøspørgsmål har store økonomiske og sociale 
konsekvenser, og hvilken indvirkning de har på vores tilværelse. 

• At forstå lovgivningen og de politiske institutioners instrumenter inden 
for området. 

Lektionens mål • Eleverne har fået en række kompetencer, der skulle kunne hjælpe dem 
til en stærkere fornemmelse af at tilhøre det lokale, nationale og 
europæiske samfund på en bevidst og deltagende måde. Nu kommer 
de til at stå over for alvorlige og vanskelige problemer med global 
betydning. 

Nødvendige ressourcer pen, papirer, tavle, tuschpen 

Introduktion:  

I tresserne opstod der en tydelig bevidsthed om miljøet over hele verden. Dette blev senere kaldt 
"environmentalisme", en teori, der betragter miljøet som den afgørende faktor for individets udvikling. 
Denne lektion sætter et højere mål end blot en kulturel bevidsthed om behovet for at beskytte miljøet for 
os selv og kommende generationer. Den forsøger at få eleverne til at indse, at politiske valg er 
nødvendige, at analyserne og instrumenterne ofte er økonomiske, og at denne form for bevidsthed ofte 
styrkes ved at straffe negativ adfærd og belønne positiv adfærd.   

Lærerens aktivitet:  

Læreren beskriver miljøspørgsmålet med 
udgangspunkt i den foreslåede reference. 

Læreren forklarer politikernes funktion: De har 
både analyser og økonomiske instrumenter til 
at træffe de rigtige beslutninger, for eksempel 
incitamenter til lande, der respekterer miljøet, 
og afgifter til dem, der forurener miljøet. 

 

Læreren stiller eleverne følgende spørgsmål: 

1. Mener I, at miljøspørgsmål er vigtige? 

Elevernes aktiviteter:  

"Økonomi og miljø" 

Hver lille gruppe overvejer de givne spørgsmål, hvorefter 
det fælles forum i klasselokalet begynder. 

 

Med udgangspunkt i elevernes svar sammenligner de 
deres ideer og meninger om emnet. Diskussionen styres 
af læreren. 
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2. Opfatter I jer selv som fornuftige i forhold 
til miljøspørgsmål? 

3. Mener I, at det er nødvendigt med 
drastiske valg og gennemgribende 
ændringer af vores livsstil? 

4. Har I en tydelig forståelse af begreber som 
forureningsafgifter og økologiske 
incitamenter? 

Læreren styrer diskussionen  

Konklusion/opsummering:  

Læreren beder eleverne tænke over deres adfærd i forhold til miljøet. Kan jeg/vi gøre mere?  

Links til online-
materiale, som skal 
bruges i undervisningen 
(understøttende 
materiale) – 
weblinks/artikler  

Lærebøger om miljøøkonomi, hvor man anvender de grundlæggende begreber 
på flere af emnerne i denne lektion. Emner som: 

• Termodynamikkens første og anden lov  
• Cost/benefit-analyse  
• Afgifter på forurening  
• Incitamenter til fremme af respekten for miljøet 

Foreslået vurderingsaktivitet:  

Læreren kan vurdere: 

• Aktiv deltagelse.  
• Evne til at arbejde i gruppe. 
• Evne til sammenhængende at udtrykke sin egen holdning til lektionens emne. 
• Færdigheder til håndtering af information (vælge, sammenligne, kontrollere og præsentere 

resultater). 
• Færdigheder og holdninger i forbindelse med at udtrykke egne medborgerholdninger til det 

behandlede samfundsspørgsmål. 
• Evne til at bruge eksisterende kompetencer i nye situationer. 
• Evne til at bruge nye kompetencer i typiske situationer. 
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Lektionsplan 
 

Partnerland ITALIEN 

Lektionens forfatter Massimo Marconcini 

Lektion nr. 33 

Lektionens titel Tre grundlæggende miljøspørgsmål. Affaldshåndtering. 

Lektionens tema  Miljøbeskyttelse 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-type 

1 klasse – med arbejde i små grupper 

Anbefalet alder for 
eleverne  

15-16 

Anbefalet varighed 45 min. til lærerens aktivitet + 1,5 time til elevernes aktivitet  

FORMÅL • At lære om affaldssystemet i elevernes egen by. 
• At lære om det komplekse emne om genbrug og genanvendelse af 

materialer og få mere viden om genbrugsstationer, 
forbrændingsanlæg, affalds-energianlæg. 

Lektionens mål • I forrige lektion havde eleverne en generel diskussion af 
"miljøspørgsmålet". I denne lektions to dele kommer de til at stå over 
for tre af de vigtigste spørgsmål i vores samfund. Affaldshåndtering på 
den ene side og energikilder og vandforvaltning som vigtige fælles 
goder på den anden side. 

Nødvendige ressourcer pen, papir, computer med internetadgang, tuschpenne, plastposer/-flasker, 
sakse, tape  

Introduktion:  

Eleverne forstår allerede miljøspørgsmålenes betydning og alvor Nu får de også indsigt i, at de politiske 
aktører er nødt til at tage parti og træffe vigtige valg, som får politiske konsekvenser. Det første emne er 
affaldshåndtering, som nok er det vigtigste emne 

Lærerens aktivitet:  

Læreren inviterer en leder fra den 
organisation eller myndighed, der har 
ansvar for affaldshåndteringen, for at 
beskrive situationen og udfordringerne 

Elevernes aktiviteter:  

Hver gruppe (3 elever pr. gruppe) søger på internettet efter 
"hvad man skal gøre med en plastpose eller plastflaske". 
Herefter vælger gruppen et projekt og gennemfører det.  

Ved forløbets afslutning laver klassen en lille udstilling, der kan 
gøre alle eleverne bevidste om genbrug. 

Konklusion/opsummering:  

Læreren beder eleverne tænke over deres engagement i affaldsgenbrug.  
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Links til online-materiale, som skal 
bruges i undervisningen 
(understøttende materiale) – 
weblinks/artikler m.m. 

Analysere byens affaldssystem sammen med en leder fra den 
organisation eller myndighed, der har ansvar for byens 
affaldshåndtering, og relatere det til nationale og europæiske 
love. 

http://europa.eu/pol/env/index_it.htm 

Foreslået vurderingsaktivitet:  

Læreren kan vurdere: 

• Aktiv deltagelse.  
• Evne til at arbejde i gruppe. 
• Færdigheder til håndtering af information (vælge, sammenligne, kontrollere og præsentere 

resultater). 

 

 

  

http://europa.eu/pol/env/index_it.htm
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Lektionsplan 

 

Partnerland Italien 

Lektionens forfatter Massimo Marconcini 

Lektion nr. 34 

Lektionens titel Tre grundlæggende miljøspørgsmål. Energikilder og vand som et fælles 
gode. 

Lektionens tema  Miljøbeskyttelse 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-type 

1 klasse – med arbejde i små grupper 

Anbefalet alder for 
eleverne  

15-16 

Anbefalet varighed 45 min. til lærerens aktivitet + 1,5 time til elevernes aktivitet  

FORMÅL • Få indsigt i debatten om solenergi versus atomkraft. 
• Forstå valget mellem offentlig og privat håndtering af vandforsyningen. 

Lektionens mål • Eleverne forstår allerede miljøspørgsmålenes betydning og alvor Nu får 
de også indsigt i, at de politiske aktører er nødt til at tage parti og træffe 
vigtige valg, som får politiske konsekvenser. Det første emne er 
affaldshåndtering, som nok er det vigtigste emne 

Nødvendige ressourcer pen, papirer, tavle, tuschpen  

Introduktion:  

I forrige lektion havde eleverne en generel diskussion af "miljøspørgsmålet". I denne lektions to dele 
kommer de til at stå over for tre af de vigtigste spørgsmål i vores samfund. Affaldshåndtering på den ene 
side og energikilder og vandforvaltning som vigtige fælles goder på den anden side. 

Lærerens aktiviteter: 

Læreren fortæller om solenergi og 
atomkraft. 

Læreren fortæller om vandforvaltning. 

Læreren inviterer en leder fra den 
organisation eller myndighed, der har ansvar 
for affaldshåndteringen, for at beskrive 
situationen og udfordringerne 

Læreren styrer diskussionen 

 

 

 

 

 

 

Foreslåede forumspørgsmål:  

Elevernes aktiviteter:  

Efter lektionen diskuterer eleverne, med hjælp fra lederen 
fra organisationen til affaldshåndtering, hvilke tiltag og 
forbedringer de ville sætte i værk inden for 
affaldshåndteringen.  

Hver gruppe beskriver et projekt eller en ide, som kan 
præsenteres for teknikere og politikere fra dette organ. 
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• Hvad synes I er bedst, solenergi eller 
atomkraft? Hvorfor? 

• Privat eller offentlig forvaltning af 
vandforsyningen? Hvorfor? 

  

Konklusion/opsummering:  

Læreren beder eleverne tænke over Jordens fremtid set ud fra et miljøperspektiv. 

Links til online-materiale, som skal 
bruges i undervisningen 
(understøttende materiale) – 
weblinks/artikler m.m. 

Der findes meget materiale om dette emne. For begge emner skal 
målet være at analysere to synspunkter, begge understøttet med 
ekspertudsagn. Hvis det er muligt, kan der arrangeres en lektion, 
hvor eksperter kan forklare de forskellige synspunkter og besvare 
spørgsmål fra eleverne. 

http://europa.eu/pol/env/index_it.htm 

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=5370 

Foreslået vurderingsaktivitet:  

Læreren kan vurdere: 

• Aktiv deltagelse  
• Evne til at arbejde i gruppe 
• Evne til sammenhængende at udtrykke sin egen holdning til lektionens emne 
• Færdigheder til håndtering af information (vælge, sammenligne, kontrollere og præsentere 

resultater) 
• Færdigheder og holdninger udtrykt ved elevernes egne medborgerholdninger til det behandlede 

samfundsspørgsmål. 
• Evne til at bruge eksisterende kompetencer i nye situationer 
• Evne til at bruge nye kompetencer i almindelige situationer 

 

 

 

  

http://europa.eu/pol/env/index_it.htm
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=5370
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VII/7 Medier og medborgerskab 

   

Lektionsplan  

 

Partnerland BULGARIEN 

Lektionens forfatter Tatyana Docheva, Ekaterina Mihaylova, Maria Donkova, Margarita Dishkova 

Lektion nr. 35 

Lektionens titel Medier og medborgerskab: Information eller overtalelse. 

Lektionens tema  Medier og medborgerskab 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-type 

Deltagere: 1 klasse (26-29 elever) 

Anbefalet alder for 
eleverne  

Disse lektioner er beregnet til elever over 14 år 

Anbefalet varighed 90 minutter 

FORMÅL • Eleverne forstår de mange og varierede informationskilder i 21 c. og er i 
stand til at filtrere, sammenligne og vurdere pålideligheden af 
information fra forskellige kilder 

• Eleverne er bevidste om deres ret til adgang til information, beskyttelse 
af personoplysninger og grundlæggende principper omkring sikkerhed 
for online informationskanaler, herunder internet-etik 

• Eleverne har kompetence til at bruge kommunikationskanaler til at 
udtrykke deres synspunkter og oplyse om vigtige emner (inkl. sociale 
netværk, skoleaviser, radio, tv m.m.). 

Lektionens mål Eleverne udvikler færdigheder til at: 

• Udforske de mange forskellige informationskilder, som de bruger i 
hverdagen og til skolearbejdet  

• Opstille kriterier for troværdigheden af den information, de har adgang 
til 

• Kende særtrækkene ved de forskellige moderne medier og deres 
samspil 

• Kommunikere og skabe offentlig tilgængelig information 
• Udøve deres ret til informationsadgang om emner, som eleverne 

interesserer sig for (hvis der er valgkamp samtidig, kan man diskutere 
problematikker omkring medier og valg, politiske dagsordener etc.). 

Nødvendige ressourcer Flipover-papir, multimedier og projektor, spørgeskema til hver elev, eksempler 
på forskellige former for trykte medier, pc med internetadgang bruges til 
mange af lektionens faser. 

Introduktion:  

Denne lektion kræver elevforberedelse, som skal starte mindst 1 uge før lektionen. Arbejdet består i 
iagttagelse af forskellige mediers dækning af et vigtigt samfundsmæssigt spørgsmål. Eleverne bliver bedt 
om at lave en liste over mulige årsager til forskellene i mediedækningen.  

• Lærerens introduktion: 15 min. 
• Brainstorming: 15 min. 
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• Elevpræsentationer: 40 min. 
• Diskussion: 10 min. 
• Opsummering: 10 min. 

Lærerens aktivitet: 

Indledende præsentation om 
informationsrettigheder, mediemiljø og 
indflydelse. 

Styre og opsummere elevernes 
præsentationer af deres iagttagelser om 
medierne. 

Styre en diskussion om, hvordan man 
organiserer passende mediedækning for et 
spørgsmål, man anser for at være vigtigt for 
skolefællesskabet. 

Elevernes aktiviteter: 

• Eleverne bedes om at argumentere for deres egne 
indstillinger til resultaterne fra overvågningen af 
mediedækningen af et vigtigt samfundsmæssigt 
problem. 

• Eleverne diskuterer de fakta, som deres foretrukne 
informationsmedier har leveret, og prøver at 
forklare årsagerne til, at medierne dækker 
spørgsmålet forskelligt. De skal også forsøge at 
uddybe, hvorfor nogle former for information ikke 
er let tilgængelig. (Denne diskussion kan fokusere 
eksplicit på problemer med at finde relevante 
online-ressourcer til deres skolearbejde) 

• Eleverne brainstormer om at skabe mediedækning 
for et problem, som er vigtigt for 
skolefællesskabet. Efter en vellykket brainstorming 
laver de et udkast til en mediekampagne. 

Hvis eleverne beslutter sig for at dække mere end ét emne, 
kan de arbejde i små grupper med 4-6 personer. 

Konklusion/opsummering: 

Læreren opsummerer resultaterne. Spørgsmål, som eleverne har udpeget som vigtige, foreslås til ekstra 
aktiviteter. Kriterier for kontrol af information bliver gentaget og kan være slået op i klasseværelset resten 
af skoleåret. 

Links til online-materiale, som skal 
bruges i undervisningen 
(understøttende materiale) – 
weblinks/artikler m.m. 

Etisk kodeks for bulgarske medier (findes på bulgarsk) 
http://www.mediaethics-bg.org/index.php?do=17&lang=bg  

Liste over foretrukne medier – udarbejdes gennem sammenstilling 
af de enkelte elevers foretrukne medier. 

Yderligere materiale:  

 Uddelingsmateriale fra læreren 

A) INFORMATIONSHÅNDTERING 
1. Søgning og adgang til information 
2. Udvælgelse og præsentation af information fra forskellige kilder 
3. Udarbejdelse og offentliggørelse af information 
4. Originalitet - problemet med klippe/klistre 
5. Frihed versus sikkerhed på internettet 
 

 

 
Eksempler på opgaver og aktiviteter til eleverne: 
1. Læs reglerne for kommunikation på det globale netværk (internetetik). Undersøg dine 2 yndlingssteder 
på nettet ud fra perspektivet "internetetik". Er der nogen mangler? (Denne aktivitet er en glimrende 
mulighed for eleverne til at præsentere deres yndlingswebsteder og få indsigt i de andre elevers 
interesser) 
2. Lav en søgning efter deltidsarbejde, som passer til din alder eller et arbejde, du gerne vil have i 
fremtiden. Hvilke elementer består informationen af? Hvilke informationskilder brugte du? Fik du nok 

http://www.mediaethics-bg.org/index.php?do=17&lang=bg
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information til at træffe et valg? Hvordan kan du kontrollere, at oplysningerne er sande? 
3. Undersøg vilkårene for Wikipedia. Sammenlign to forskellige sprogversioner af online-artikler om et 
eller to emner, der interesserer dig. Hvilke forskelle fandt du? Hvad er årsagen til forskellene? Er 
Wikipedia en pålidelig informationskilde? Hvorfor? 
 
B) MEDIETYPER 
1. Print (aviser, magasiner, nyhedsbreve)2.  Elektroniske (tv, radio) 
3. Digitale (medier efter internettets gennembrud, onlinemedier, hybride medier) 
4. Måling af medieinteresse (meningsmålinger, feedback fra brugere) 
5. Medier som forretning (hvem investerer, hvordan tjenes der penge på medier, hvordan finder man den 
rigtige balance mellem information og reklame) 
 
 Eksempel på opgaver og aktiviteter for eleverne: 
1. Lav et manuskript til en mediereklame for det samme produkt til mindst to forskellige medietyper. 
Hvilke forskelle er der på reklamerne? Hvad skyldes forskellene (mediernes egenskaber, forskelle i 
publikum). 
2. Skriv din mening om medierapporterne, og send det til dit foretrukne medie for feedback. Følg 
effekterne. Kommenter hele processen. Er det vigtigt? Er der en fordel? 
3. Møder med folk fra medierne (gruppe eller enkeltperson). Præsenter dine indtryk før klassen. 
 
C) MAGT OG INFORMATION. INDVIRKNING PÅ DEN OFFENTLIGE MENING 
1. Mediernes placering i magtens tredeling. Den fjerde statsmagt eller en illegitim magt? 
2. Indflydelsen af visuelle medier. Fordele og ulemper. 
3. Præsentation af den samme information i forskellige medier af samme type 
4. Offentlighedens tillid/mistillid til medietyper 
5. Politisk reklame – valget som "kommercielt" produkt. 
6. Sociale netværk – alternative medier? 
 
Opgaver og aktiviteter til eleverne 
1. Sammenlign et tv-indslag fra et politisk parti eller en politisk koalition med en tv-reklame for et 
kommercielt produkt med omtrent samme varighed. Hvilke ligheder og forskelle finder du i teknikker, 
værktøjer og målgrupper? 
2. Undersøg partiprogrammerne for mindst to forskellige politiske partier/koalitioner fra kampagnen (kan 
gøres i år, hvor der er valg). Præsenter de vigtigste ideer og informations- og kommunikationskanaler samt 
deres væsentligste kritik af deres politiske modstandere. Opgaven er velegnet til gruppearbejde. 
3. Arranger en debat om et emne i det bulgarske samfund, som er vigtigt for de kommende 4 år (økologi, 
uddannelse osv.). Debatten kan gennemføres som et rollespil mellem repræsentanter for 2 politiske 
partier med forskellige programmer. 
4. Lav en undersøgelse på skolen – hvor mange af dine klassekammerater har deres egen blog, og hvor 
ofte deltager de i internetfora. Hvad er årsagerne til, at man har en blog og deltager i fora? Præsenter 
undersøgelsens resultater. (Klasserne kan også besøge hinanden eller præsentere resultaterne for lærer- 
eller forældregruppen)  

Hvilken information kan man finde/dele på sociale netværk, som ikke dækkes af de traditionelle medier. 
5. Møder med specialister i statskundskab/politisk markedsføring. 

 

Foreslået vurderingsaktivitet: 

Vurdering på individ- eller gruppeplan af evnen til at håndtere information (filtrere, sammenligne, 
kontrollere og præsentere). 

 

Individuel vurdering af færdigheder og perspektiver udtrykt af eleverne om emnet. 
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Evne til at bruge eksisterende kompetencer i nye situationer. 

 

 

  



 

107 

   

Lektionsplan  

 

Partnerland POLEN 

Lektionens forfatter Zuzanna Rejmer 

Lektion nr. 36 

Lektionens titel Medierne – den 4. statsmagt 

Lektionens tema  Medier og medborgerskab 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-type 

20 – 30 elever 

Anbefalet alder for 
eleverne  

14-18 

Anbefalet varighed 45 min. 

FORMÅL • At øge bevidstheden om mediernes indflydelse på den offentlige mening  
• Udvikling af kritisk tænkning og evnen til at træffe egne beslutninger 

Lektionens mål • Eleverne bliver mere bevidste om, hvordan opfattelsen af forskellige 
begivenheder kan fordrejes afhængigt af, hvordan der rapporteres om dem   

• Forstå, hvorfor vi kalder medierne den 4. statsmagt 

Nødvendige 
ressourcer 

• Flipover-ark (et til hver gruppe) 
• Tuschpenne 

Introduktion: 

Præsenter lektionens emne for eleverne. Fortæl dem, at I vil se nærmere på mediernes rolle og indflydelse 
på den offentlige mening. 

Lærerens aktivitet: 

1. Bed eleverne om at diskutere og give 
udtryk for deres meninger om, hvorfor 
vi kalder medierne den 4. statsmagt. 
Skriv deres svar på tavlen.   

2. Del eleverne op i grupper på omkring 5 
personer. Lav et eller flere sæt grupper 
med navnene "A", "B" og "C". 

3.  Uddel materialer til analyse. 
4. Bed grupperne om at læse materialet 

og derefter skrive: 
a) Hvad de mener om Kamisa, hvordan 
fornemmer de hende? Hvordan kan 
man bedømme hende og hendes 
handlinger?  
b) Hvilke egenskaber ved teksten får 
dig til at mene/fornemme dette (er det 
særlige ord eller sætninger?)  

5. Bed grupperne om at fremlægge 
resultaterne af deres arbejde for 

Elevernes aktiviteter: 

1. Deltage i brainstorming 

2. Gruppearbejde 
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klassen.  
6.  Del tavlen ind i 3 felter(A, B, C), og 

skriv i hvert felt, hvad de forskellige 
grupper mener om Kamisa (del a) i 
opgaven). 

7.  Bed derefter grupperne om at 
fortælle, hvad der ud fra deres 
synspunkt påvirkede deres meninger. 
(del b) af opgaven). 

8. Opsummer de indsamlede data, og 
påpeg forskellene i gruppernes 
fortolkninger og forskellene i 
teksternes opbygning, der udløste disse 
holdninger.  

9. Mind eleverne om, hvorfor vi siger, at 
medierne er den 4. statsmagt 

10. Spørg eleverne om, hvad de hver især 
kan gøre for ikke at falde for mediernes 
fordrejede udlægning. 

11. Skriv følgende på tavlen: "Hvad kan vi 
gøre for ikke at falde for mediernes 
fordrejede udlægning af 
begivenhederne?", og skriv elevernes 
ideer ned. 

Konklusion/opsummering: 

Medierne spiller en vigtig rolle i informationsformidlingen, men det er værd at huske, at de ikke kun 
fremlægger fakta, men også synspunkter og opfattelser. Den samme begivenhed kan dækkes meget 
forskelligt af journalister med henholdsvis højre- og venstreorienteret observans. Når vi vil danne vores egne 
meninger, bør vi derfor nøje analysere informationen fra medierne.  

Links til online-materiale, som skal 
bruges i undervisningen 
(understøttende materiale) – 
weblinks/artikler m.m. 

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,4496273.html 

Yderligere materiale:  

Materiale til gruppe(rne) "A" 

"Betjente fra grænsepolitiet ved Bieszczady fandt tre døde børn i Bieszczady-bjergene. Et par timer tidligere 
havde de tilbageholdt en udmattet kvinde af tjetjensk oprindelse med et 2-årigt barn i sine arme. Kvinden 
fortalte betjentene, hvor hendes børn var, og at de var døde, fortalte talsmanden for Bieszczady-
grænsepolitiet, kaptajn Elzbieta Pikor.  

 
"Kvinden blev tilbageholdt nær Ustrzyki Górne. Hun fortalte betjentene, at tre af hendes børn var døde, og at 
deres lig kunne findes et par kilometer derfra. Betjentene gennemsøgte det højtliggende område ved 
Bieszczady over flere timer. Omkring midnat fandt de tre lig," fortalte Pikor. Det var tre piger, 13, 10 og 6 år 
gamle. Deres fødselsattester blev fundet i kvindens bagage.   
Kvinden og hendes 2-årige søn blev straks kørt til hospitalet. Lægen tillod ikke, at kvinden blev afhørt.  

Den tjetjenske kvinde krydsede ulovligt grænsen mellem Ukraine og Polen. Anklagemyndigheden i Lesk er 
involveret i sagen." 

 

Kilde: onet.pl 

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,4496273.html
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Materiale til gruppe(rne) "B" 

Anklagemyndigheden vil ikke sigte den tjetjenske kvinde 

2007-09-17 

Distriktsanklagerens kontor i Krosno (Podkarpackie-provinsen) har besluttet ikke at sigte den tjetjenske 
kvinde, hvis tre børn døde i Bieszczady, da de krydsede grænsen. Afhøringen af kvinden blev afsluttet 
mandag eftermiddag på hospitalet i Ustrzyki Dolne. 

 

  
"I nærværelse af en statsautoriseret tolk blev Kamisa D. afhørt af to politibetjente fra Ustrzyki Dolne-
hovedkvarteret. En grænsevagt var også til stede under afhøringen. Kvinden var hele tiden under lægeligt 
opsyn", udtalte talsmanden for politiet for Podkarpackie-regionen, politimester Mariusz Skiba. 

 
"Kamisa D. blev afhørt under vidneansvar. Det betyder, at hun blev oplyst om, at hun muligvis ville blive 
sigtet", sagde Krosnos distriktsanklager Andrzej Dworzański og tilføjede, at kvinden ikke blev sigtet.  

"Kvinden fortalte om sin flugt fra Tjetjenien. Først nåede hun til Moskva sammen med sin familie. Her 
kontaktede hun personer, der arrangerede hendes flugt til Østrig. Hun betalte disse personer 2 tusind 
dollars", udtalte Dworzański.  
 
"Da hun var ved den ukrainske grænse, viste guiden, hvilken retning hun skulle gå. Hun ved ikke, om han viste 
en forkert retning, eller hun for vild. Hun siger, at hun gik i 24 timer. Efter at deres mad var sluppet op, 
mistede en af hendes døtre bevidstheden. Hun efterlod sine børn i skoven og gik for at søge hjælp", sagde 
anklageren.  
"Det var meget koldt om natten i Bieszczady, og kvinden og hendes børn bar kun let tøj. Pigernes død skyldes 
formentlig kulde og udmattelse", tilføjede han 
Afhøringerne er ikke slut  
 
"Vi kontaktede kvindens mand. Vi venter nu på oplysninger fra de ukrainske myndigheder om, ved hvilken 
grænsepost vi kan hente manden og transportere ham til Ustrzyki Górne. Mødet skulle finde sted i aften", 
sagde Podkarpackie-regionens talsmand Krzysztof Rokosz. 

 
Kvindens onkel, som bor i Østrig, er her allerede. Det var sandsynligvis ham, kvinden forsøgte at nå frem til. 
 
"Under afhøringen udtrykte Kamisa D. ikke ønske om asyl, men vi forstår, at hun vil træffe endelig beslutning 
om det efter mødet med sin mand", understregede Rokosz.  
På mandag vil pigerne blive obduceret i Rzeszów. "Pigerne vil blive transporteret til Warszawa med det 
samme. Det sker efter anmodning fra flygtningekommissæren, som skal transportere ligene til Tjetjenien. 
Moderen og hendes familie ønsker, at de skal begraves der", udtalte Dworzański. 
 
 

 

 

Anklager Dworzański mener, at kvinden skal afhøres igen. "Kamisa D. fortalte ikke meget om transporten og 

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/55,80708,4493392,,,,4496273.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/55,80708,4493392,,,,4496273.html
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de personer, som modtog penge fra hende. Vi er nødt til at undersøge mere i denne sag", tilføjede han. 
I søndags besøgte præsidentens hustru, Maria Kaczyńska, kvinden på hospitalet.  

 

Kilde: http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,4496273.html 

 

Materiale til gruppe(rne) "C" 

Efter ulovligt at have krydset grænsen efterlod en tjetjensk kvinde sine tre børn i skoven. Børnene døde.  

Meddelelse fra nyhedsbureau. 

 

Foreslået vurderingsaktivitet: 

• Har du fået noget nyt at vide? Hvad er det? 
• Eleven forklarer (mundtligt eller skriftligt) begrebet "medierne - den 4. statsmagt" 

 

  

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,4496273.html


 

111 

   

Lektionsplan  

 

Partnerland POLEN 

Lektionens forfatter Jarosław Puta 

Lektion nr. 37 

Lektionens titel Hvem er hvem? – indsamling af information om de lokale myndigheders 
aktiviteter. 

Lektionens tema  Medier og medborgerskab 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-type 

20-30 elever – i små grupper 

Anbefalet alder for 
eleverne  

14 – 18 

Anbefalet varighed 2x45 minutter 

FORMÅL • Øge vidensniveauet om lokale myndigheder. 
• Styrkelse af holdninger med aktiv interesse i lokale begivenheder. 

Lektionens mål • Eleverne udvikler færdigheder i indsamling af information om det lokale 
politiske miljø. 

• Eleverne får kendskab til arbejdsopgaverne for en politiker og/eller 
embedsmand. 

Nødvendige ressourcer • Papirark 
• Penne 
• Tavle 
• Kridt eller tuschpen 
• Computere med internetadgang 

Introduktion: 

Læreren indleder en diskussion med eleverne om informationskilder til beslutninger om politik, økonomi 
og kultur i deres hjemby. Læreren skriver elevernes svar på tavlen og spørger dem derefter, om de ved, 
hvem der i øjeblikket har den politiske magt i deres by (formanden, borgmesteren, udvalgsformænd osv.), 
og om de kender rækkevidden for deres kompetence . (10 min.) 

Lærerens aktivitet: 

• Klassen og læreren går i 
computerrummet for at kontrollere 
elevernes svar. Læreren beder 
eleverne om at bruge internettet og 
undersøge de lokale myndigheders 
opbygning, inklusive navne på 
medlemmerne, deres funktion, 
hierarkiet og rækkevidden for deres 
ansvar. 

 
 
 

• Læreren deler klassen op i 3-6 grupper 

Elevernes aktiviteter: 

• Eleverne arbejder individuelt, i par eller i grupper, 
afhængigt af hvor mange computere, der er til 
rådighed. Eleverne laver korte notater om den 
information, de finder. (15-20 min.) 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Eleverne laver store plakater med mindmaps, der 
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afhængigt af, hvor mange politiske 
funktioner, læreren vurderer som 
væsentlige for lektionen. 

 
 
• Lektionens anden del er et besøg hos 

den lokale myndighed (rådhus, 
kommunalbestyrelse m.m.). (45 min.) 
Læreren bør på forhånd aftale et møde 
med en af de embedsmænd, der 
udfører de funktioner, som er blevet 
beskrevet af eleverne, eller med en af 
dennes medarbejdere. 

beskriver de forskellige personers 
funktionsområder. Eleverne hænger plakaterne op i 
klasselokalet. Der tages hensyn til stillingernes 
indbyrdes hierarki. (15-20 min.) 

 
• Et par dage før besøget forbereder eleverne de 

spørgsmål, de vil stille tjenestemanden. De bør også 
gennemgå kompetenceområderne og deres 
grænser, så spørgsmålene er relevante. 

• Under mødet med den lokale 
myndighedsrepræsentant stiller eleverne spørgsmål 
og beder om uddybning af områder, de er i tvivl om. 

Konklusion/opsummering: 

I en gruppediskussion beder læreren eleverne om deres kommentarer efter mødet med embedsmanden. 
Desuden foreslår læreren, at eleverne prøver at holde sig a jour med forskellige nyheder om byen via de 
offentlige medier. (5 min.) 

Foreslået vurderingsaktivitet: 

Efter nogle uger kan læreren diskutere den seneste udvikling i elevernes hjemby med spørge om lokale 
beslutninger, som de har hørt om for nylig, og bede om deres synspunkter på ændringerne. Læreren bør 
også bede eleverne om at beskrive de informationskilder, de har anvendt. 
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VII/8 Uddannelse i medborgerskab i traditionelle skolefag med matematik som eksempel 

   

Lektionsplan  

 

Partnerland DANMARK 

Lektionens forfatter Inger Ubbesen, Ove Nielsen og Henning Westphael, VIAUC 

Lektion nr. 38 

Lektionens titel En matematisk vinkel på det lokale torv. 

Lektionens tema  Uddannelse i medborgerskab i traditionelle skolefag, med matematik som 
eksempel. 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-type 

20-28 elever  

Anbefalet alder for 
eleverne  

14-15 

Anbefalet varighed 2x45 minutter 

FORMÅL For at få eleverne til at se på matematik som et meningsfuldt fag, er det vigtigt 
at vise eksempler på, hvordan matematiske værktøjer rent faktisk kan støtte 
arbejdssituationer i det virkelige liv. Samtidig er det også vigtigt, at eleverne 
ser, at matematik både kan bruges i forbindelse med tilvalg og fravalg, altså at 
anvendelse af matematik har mere end ét formål. 

 

Lektionens mål At styrke elevernes færdigheder i arbejde med modeller og ræsonnement. At 
styrke deres viden om cirkler, målinger og definition af placering (herunder 
arbejde med koordinatsystemet) og at give plads til overvejelser om, hvordan 
man kan anvende matematik – især inden for det æstetiske område. 

Nødvendige ressourcer Pen, papir, computer 

Introduktion: 

Indholdet baseres på følgende opgaver om et lokalt torv. 

De eksisterende planer for det lokale torv er et projekt, hvor man vil lave en "perfekt cirkel" af træer rundt 
om torvet. Arbejdet er påbegyndt på en del af torvet. Nu skal "beplantningen" undersøges: 

A. Hvor er cirklens centrum? 
B. Hvad er dens radius? 
C. Hvor skal de andre træer placeres? 
D. Hvordan kan arbejdet udføres uden risiko for påkørsler ved krydsende veje? – Tegn træerne så præcist 

som muligt på et billede fra Google Maps. Hvilke målinger skal der tages for at finde træernes 
placering på kortet? 

E. Hvorfor valgte man en "perfekt cirkel"? – Hvilke værdier kan en cirkel symbolisere? Vælg et andet 
mønster til placering af træerne, og begrund valget af netop dette mønster. Lav en beskrivelse til dem, 
der skal plante træerne. Angiv, hvor træerne skal placeres, så de danner det foreslåede mønster. 
 

Aktiviteter for lærer og elever: 
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I første omgang skal eleverne besøge det lokale torv i grupper for at finde ud af, hvordan de kan besvare 
spørgsmål A-C – og derefter besvare dem. Læreren medbringer materiale med forskellig information om 
cirklen. Læreren kan dele materialet ud efter behov. Eleverne skal finde en metode, som de mener vil 
fungere, og som kan give dem en ide om, hvor midten af træcirklen bliver placeret (hvor vejene krydser 
hinanden). Gruppernes viden og metoder diskuteres derefter i klasselokalet. 

 

1. Stil derefter følgende spørgsmål: 
Hvordan kan vi overføre træernes placering til et billede i Google Maps, så vi kan finde centrum ved 
hjælp af billedet, og så videre? Eleverne arbejder i grupper med at overveje, hvilke målinger der skal 
foretages for at finde træernes position på billederne. 

2. Når eleverne har defineret de nødvendige målinger, kan de besvare spørgsmål A-C. De indsamlede 
svar kan relateres til koordinatsystemer, GPS osv. 

3. Start herefter en diskussion om brugen af matematik inden for design, dekoration m.m. Eksempler 
kan være A4-formatets dimensioner ud fra definitionen af A-formaterne (A0 har et areal på 1 m2, og 
forholdet mellem arealerne for på hinanden følgende A-formater er 2:1). Hvorfor sælges nogle flåede 
tomater i dåser, mens andre sælges i kartonemballager (diskuter emballering i forbindelse med 
transport). "Det gyldne snit" kan også inddrages. Det grundlæggende spørgsmål er: Har matematikken 
indflydelse på vores opfattelse af, om ting ser pæne ud? Og er det kun tilfældet i den vestlige verden? 
Spiller matematik andre roller – for eksempel numerologi, lykketal og lignende? 

 

Konklusion/opsummering: 

En vigtig pointe i opsummeringen er, at brugen af matematik inden for design afhænger af kulturen. 

Foreslået vurderingsaktivitet: 

Hvilke tegn er der på, at eleverne gør fremskridt i retning af målene? 

• Eleverne bruger formler og viden om cirklen til at bestemme centrum m.m. 
• I diskussionerne sætter eleverne matematikken i forhold til den virkelighed, de oplever. 
• Eleverne diskuterer anvendelse af matematik i projektet og eventuelt i andre konkrete projekter. 
• Eleverne præsenterer løsninger på de forskellige opgaver. Løsningerne skal indeholde beregninger 

og andre begrundelser. 
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Lektionsplan  

 

Partnerland DANMARK 

Lektionens forfatter Inger Ubbesen, Ove Nielsen og Henning Westphael, VIAUC 

Lektion nr. 39 

Lektionens titel Division i relation til lighed og retfærdighed. 

Lektionens tema  Uddannelse i medborgerskab i traditionelle skolefag, med matematik som 
eksempel. 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-type 

20-28 elever  

Anbefalet alder for 
eleverne  

14-15 

Anbefalet varighed 2x45 minutter 

FORMÅL • Øge elevernes bevidsthed om relationen mellem begreberne 
retfærdighed og lighed og begrebet division i matematik. 

Lektionens mål • Udvide opfattelsen af begrebet division 
• Vise situationer, hvor lighed virker uretfærdig 
• Diskutere begreberne retfærdighed og lighed og deres forbindelse til 

division  

Nødvendige ressourcer • Pen og papir  
• Tavle/whiteboard/smartboard 
• Kridt eller tuschpen 
• Materiale til optælling 

Introduktion: 

Eleverne bedes om at dele 46 æbler mellem 7 personer. I den følgende diskussion fokuserer læreren på, om 
eleverne har delt æblerne ligeligt, og hvad dette begreb betyder i faget matematik og i samfundet generelt. 
(10 min.) 

Lærerens aktiviteter: 

• Læreren inddeler eleverne i grupper med 3 - 4 
elever, som skal arbejde med følgende opgave: 

• Maria, Peet og Sam skal spise frokost sammen. 
Peet har 5 madder med, og Sam medbringer 3. 
De deler maden ligeligt. Efter måltidet giver 
Maria dem 8 euro til deling som betaling for 
maden. Hvordan skal pengene fordeles mellem 
Sam og Peet?  

• Læreren beder eleverne om at præsentere 
deres svar. 

 
 
• Læreren beder klassen om at fokusere på en 

løsning med 7 euro til Peet og 1 euro til Sam. På 
hvilken måde er det en retfærdig løsning? Kan 

Elevernes aktiviteter: 
• Drøft følgende løsninger til opgaven: De får 4 

euro hver, Peet får 5 euro og Sam får 3 euro, 
eller Peet får 7 euro og Sam kun 1 euro. (15 
min.) Læreren hjælper eleverne med at tælle 
eller visualisere materialet, hvis der er behov 
for det. 

• Hver gruppe fremlægger sine diskussioner. (15 
min.) 

• Klassen diskuterer spørgsmålene og udveksler 
tanker om retfærdighed og lighed. (15 min.) 

• Klassen laver en plakat, der viser deres syn på 
relationen mellem division og 
retfærdighed/lighed (15 min.) 
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vi sige, at Sam og Peet bliver behandlet lige?  

Konklusion/opsummering: 

(10 min.) Under opsummeringen konkluderer læreren på elevernes forståelse af lighed, retfærdighed og 
division. 

Links til online-materiale, som skal 
bruges i undervisningen 
(understøttende materiale) – 
weblinks/artikler m.m. 

http://mindyourdecisions.com/blog/2011/09/14/a-fair-division-
storytale/ 

Foreslået vurderingsaktivitet: 

Læreren tager en kage med til næste lektion og beder eleverne om at dele den på en retfærdig måde.  Hold 
øje med, om eleverne bruger begrebet retfærdighed på andre måder end en ren division, når de deler 
kagen. 

 

 

  

http://mindyourdecisions.com/blog/2011/09/14/a-fair-division-storytale/
http://mindyourdecisions.com/blog/2011/09/14/a-fair-division-storytale/
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Lektionsplan  

 

Partnerland DANMARK 

Lektionens forfatter Inger Ubbesen, Ove Nielsen og Henning Westphael, VIAUC 

Lektion nr. 40 

Lektionens titel Division i praksis. 

Lektionens tema  Uddannelse i medborgerskab i traditionelle skolefag, med matematik som 
eksempel. 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-type 

20-28 elever  

Anbefalet alder for 
eleverne  

14-15 

Anbefalet varighed 3x45 minutter 

FORMÅL • Introducere princippet eller algoritmen "jeg deler, du vælger" i praksis 
• Vise eksempler på, hvordan matematik anvendes i praksis til 

problemløsning  

Lektionens mål • Præsentere "jeg deler, du vælger" som princip eller algoritme for at 
dele noget mellem to eller tre personer. 

• Skabe en forståelse af, hvorfor dette er en retfærdig måde at dele på 
og derigennem udvikle elevernes evner til at ræsonnere. 

•  Udvikle en holdning, der baserer sig på et ønske om at deltage i en 
proces med retfærdig fordeling. 

Nødvendige ressourcer • Pen og papir  
• Tavle/whiteboard/smartboard 
• Kridt eller tuschpen 
• Materiale, der skal deles, f.eks. kage, æbler eller  lignende ...  
• Kort over skolegården – eller mulighed for at være i skolegården 

Introduktion: 

Læreren viser en kage, der er delt i stykker af forskellig størrelse, og spørger eleverne, hvilket stykke de vil 
have. Derefter spørger læreren: Hvordan kan vi dele en kage i to stykker eller et andet antal stykker på en 
retfærdig måde? (5 min.) 

Lærerens aktiviteter: 

• Læreren observerer elevernes diskussion 
af ideerne og udvælger to eller tre 
forskellige ideer, som skal diskuteres (og 
måske prøves i praksis) i klassen. Her skal 
der fokuseres på oplevelsen af 
retfærdighed. 

• Læreren præsenterer princippet "jeg deler, 
du vælger" og henviser til elevernes 
forslag, hvis nogle af dem allerede har 
foreslået dette. 

• Læreren beder eleverne om at fortælle om 

Elevernes aktiviteter: 

• Eleverne bliver bedt om at diskutere to og to, 
hvordan de i praksis vil dele et stykke kage 
mellem sig, og nedskrive deres ideer. (5 min.) 

• Eleverne diskuterer, hvad der skal til, for at noget 
bliver delt retfærdigt mellem to personer. Kan det 
i praksis lade sig gøre at lave en matematisk ligelig 
fordeling af et stykke kage? (10min.) 

• Eleverne afprøver algoritmen eller princippet. Der 
fokuseres på oplevelsen af at skulle prøve at dele 
ligeligt, at alle får lige store dele. (10 min.) 

• 5-10 minutters diskussion af, hvad det vil sige at 
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deres oplevelse. 
• Læreren præsenterer en praktisk opgave: 

Beskriv en fremgangsmåde til opdeling af 
skolegården mellem de forskellige 
skoleklasser på en retfærdig måde (og lave 
opdelingen, hvis der er tid) 

 

deltage aktivt i en proces med retfærdig deling. 
• Eleverne arbejder med opgaven. (60 min.) 

Resultaterne skal præsenteres som en plakat. 
Plakaten skal indeholde en beskrivelse af 
fremgangsmåden, en begrundelse for at den er 
retfærdig samt et kort med en tegning af 
opdelingen 

 

Konklusion/opsummering: 

(10 min.) I forbindelse med opsummeringen relaterer læreren arbejdet med bredere aspekter af 
diskussionen om retfærdig fordeling. Det kan være en kort introduktion til John Rawls' forestilling om at 
træffe valg "under et slør af uvidenhed", se http://en.wikipedia.org/wiki/Veil_of_ignorance eller lignende 

Links til online-materiale, som skal 
bruges i undervisningen 
(understøttende materiale) – 
weblinks/artikler m.m. 

http://www.colorado.edu/education/DMP/fair_division.html 

 

Foreslået vurderingsaktivitet: Læreren bør kommentere plakaterne: den beskrevne fremgangsmåde, 
begrundelsen, og om den konkrete opdeling er udført i overensstemmelse med beskrivelsen. 

 

Indsæt de ressourcer, som du baserede lektionen på  

Brams S. & Taylor A. (1996) Fair Division - From cake - cutting to dispute resolution Cambridge University 
press. 

http://www.ams.org/notices/200611/fea-brams.pdf 

 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Veil_of_ignorance
http://www.colorado.edu/education/DMP/fair_division.html
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Lektionsplan  

 

Partnerland DANMARK 

Lektionens forfatter Inger Ubbesen, Ove Nielsen og Henning Westphael, VIAUC 

Lektion nr. 41 

Lektionens titel Matematik og retfærdighed i spil. 

Lektionens tema  Uddannelse i medborgerskab i traditionelle skolefag, med matematik som 
eksempel. 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-type 

20 - 28 elever grupperet i par 

Anbefalet alder for 
eleverne  

14-15 

Anbefalet varighed 60 minutter 

FORMÅL Øge medborgerkompetencerne ved at fokusere på brugen af matematik i 
forståelsen af retfærdighed. 

Lektionens mål Eleverne vil få: 

• Viden om den matematiske forståelse af retfærdighed som lige fordeling 
af chancer i et spil. 

• Forståelse af matematisk retfærdighed som en blandt flere måder at 
forstå retfærdighed på. 

• Indsigt i brugen af anvendt matematik som modsætning til brugen af 
beskrivende matematik. 

Nødvendige 
ressourcer 

4 mønter pr. gruppe med følgende farver på hver side: 1 rød/rød, 1 rød/blå, 1 
rød/gul og 1 blå/gul, pen og papir. 

Introduktion  

Eleverne skal arbejde med to spil med forskellige sandsynligheder, hvorefter de diskuterer, om spillet er 
retfærdigt/uretfærdigt. Derefter diskuteres det matematiske retfærdighedsbegreb, og andre principper 
for retfærdighed skitseres. 

Lærerens aktiviteter: 

Læreren introducerer det første spil ved at 
demonstrere det og beder eleverne om at spille 
spillet 50 gange i grupper på to og registrere, 
hvem der vinder hver gang.  

 

Læreren spørger, hvem der vandt i de forskellige 
grupper, og skriver det op på tavlen. 

Læreren spørger eleverne, om det er et 
retfærdigt spil 

Mens eleverne arbejder, går læreren rundt, 
iagttager elevernes arbejde og laver notater om 
forskellige argumenter til senere præsentation.  

Elevernes aktiviteter: 

Eleverne spiller det følgende spil 50 gange og laver 
notater om, hvem der vinder i hvert spil, og hvem der 
vinder flest af de 50 spil:  

 

Der er to mønter. Den ene mønt er rød på begge sider, 
og den anden mønt har en rød og en blå side. 
Mønterne kastes, og spilleren vinder, hvis to røde 
sider vender opad, ellers vinder den anden spiller. 

 

Diskussion i hver gruppe i 10 til 15 min. med fokus på 
argumenter til konklusionen. Argumenterne skal 
præsenteres på papir. 
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Sammen med eleverne opsummerer læreren de 
forskellige argumenter og slår elevernes notater 
op på tavlen. De konkluderer, om spillet er 
retfærdigt eller ej.  

 

Læreren introducerer det andet spil ved at 
demonstrere det og beder eleverne om at finde 
ud af, om spillet er retfærdigt.  

 

Mens eleverne arbejder, går læreren rundt, 
iagttager elevernes arbejde og laver notater om 
forskellige argumenter til senere præsentation.  

 

Sammen med eleverne opsummerer læreren de 
forskellige argumenter og slår elevernes notater 
op på tavlen. Der fokuseres på, hvilken forståelse 
af retfærdighed, der ligger bag elevernes 
argumenter  

 

Læreren kan stille nogle af følgende spørgsmål: 

• Hvad er retfærdighed? 
• Hvorfor er et spil mere retfærdigt end et 

andet spil? 
• Er der andre former for retfærdighed i 

andre situationer? 
• Fungerer denne form for retfærdighed 

også ved fordeling af fælles goder? 
• Er der eksempler på retfærdighed, hvor der 

ikke er en jævn fordeling? 
• Og igen: hvad er retfærdighed, har I en 

anden forståelse af retfærdighed nu? 

  

Eleverne undersøger spil nummer to: 

Der kastes med tre mønter. Den ene har en rød og en 
blå side, den anden har en rød og en gul side, og den 
tredje har en gul og en blå side. Spilleren vinder, hvis 
to af de tre mønter har samme farve. Hvis det ikke er 
tilfældet, vinder den anden spiller. 

 

Eleverne har 10 til 15 min. til at afgøre, om spillet er 
retfærdigt. De kan spille nogle få runder, men ellers 
skal de bruge argumenter til støtte for deres 
konklusion. Argumenterne skal igen præsenteres på 
papir – som tegning, beregninger, udsagn eller en 
kombination af disse. 

 

 

 

 

Konklusion/opsummering:  

Retfærdighed omfatter meget andet end en matematisk retfærdighed baseret på en jævn fordeling.  

Links til online-materiale, som skal 
bruges i undervisningen (understøttende 
materiale) – weblinks/artikler m.m. 

http://www.ffe-ye.dk/media/14506/matematik-7-9kl-
lowres1.pdf 

Foreslået vurderingsaktivitet:  

Registrerer elevernes svar på gentagelsen af spørgsmålet om, hvordan de forstår retfærdighed. 

 

  

http://www.ffe-ye.dk/media/14506/matematik-7-9kl-lowres1.pdf
http://www.ffe-ye.dk/media/14506/matematik-7-9kl-lowres1.pdf
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Lektionsplan  

 

Partnerland POLEN 

Lektionens forfatter Jarosław Puta 

Lektion nr. 42 

Lektionens titel Hvordan bliver man sparsommelig? Evnen til budgetplanlægning. 

Lektionens tema  Matematik som værktøj til at forstå det offentlige område. 

Anbefalet 
gruppestørrelse/-type 

20-30 elever – med arbejde i små grupper 

Anbefalet alder for 
eleverne  

14 – 18 

Anbefalet varighed 45 minutter 

FORMÅL • Udvikling af evnen til at planlægge udgifter. 
• Øget bevidsthed om anvendelse af offentlige midler. 

Lektionens mål • Eleverne lærer at styre deres egne penge. 
• Eleverne indser vigtigheden af at prioritere sine udgifter. 
• Eleverne lærer metoder til at nå frem til et kompromis i forbindelse 

med forvaltningen af de fælles goder. 

Nødvendige ressourcer • Papirark 
• Penne 
• Tavle 
• Kridt eller tuschpen 

Introduktion: 

Læreren starter lektionen med at skitsere begrebet økonomistyring. Læreren understreger, at begrebet er 
relevant på mange forskellige niveauer i vores liv: styring af vores egne penge, familiens budget, 
virksomhedernes økonomi og statens budget. Derefter starter læreren en brainstorm og spørger eleverne, 
hvilke evner eller karaktertræk, som de mener er forbundet med færdigheder inden for økonomistyring. 
(5-10 min.) 

Lærerens aktivitet: 

Læreren fortæller, at elevernes opgave er at 
udarbejde et budget for klassen. Budgettet er 
virtuelt og skal kun bruges i forbindelse med 
denne øvelse. Hvis elevernes forældre bliver 
enige om at donere penge, eller skolens 
ledelse er indforstået med at bruge en del af 
skolens midler, vil det være muligt at føre 
budgetplanen ud i livet. 

 

Læreren inddeler eleverne i 3 grupper. 

 

 

Læreren beder grupperne om at præsentere 

Elevernes aktiviteter: 

Eleverne arbejder individuelt og nedskriver de formål, 
som de mener skal finansieres via klassens budget. (5 
min.) 

 

Ud fra de tidligere notater skal hver gruppe lave en fælles 
liste med 10 formål, som skal finansieres. Efter at have 
lavet listen prioriterer deltagerne forslagene afhængigt af, 
hvor relevante de er for målet. Det højest prioriterede 
forslag får 10 point, det næste 9 point osv. ned til 1 point 
for tiendepladsen. (10-15 min.) 

 

 

Eleverne fremlægger deres budgetforslag. (10 min.) Hvis 
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deres lister og skrive deres forslag på tavlen 
ud fra de point, de har fået. 

et bestemt formål optræder på listerne fra to eller tre 
grupper, skal pointene for formålet lægges sammen. Når 
alle forslagene er indsamlet og opsummeret, præsenterer 
læreren de 10 forslag, der har fået flest point, og som skal 
indgå i klassens budget. 

 

Eleverne bruger forholdstal til at beregne den procentdel 
af klassens penge, som hvert enkelt punkt skal tildeles i 
budgettet. (5 min.) 

Konklusion/opsummering: 

Klassen diskuterer, hvordan eleverne kan bruge deres evner til budgetlægning i deres hverdag. Læreren 
afslutter lektionen med at bede eleverne om at forsøge at anvende denne viden til planlægning af deres 
familiers budgetter. (5 min.) 

Foreslået vurderingsaktivitet: 

Efter nogle uger beder læreren eleverne om at fortælle om deres oplevelser med planlægningen af 
familiens budget. Læreren spørger, hvad de og deres familier syntes var svært, og de løsninger, de brugte 
for at overvinde disse forhindringer. 
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