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Introduktion
På tværs af ungdomsuddannelserne er der et stigende behov for at arbejde målrettet med
demokrati i ungdomshøjde. Udvikling af demokratiet for og med unge kræver, at unge aktivt
dannes og engageres i at deltage i det omgivende samfund og dets fællesskaber.
Inspirationsmaterialet er et bidrag til det eksisterende arbejde med demokratisk dannelse på
landets erhvervs- og handelsskoler. Derudover er materialet en praksisorienteret inspiration til,
hvordan du som underviser kan arbejde med faglige mål og formålet med uddannelsen på en og
samme gang.
Et af de overordnede formål med erhvervsrettede ungdomsuddannelser er at bidrage til
”udvikling af elevens evne til selvstændig stillingtagen, samarbejde og kommunikation” (jf.
Undervisningsministeriet 2017a) samt ”bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse
for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling” (Undervisningsministeriet 2017b).
Inspirationsmaterialet består af fire dele, der understøtter arbejdet med at undersøge og
reflektere over temaerne: 1) demokratisk deltagelse, 2) medborgerskab, 3) stærke fællesskaber,
4) kritisk tænkning og 5) kontroversielle emner på erhvervsuddannelserne.
Del 1:

Aktivt medborgerskab: Hvilke roller og muligheder har underviseren?
– Et refleksions- og planlægningsredskab

Del 2:

Hvordan skaber man en god og demokratisk arbejdsplads? – Et undervisningsmateriale

Del 3:

Kontroversielle dilemmaer på arbejde – Et undervisningsmateriale

Del 4:

Hvem har ret? – Et undervisningsmateriale

Del 1 præsenterer to refleksions- og planlægningsredskaber, der kan styrke din opmærksomhed
på den demokratiske dimension i undervisningen.
Del 2-4 består af tre selvstændige undervisningsmaterialer, som kan bruges i forbindelse med
praktikopsamlinger og på EUD Grundforløb 1 i fagene:
•
•
•

Erhvervsfag 2 – Arbejdspladskultur
Grundfag – Samfundsfag
Erhvervsfag 2 - Samfund og sundhed
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Læsevejledning

Aktiviteter og øvelser kan bruges, som de står beskrevet i inspirationsmaterialet, men det står dig
også frit for at tilpasse udvalgte aktiviteter og øvelser til andre fag eller sammenhænge, som det
bedst giver mening i det konkrete uddannelsesforløb og den lokale undervisningspraksis.
Gennem materialet er nedenstående ikoner indsat, for at guide din læsning. Ikonerne præsenterer
de forskellige faser, som hver øvelse er bygget op omkring.

Introduktion

Formål

Målgruppe

Tidsforbrug

Forberedelse Gennemførelse

Derudover vil du i nogle øvelser også støde på ikonerne herunder:
Bilag

Klip

Materialer

Referencer

Undervisningsministeriet (2017a). Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser. Hentet på
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186027 28. maj, 2019.
Undervisningsministeriet (2017b). Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser. Hentet på
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=200627#id471b31eb-f126-4068-aaa0a2b15220b809 28. maj 2019.

Dette materiale er udarbejdet af VUDA-konsortiet bestående af VIA UC, Københavns
Professionshøjskole, Als Research og Dansk Flygtningehjælp/Integrationsnet i samarbejde med
Undervisningsministeriet (2018)
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Del 1 — Aktivt
medborgerskab
Hvilke roller og muligheder har
underviseren? — Et refleksions- og
planlægningsredskab
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Introduktion: Hvilke roller og muligheder
har underviseren?
Undervisere på erhvervsuddannelserne kan have forskellige syn på deres egen
rolle, når det handler om at udvikle elevernes demokratiske dannelse og støtte
dem i fx at tage selvstændigt og kritisk stilling eller deltage aktivt i et
demokratisk samfund.
Herunder introduceres to redskaber, som kan anvendes til henholdsvis refleksioner
over undervisernes roller og til didaktisk arbejde med medborgerskab.

• Redskab 1: Hvilken rolle spiller underviseren?

Dette redskab lægger op til fælles refleksioner og drøftelser i en undervisergruppe.
Redskabet sætter fokus på medborgerskab som perspektiv og mål for skolens virke
samt på medborgerskab som grundprincip for hele skolen på alle niveauer – det
praktiserede medborgerskab.

• Redskab 2: Medborgerskabsdidaktik – hvorfor & hvordan?

Dette er et didaktisk redskab, som underviseren eller grupper af undervisere kan
anvende i forbindelse med planlægning af den konkrete undervisning. Redskabet
sætter fokus på medborgerskab som perspektiv og tema i fag og aktiviteter med
mulighed for også at arbejde med medborgerskab som tværgående
tema/projektarbejde.

Redskaberne kan anvendes hver for sig eller sammen. Det kan fx være hensigtsmæssigt at starte
med det første redskab, hvor en gruppe undervisere reflekterer sammen over deres rolle, for
derefter at bruge det andet redskab, som kan støtte planlægningen af et konkret
undervisningsforløb.

Formål
Formålet med begge redskaber er at rammesætte og udvikle undervisernes måde at
arbejde med demokratisk dannelse og medborgerskab på i undervisningen.
Redskaberne understøtter således arbejdet med at fremme elevernes aktive
medborgerskab, dvs. deres kompetencer til at indgå i et forpligtende og demokratisk
fællesskab.

Målgruppe
Undervisere på erhvervsuddannelserne.
Brug aktiviteten som del af et lærermøde eller i forbindelse med et længere forløb
om undervisergruppens fælles fokus på at fremme elevernes aktive medborgerskab,
kritiske tænkning og samtale om kontroversielle emner.
7

Tidsforbrug
Til et samlet forløb med begge redskaber afsættes cirka 1½ time.
Tidsanvendelsen til hvert af redskaberne er ca. 45 minutter.
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Redskab 1: Hvad er underviserens rolle?
Formål
Redskabet lægger op til fælles refleksioner og drøftelser i en undervisergruppe.
Formålet er at rammesætte og udvikle undervisernes måde at arbejde med
medborgerskab på i undervisningen med henblik på at fremme elevernes aktive
medborgerskab. Redskabets fokus er medborgerskab som perspektiv og mål for
skolens virke samt på medborgerskab som grundprincip for hele skolen på alle
niveauer – det praktiserede medborgerskab.

Målgruppe
Undervisere på erhvervsuddannelserne.
Brug aktiviteten som del af et lærermøde eller i forbindelse med et længere forløb
om undervisergruppens fælles fokus på at fremme elevernes aktive medborgerskab.

Tidsforbrug
Ca. 45 minutter.

Forberedelse
Print de 15 udsagn om underviserens rolle fra bilag 1.
Klip udsagnene fra hinanden (inklusiv de blanke strimler). Der skal være et sæt med
de 15 udsagn til hver gruppe (á tre-fire personer).

Gennemførelse
•
•
•
•
•
•
•

Dan grupper à tre-fire undervisere. Uddel et sæt udsagn til hvert bord.
Gruppemedlemmerne skiftes til at trække et udsagn, fortælle om de er enige
eller uenige i udsagnet og begrunde hvorfor.
Drøft alle udsagn i gruppen.
Gruppen finder frem til, om der er rollebeskrivelser, som mangler. I så fald
skrives de på de blanke strimler.
Gruppen diskuterer sig frem til fem roller, som er de vigtigste i forhold til at
fremme elevernes aktive medborgerskab.
Øvelsen afsluttes med en opsamling i plenum på, hvilke roller der er gode
erfaringer med – og hvilke der evt. er behov for at udbygge eller udskifte.
Overvej, hvordan I vil arbejde videre med at udbygge og udskifte roller.
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Bilag 1: Udsagn om underviserens rolle i arbejdet med at fremme
elevernes aktive medborgerskab

Det er min rolle som underviser at afgrænse undervisningen til at
handle om mit fag.

Enig

Uenig

Begrundelse

Det er min rolle som underviser at arbejde med elevernes
udvikling på områder, som ligger uden for mit fag.

Enig

Uenig

Begrundelse

Det er min rolle som underviser at inddrage elevernes
livserfaringer i undervisningen.

Enig

Uenig

Begrundelse

Det er min rolle som underviser ikke at blande mig i elevernes
forhold uden for undervisningsrummet.

Enig

Uenig

Begrundelse

Det er underviserne i samfund og sundhed som skal tage sig af at
fremme elevernes aktive medborgerskab.

Enig

Uenig

Begrundelse

Det er min rolle som underviser at sørge for, at eleverne udvikler
kompetence til at deltage som aktiv og ansvarlig medarbejder og
som medskaber af kulturen på arbejdspladsen.

Enig

Uenig

Begrundelse

Det er min rolle som underviser, at eleverne lærer at samarbejde
med andre om løsning af opgaver.

Enig

Uenig

Begrundelse

Det er min rolle som underviser at sørge for, at alle eleverne
deltager aktivt i undervisningen.

Enig

Uenig

Begrundelse

Det er min rolle som underviser, at alle elever oplever, at de
tilhører et fællesskab i forbindelse med undervisningen.

Enig

Uenig

Begrundelse

Det er min rolle som underviser at sikre, at ingen elev oplever sig
diskrimineret eller ekskluderet.

Enig

Uenig

Begrundelse

Det er min rolle som underviser at understøtte elevernes kritiske
tænkning.

Enig

Uenig

Begrundelse

Det er min rolle som underviser at lære eleverne den rette måde
at udføre mit fag på.

Enig

Uenig

Begrundelse

Det er min rolle som underviser at nedtone konflikter.

Enig

Uenig

Begrundelse

10

Det er min rolle som underviser at sørge for, at kontroversielle
emner holdes ude af undervisningsrummet.

Enig

Uenig

Begrundelse

Det er min rolle som underviser at gå foran i konstruktiv
dialogløsning.

Enig

Uenig

Begrundelse

Det er min rolle som underviser at samarbejde med elevernes
forældre.

Enig

Uenig

Begrundelse

Enig

Uenig

Begrundelse

Enig

Uenig

Begrundelse

Enig

Uenig

Begrundelse

Enig

Uenig

Begrundelse
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Redskab 2: Medborgerskabsdidaktik – hvorfor &
hvordan?
Formål
Dette planlægningsværktøj skal inspirere undervisere til systematisk at indarbejde
medborgerskab som en aktiv dimension i al undervisning. Værktøjet er en hjælp til
at planlægge, justere og evaluere egen praksis med udgangspunkt i temaerne
’demokrati og medborgerskab’, ’kritisk tænkning’ og ’kontroversielle emner’.

Målgruppe
Undervisere på erhvervsuddannelserne.
Brug øvelsen som del af et lærermøde eller i forbindelse med et længere forløb om
undervisergruppens fælles fokus på at fremme elevernes aktive medborgerskab,
kritiske tænkning og samtale om kontroversielle emner.

Tidsforbrug
Ca. 45 minutter.

Forberedelse
Print skemaer for de tre planlægningsværktøjer: ’Demokrati og medborgerskab’,
’Kritisk tænkning’ og ’Kontroversielle emner’ (bilag 1) – ét sæt pr. underviser.
Print plakaten ’Medborgerskabsdidaktik’ (bilag 2) til ophængning på lærerværelse
og forberedelsesrum.

Gennemførelse
1. Introducer øvelsen og uddel de tre printede skemaer.
2. Udvælg en tidsholder for øvelsen, som siger til, hver gang der er gået 10-15
minutter, for at sikre, at alle er opmærksomme på tiden.
3. Fordel de tre skemaer (bilag 1) om henholdsvis ’Demokrati og medborgerskab’,
’Kritisk tænkning’ og ’Kontroversielle emner’. Lad underviserne tilgå skemaerne,
som de selv ønsker. Underviserne bestemmer selv, om de ønsker at sidde i gruppen
og diskutere fælles eller arbejde individuelt. Ligeledes er det op til den enkelte
lærer, hvor længe hun/han bruger på hvert emne. Det vigtige er, at alle undervisere
når at orientere sig i alle skemaer.
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4. NB: Tidsholder sørger for at sige til, hver gang der er gået 10-15 minutter, for at
sikre, at alle er opmærksomme på tiden.
5. Skemaerne bruges på den måde, at underviseren – evt. sammen med en eller flere
kollegaer – først sætter sig ind i de overordnede betragtninger om, hvorfor og
hvordan henholdsvis demokrati og medborgerskab, kritisk tænkning og dialog om
kontroversielle emner kan være væsentlige elementer i undervisningen. Dernæst
overvejer underviserne spørgsmålene inden for de tre kategorier og gør egne noter
om konkrete tiltag i forbindelse med egen undervisning.
6. Plakaten ’Medborgerskabsdidaktik’ (bilag 2) formidler i kort form de mest centrale
didaktiske spørgsmål, som underviseren kan forholde sig til, når demokrati og
aktivt medborgerskab skal tænkes ind som en daglig dimension af undervisningen.
7. Hæng evt. plakaten op på lærerværelset eller i forberedelseslokalet.
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Bilag 1: Aktivt medborgerskab i undervisningen - hvorfor og hvordan?
DEMOKRATI & MEDBORGERSKAB
Hvorfor?
Demokratiet er konstant i udvikling og bevægelse. Eleverne skal inviteres til og støttes i at være
aktive medborgere, som sætter aftryk på demokratiet og deres nære omgivelser, fx miljøet på
deres arbejdsplads. Undervisere kan træne elevernes demokratiske kompetencer ved blandt
andet at inddrage dem i undervisningen og give dem praktisk erfaring med at diskutere og
argumentere demokratisk om fx, hvad der karakteriserer et godt arbejdsmiljø.
Hvordan?
Du kan fx anvende arbejdsformer fra kooperativ læring som lægger op til, at alle elever bidrager
til en undervisningsaktivitet. Du kan også sørge for, at alle eleverne kommer med i en gruppe og
evt. tilrettelægge forskellige gruppesammensætninger og rollefordelinger i grupperne.

Overvejelser

Egne noter

Hvad kan jeg gøre for at sikre, at alle eleverne har mulighed
for at deltage i denne undervisning?
•
•
•

Hvilken form for læringsfællesskab lægger denne
undervisning op til?
Hvordan kan jeg understøtte elevernes muligheder for
at lære i fællesskab – i hele klassen, på hold eller i
grupper?
Er der andre fællesskaber mellem eleverne, som
knytter sig til denne undervisning (fx fællesskaber om
at lave lektier eller udføre projekter)?

Hvad kan jeg gøre for at sikre, at alle eleverne har mulighed
for at indgå i disse fællesskaber?
Hvilke muligheder er der i denne undervisning for, at eleverne
får erfaring med demokratiske forpligtelser og spilleregler?
Hvordan kan undervisningen lægge op til samarbejde?
•

Hvordan kan jeg understøtte elevernes udvikling af
samarbejdsevner?

Hvilke muligheder er der for, at eleverne er medbestemmende
i forhold til undervisningens form og indhold mm.?
Er jeg præget af nogen form for stereotyp opfattelse af (nogle
af) eleverne, som kunne føre til, at jeg i min undervisning
kunne virke diskriminerende på disse elever?

Hvordan kan undervisningen styrke elevernes kompetencer
til at medvirke til at skabe gode arbejdsmiljøer?
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KRITISK TÆNKNING
Hvorfor?
Demokrati i dag kræver, at unge ikke blot diskuterer politik, men også er i stand til at kunne
debattere, argumentere selvstændigt og være aktivt lyttende. Samtidigt skaber brugen af sociale
medier nye muligheder men også udfordringer i selve undervisningen, ligesom den stiller nye
krav til kritisk tænkning blandt eleverne.
Hvordan?
Du kan efterlyse kritiske spørgsmål ved at spørge eleverne, hvad de undrer sig over – eller
synes kunne være anderledes. Du kan også give eleverne opgaver, hvor de selv skal indsamle
information og derefter undersøge informationerne. Eleverne kan undersøge informationerne
ved at sammenligne dem med egen viden eller andre kilder. Det kan også være grupper af
elever, der indsamler viden om det samme emne for derefter at sammenligne deres resultater
og kilder. Du kan desuden træne eleverne i at diskutere og give hinanden kritisk feedback.

Overvejelser

Egne noter

Hvordan giver denne undervisning eleverne muligheder
for at stille relevante spørgsmål til de faglige emner?
Hvilke muligheder er der for, at eleverne selv indsamler
og sorterer oplysninger?
•

Hvilke muligheder er der for, at eleverne kan
relatere nye oplysninger til eksisterende viden?

Hvordan kan eleverne i forbindelse med undervisningen
opøve færdigheder i at ræsonnere og tænke logisk og
drage pålidelige og troværdige konklusioner?
Hvilke muligheder er der for, at eleverne kan genoverveje
og evt. ændre deres opfattelser, overbevisninger og
antagelser?
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KONTROVERSIELLE EMNER
Hvorfor?
I et demokrati er det væsentligt at kommunikere og debattere på en konstruktiv måde. Eleverne
skal udvikle kompetencer til at tage stilling til etiske og politiske dilemmaer, der ofte vil være
delte meninger om. Ligeledes skal de udvikle kompetencer i at lytte og stille undrende
spørgsmål til hinanden samt argumentere for deres egne begrundelser og holdninger.
Hvordan?
Dialog om kontroversielle emner kan ikke altid planlægges. Som underviser kan man pludselig
stå i en situation, hvor eleverne er optagede af eller spontant diskuterer emner eller dilemmaer,
som virker følsomme og kontroversielle. Når underviseren griber de emner og diskussioner,
som eleverne selv kommer med, opstår en autentisk mulighed for at støtte eleverne i at
argumentere og forstå hinanden bedre.
Forudsætningen for, at eleverne tør snakke om kontroversielle emner, er, at de føler sig trygge
og fornemmer, at du som underviser er tryg. Eleverne kan opfordres til at udveksle holdninger
med hinanden, og de kan trænes i at håndtere divergerende holdninger ved hjælp af
dialogredskaber. Du kan også støtte eleverne i konfliktløsning. Du kan lave øvelser, hvor de
erfarer, at deres forskellige meninger kan være produktive. Du kan også stille opgaver, hvor
eleverne skal finde frem til fælles løsninger, selv om de har forskellige meninger.

Overvejelser

Egne noter

Hvordan vil jeg skabe et trygt miljø, hvor eleverne
oplever, at det ikke er farligt at drøfte kontroversielle
emner?
Hvordan vil jeg opfange de kontroversielle emner, som
eleverne er optaget af?
•

Hvordan vil jeg tackle dialog om disse emner?

Hvilke emner kunne komme til behandling i forbindelse
med denne undervisning, som har en politisk, social eller
personlig betydning, vækker følelser og/eller beskæftiger
sig med værdimæssige spørgsmål?
•

Hvordan vil jeg tackle dialog om disse emner?

Hvilke muligheder har eleverne for at udtrykke og afprøve
deres egne holdninger i denne undervisning?
•

Hvordan kan jeg i forbindelse med denne
undervisning sikre, at elever ikke oplever sig
ekskluderet/marginaliseret på grund af deres
holdninger?
16

Vil det være relevant i forbindelse med denne
undervisning at introducere idéen om
’uenighedsfællesskaber’ som ramme om
meningsbrydninger?
•

Hvordan kan jeg i undervisningen understøtte, at
eleverne udvikler færdigheder til at udveksle
meninger og håndtere konflikter, så de bliver i
stand til at skabe fælles handlingsmåder?

•

Hvordan kan jeg håndtere eventuelle konflikter,
som opstår på baggrund af forskelle i holdninger
og meninger?
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Bilag 2: Plakat som synliggør medborgerskabsdidaktik
Nedenstående plakat kan printes i A3 og hænges op, hvor underviserne forbereder sig og/eller
afholder møder. På den måde kan plakaten være en daglig påmindelse om at tænke
medborgerskabsdidaktik ind i al undervisning.

Medborgerskabsdidaktik
Demokrati og medborgerskab
Hvad kan jeg gøre for at sikre, at alle eleverne har mulighed for at deltage i undervisningen?
Hvilke muligheder er der i undervisningen for, at eleverne får erfaring med demokratiske
forpligtelser og spilleregler? Hvordan kan undervisningen ligge op til samarbejde?
Hvordan kan undervisningen lægge op til samarbejde?
Hvilke muligheder er der for, at eleverne er medbestemmende i forhold til undervisningens
form og indhold mm.?
Er jeg præget af nogen form for stereotyp opfattelse af (nogle af) eleverne, som kunne føre til, at
jeg i denne undervisning kunne virke diskriminerende på disse elever?
Hvordan kan undervisningen styrke elevernes kompetencer til at medvirke til skabelsen af
gode arbejdsmiljøer?
Kritisk tænkning
Hvordan giver undervisningen eleverne muligheder for at stille nysgerrige spørgsmål til de
faglige emner?
Hvilke muligheder giver jeg eleverne for selv at indsamle og sortere oplysninger samt relatere
nye oplysninger til eksisterende viden?
Hvordan kan eleverne i forbindelse med undervisningen opøve færdigheder i at ræsonnere
logisk og drage pålidelige og troværdige konklusioner? Hvordan støttes de i at genoverveje og
evt. revidere deres opfattelser, overbevisninger og antagelser?
Dialog om kontroversielle emner
Hvordan vil jeg skabe et trygt miljø, hvor eleverne oplever, at det ikke er farligt at drøfte
kontroversielle emner?
Hvordan vil jeg opfange de kontroversielle emner, som eleverne er optaget af og facilitere en
dialog om disse emner?
Hvilke kontroversielle emner kan jeg behandle gennem dialog i undervisningen?
Hvilke muligheder har eleverne for at udtrykke og afprøve deres egne holdninger i
undervisningen? Hvordan kan jeg i undervisningen sikre, at elever ikke oplever sig
ekskluderet/marginaliseret på grund af deres holdninger?
Vil det være relevant i forbindelse med undervisningen at introducere idéen om
’uenighedsfællesskaber’ som ramme om meningsbrydninger? Hvordan kan jeg håndtere
eventuelle konflikter, som opstår på baggrund af forskelle i holdninger og meninger?
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Del 2
Hvordan skaber man en
god og demokratisk
arbejdsplads? – Et
undervisningsmateriale
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Introduktion: Hvordan skaber man en
god og demokratisk arbejdsplads?
En demokratisk arbejdsplads er kendetegnet ved dialogisk samarbejde og
konstruktiv konfliktløsning, herunder respektfuld håndtering af menneskelige
forskelligheder.
De tre aktiviteter, der introduceres herunder, giver eleverne mulighed for at kaste et
kritisk blik på den demokratiske samarbejdskultur i klassen, på værkstedet eller på
de arbejdspladser, de selv er eller har været en del af. Aktiviteterne kan anvendes
som et mini-forløb eller hver for sig.
•

Aktivitet 1: Hvad mener du er en god og demokratisk arbejdsplads? (fællesøvelse)

Aktiviteten består af et spørgeskema, som giver eleverne mulighed for at overveje, hvad
der ifølge dem udgør en god og demokratisk samarbejdskultur. Spørgeskemaets resultater
visualiseres, så eleverne kan sammenligne deres resultater. Der følges op med en kropslig
dialog- og argumentationsøvelse.
•

Aktivitet 2: Hvordan skaber vi en god og demokratisk arbejdskultur? (interviewaktivitet)

I aktiviteten skal eleverne interviewe hinanden om erfaringer med, hvordan klassen,
værkstedet eller arbejdspladsen er indrettet og organiseret, og hvordan man opfører sig
over for hinanden. Efter interviewsene skal eleverne selv tage stilling til, hvordan de vil
ændre klassen, værkstedet eller arbejdspladsen på en måde, så arbejdskulturen bliver
mere demokratisk og inkluderende.
•

Aktivitet 3: Arbejdsgiverpanelet (ekspertbesøg)

Aktiviteten består i, at eleverne møder og går i dialog med et inviteret panel af
arbejdsgivere. Arbejdsgiverne fortæller i den forbindelse om deres forventninger til,
hvordan eleverne indgår i og bidrager til en demokratisk samarbejdskultur i deres
virksomheder.

Formål
Formålet med de tre aktiviteter er at træne elevernes evne til at tage kritisk stilling
til de arbejdspladser, de er eller har været en del af. Det er hensigten, at eleverne
undersøger, i hvilken udstrækning disse arbejdspladser praktiserer en demokratisk
samarbejdskultur.
Aktiviteterne fungerer på den måde som faglige refleksionsredskaber, der kan være
med til at udvikle elevernes aktive medborgerskab og kritiske sans i forhold til
konkrete forhold på arbejdspladsen.
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Derudover bliver eleverne også trænet i at føre en demokratisk samtale, som
indebærer kompetencer til at spørge nysgerrigt og lytte aktivt til hinanden. Evnen til
demokratisk samtale er central for at kunne indgå i og bidrage til en god og
demokratisk arbejdsplads.

Fag og målgruppe
Aktiviteterne er velegnede til brug på EUD Grundforløb 1 i faget:
Erhvervsfag 2 – Arbejdspladskultur, hvor det er et formål, at eleven ”udvikler
kompetence til at indgå på en arbejdsplads under hensyn til arbejdspladsens
kulturer og normer”, idet faget skal omfatte ”sociale og kulturelle aspekter som de
psykiske, sociale, inkluderende og sikkerhedsmæssige problemstillinger, der kan
styrke elevens forudsætninger for at indgå på en arbejdsplads” (BEK nr. 683, Bilag
20).

Aktiviteterne kan med fordel anvendes i forbindelse med praktikopsamling. De
lægger netop op til, at eleverne reflekterer over den demokratiske kultur på de
arbejdspladser, hvor de har været i praktik.

Tidsforbrug
Aktivitet 1 – Fællesøvelse:
Aktivitet 2 – Interviewaktivitet:
Aktivitet 3 – Ekspertbesøg:

45 minutter
90 minutter
45 minutter

NB: Du kan vælge at gennemføre alle tre aktiviteter i sammenhæng, men du kan også
sagtens vælge kun at arbejde med en eller to af aktiviteterne uafhængigt af hinanden.
Forberedelse
Læs Baggrundstekst (bilag 1a) som inspiration til din faglige introduktion af
aktiviteterne for eleverne. På den måde kan du præsentere eleverne for baggrunden
og meningen med at forholde sig til den demokratiske indretning af og adfærd i
klassen/værkstedet/arbejdspladsen.

Dette materiale er udarbejdet af VUDA-konsortiet bestående af VIA UC, Københavns Professionshøjskole,
Als Research og Dansk Flygtningehjælp/Integrationsnet i samarbejde med Undervisningsministeriet
(2018).
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Bilag 1a: Baggrundstekst
Siden industrialiseringen har arbejderbevægelsen kæmpet for bedre og mere demokratiske vilkår
på arbejdspladsen. Kulturen på arbejdspladsen er således et produkt af historien og samfundet
omkring arbejdspladsen. Med den øgede demokratisering af samfundet, er arbejdspladsen også
blevet demokratiseret – nogle arbejdspladser mere end andre.
Den demokratiske arbejdsplads formes desuden af den måde, vi indretter os på fysisk, holder
pauser eller laver sjov sammen. Med andre ord skabes den demokratiske arbejdsplads i
dagligdagen, hvor indretningen, organiseringen og omgangsformerne inkluderer alle
medarbejdere. Den demokratiske arbejdsplads handler altså om samspillet mellem mennesker og
organiseringen af det daglige arbejde.
Dermed defineres den demokratiske arbejdsplads ikke kun ved den måde, hvorpå man tager
beslutninger. Den demokratiske arbejdsplads er også kendetegnet ved sin måde at tage hensyn til
forskellige medarbejderes behov og håndtere konflikter på. Derudover viser den sig ved, at fag,
titler og positioner bruges til at fordele opgaver og ansvar i samarbejdet, uden at det samtidig
betyder, at nogen kan hævde sig over for andre. Alle medarbejdere uanset baggrund, titel eller
position tages alvorligt og behandles med respekt og værdighed.
Den demokratiske arbejdsplads skabes i den måde, man omgås hinanden, når der skal tages
beslutninger, samarbejdes og håndteres konflikter. ”Demokratisk” henviser til, at magt udøves i
fællesskab og dialog i stedet for gennem envejskommunikation (fx ordrer). Sådanne demokratiske
mellemmenneskelige relationer og kommunikationsformer udelukker dog ikke, at de, der har
ansvaret for at tage beslutninger, måske går i en anden retning end det, som andre ville ønske.
Forskellen skal findes i den måde, som processen frem mod beslutningen har formet sig på: Har
processen været anerkendende og inkluderende – eller har man ignoreret visse
medarbejdere/kollegaer og udelukket dem fra at bidrage til processen?
I menneskeligt og kollegialt samspil er konflikter et grundvilkår. Ofte har vi en tendens til at
placere skylden for konflikten hos den enkelte person. Det vil sige, at vi udpeger en særlig person
ved vedkommendes kendetegn og lader dette være forklaringen på konflikten. Denne måde at
forklare konflikter på er undergravende for en demokratisk arbejdspladskultur og skader den
konstruktive og samarbejdende konfliktløsning. Den personorienterede forklaring på konflikter
gør os med andre ord blinde for de omstændigheder på arbejdspladsen, som er med til at skabe
konflikten. På den anden side kan man heller ikke se bort fra det individuelle ansvar for en
konflikts opståen. På en demokratisk arbejdsplads handler det altså om at finde frem til
nuancerede forståelser af konflikten.
En demokratisk arbejdsplads er kendetegnet ved dialogisk konfliktløsning, herunder respektfuld
håndtering af menneskelige forskelligheder.
Kilder:
Jordan, T. (2003). Hur år det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Institutionen för arbetsvetenskap,
Göteborgs universitet, http://arbejtsplatskonflikt.av.gu.se.
Jordan, T. (2006). Att hantera och förebygga konflikter på arbetsplatsen. Lärarförbundet.
Nour, S. (2011). Når kollegaer er forskellige: inspiration til dialog og nysgerrighed. Institut for
Menneskerettigheder, http://menneskeret.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/kolleger_er_forskellige.pdf.
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Aktivitet 1: Hvad, mener du, er en god og demokratisk
arbejdsplads? (fællesøvelse)
Formål
Formålet med denne aktivitet er, at eleverne bliver bevidste om, hvordan de selv er
med til at udøve indflydelse på, skabe og praktisere en god, demokratisk
arbejdspladskultur. Det gør denne aktivitet ved at sætte fokus på den måde, vi
indretter os på i klassen, på værkstedet eller på arbejdspladsen, som har betydning
for, hvem der føler sig set og hørt, og hvem der ikke gør.
Aktiviteten omfatter et spørgeskema, som giver eleverne mulighed for at overveje,
hvad der ifølge dem udgør en god og demokratisk samarbejdskultur.

Målgruppe og fag
Aktiviteten er velegnet til brug på EUD Grundforløb 1 i faget Erhvervsfag 2 –
Arbejdspladskultur.

Tidsforbrug
45 minutter.

Forberedelse
Brug Baggrundstekst (bilag 1a) som inspiration til din præsentation af aktivteten.
•

Print Spørgeskemaet til hver elev (bilag 1).

•

Print Samarbejdsblomsten i A3 til hver elev (bilag 2).

•

Medbring tuscher/farveblyanter.

•

Ryd en væg, hvor eleverne kan hænge deres farvelagte samarbejdsblomster op.
Husk tape.

•

Print tre papirer i A3, hvor der står henholdsvis ’Altid’, ’Aldrig’ og ’Nogle gange’.

Fortæl eleverne, at de først skal udfylde et spørgeskema (bilag 1), hvor de hver især
skal give deres mening til kende i forhold til, hvad der for dem er vigtigt for at skabe
en god, demokratisk samarbejdskultur.
Derefter skal de på baggrund af en visualisering af resultaterne fra spørgeskemaet
(bilag 2) diskutere, hvad der skaber en god og demokratisk samarbejdskultur på
arbejdspladsen (eller i klassen/på værkstedet).
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Gennemførsel
Trin 1:

(5 min)
Uddel Spørgeskemaet (bilag 1) og Samarbejdsblomsten (bilag 2) til
eleverne.

Trin 2:

(15 min)
Lad eleverne udfylde spørgeskemaet og samarbejdsblomsten
individuelt. Når eleverne er færdige, hænger de deres
samarbejdsblomster op på væggen ved siden af hinanden.

Trin 3:

(5 min)
Lad eleverne studere hinandens samarbejdsblomster, så de får øje på
forskelle og ligheder i deres holdninger til en demokratisk
samarbejdskultur.
Ryk borde og stole ud til siden, mens eleverne går rundt og ser på
hinandens samarbejdsblomster. Læg tre sedler, hvor der står
henholdsvis ’Altid’, ’Aldrig’ og ’Nogle gange’ i hvert sit hjørne af den frie
gulvplads.

Trin 4:

(20 min)
Saml eleverne på midten af gulvet.
Læs første udsagn i spørgeskemaet op, og lad eleverne gå hen til det
hjørne, der svarer til deres holdning.
Lad forskellige elever fra hvert hjørne argumentere for deres holdning.
Hvis nogle elever overbevises af andres argumenter og holdninger, skal
de skifte ’hjørne’.
Gå videre til næste udsagn i spørgeskemaet og så fremdeles. Måske kan
I ikke nå alle udsagn. Vælg derfor de udsagn ud, som, du vurderer, er
vigtigst at diskutere med eleverne.
Tal med eleverne om, hvad de er gode til og hvad de kan blive bedre til
med udgangspunkt i samarbejdsblomsten og spørgeskemaet.

NB: Vær opmærksom på, om der kan opstå konflikter undervejs og vær
parat til at håndtere dem.
Lad afslutningsvis eleverne reflektere over, hvorvidt de undervejs i
aktiviteten har ladet sig påvirke af andres holdninger. Har de gennem
hele aktiviteten været troværdige mod deres oprindelige holdninger og
meninger som udfyldt i skemaet eller har de ændret perspektiv og fået
nye argumenter undervejs?
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Bilag 1: Spørgeskema – Hvad, mener du, er en god og demokratisk
samarbejdskultur?
Sæt ring rundt om det svar, der passer bedst til din holdning.
1. Problemløsning

Aldrig

Nogle
gange

Altid

Aldrig

Nogle
gange

Altid

Aldrig

Nogle
gange

Altid

Aldrig

Nogle
gange

Altid

Aldrig

Nogle
gange

Altid

Aldrig

Nogle
gange

Altid

Aldrig

Nogle
gange

Altid

Aldrig

Nogle
gange

Altid

Når samarbejdet ikke fungerer, bør vi altid snakke om det.
2. Respekt

Det er vigtigt, at kollegaer viser interesse for ens forslag.
3. Læring

Uenighed er en styrke for kvaliteten af det, vi laver.
4. Hensyn

Der skal tages hensyn til, at vi er forskellige.
5. Mennesket først

Ingen må føle, at de er mere eller mindre værd end os andre.
6. Spørg først

Når nogen har gjort noget, der virker dumt, skal man spørge,
før man dømmer.
7. Tolerance

Det er okay at lave fejl.
8. At kunne skifte mening

Det er vigtigt at kunne ændre mening, når andre kommer
med bedre forslag/ideer end ens egne.
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Bilag 2: Hvordan ser din samarbejdsblomst ud?
Nu har du overvejet dine holdninger til, hvad der er vigtigt for at skabe en god og demokratisk
samarbejdskultur. Du skal nu udfylde samarbejdsblomsten.
Samarbejdsblomsten har otte kronblade. Hvert kronblad svarer til et af de otte udsagn, som du
har forholdt dig til i spørgeskemaet. Farvelæg hvert kronblad, så det svarer til dine holdninger:
•
•
•

Hvis du har svaret Aldrig, så skal du farvelægge den mindste del af kronbladet.
Hvis du har svaret Nogle gange, så skal du farvelægge de to mindste dele af kronbladet.
Hvis du har svaret Altid, så skal du farvelægge alle tre dele af kronbladet.
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Aktivitet 2: Hvordan skaber vi en god og demokratisk
samarbejdskultur? (interviewaktivitet)
Formål
Formålet med aktiviteten er at aktivere elevernes kritiske stillingstagen til de
arbejdspladser, de er eller har været en del af, i dialog med hinanden. Dialogen kan
hjælpe eleverne til at få øje på demokratiske og/eller udemokratiske måder at
indrette sig på i klassen/værkstedet/arbejdspladsen.
Aktivitetens udgangspunkt er et interviewskema, som lægger op til, at eleverne deler
deres erfaringer med, hvordan klassen, værkstedet eller arbejdspladsen er indrettet
og organiseret, og hvordan man opfører sig over for hinanden.

Målgruppe og fag
Aktiviteten er velegnet til brug på EUD Grundforløb 1 i faget Erhvervsfag 2 –
Arbejdspladskultur.

Tidsforbrug
90 minutter.

Forberedelse
Brug Baggrundstekst (bilag 1a) som inspiration til din præsentation af aktivteten.
Gennemgå Interviewskema (bilag 1) og find ud af, om alle spørgsmålene er relevante
for dine elever. Sortér i spørgsmålene og find eventuelt selv på flere spørgsmål. En
del af aktiviteten kan også være, at eleverne selv forbereder egne spørgsmål.
Print interviewskemaet (bilag 1) til hver elev.
Fortæl eleverne, at de skal dele deres erfaringer med hinanden, så de i fællesskab
kan få øje på demokratiske og/eller udemokratiske måder at indrette sig på i
klassen/værkstedet/arbejdspladsen.
Indret klasselokalet, så eleverne kan sidde parvis over for hinanden. Senere skal der
kunne rykkes om på borde og stole, så I kan samles i plenum.

Gennemførsel
Trin 1:

(15 min)
Eleverne sættes sammen parvis. Den ene elev interviewer den anden
om indretningen, organiseringen og omgangsformerne på deres
nuværende eller tidligere arbejdsplads. Hvis eleverne ikke har
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erfaringer med forhold på en arbejdsplads, kan de fortælle om
indretningen, organiseringen og omgangsformerne på skolen (klassen,
værkstedet) i stedet.

Interviewspørgsmål (jf. Interviewskema, bilag 1):
•

•

•

•
•
•
•
•

•

Hvordan er arbejdspladsen indrettet? Hvem sidder hvor? Er der
åbne eller lukkede døre? Hvem kører med hvem, når man skal ud til
kunden/borgeren/brugeren? Hvilke ting hænger der på væggen?
Er der kønsopdelte eller unisex toiletter?
Hvordan taler man sammen? Bliver der lyttet og spurgt til andres
synspunkter? Kommer alle til orde? Er der plads til såvel højrøstede
som stille personer? Er der plads til at stille spørgsmål, hvis der er
noget, man ikke forstår?
Hvornår og hvordan holder man pauser? Holder alle pause på
samme tid, eller gør man det adskilt i bestemte grupper? Hvordan
sidder man sammen – er der faste pladser? Skal man spørge om lov
til at holde pause, eller tager man en pause, når man har brug for
det?
Hvordan laver man sjov? Laver man sjov med bestemte personer?
Skal man være rap i replikken for at kunne være med til at lave
sjov? Går det sjove altid ud over nogle bestemte?
Hvordan giver man kritik? Hvordan giver man ros? Hvordan
påpeger man fejl? Hvordan finder man frem til en god løsning?
Hvordan går man klædt på arbejdet? Har alle en uniform/arbejdstøj
– eller er det kun nogle medarbejdere, der har det på? Er der plads
til al slags påklædning?
Hvilke nedskrevne regler for adfærd og samarbejde er der på
arbejdspladsen? Gør man reelt det, man siger, man burde gøre?
Hvilke uskrevne regler for adfærd og samarbejde er der på
arbejdspladsen?
Kender alle til disse regler? Hvordan er disse regler opstået? Er der
nogen, der får mere ud af disse regler end andre?
Find selv på flere spørgsmål…

Intervieweren noterer svarene i interviewskemaet.
Trin 2:

(15 min)
Der byttes rundt, så den anden elev nu interviewer den første elev ud
fra ovenstående interviewspørgsmål og husker at notere svarene
undervejs.

Trin 3:

(15 min)
Alle elever læser egne interviewnoter igennem og forbereder svar på
følgende spørgsmål:
•
•

Hvordan tror du, at en ny medarbejder vil opleve arbejdspladsen?
Hvad vil han/hun fortælle, når han/hun kommer hjem efter første
arbejdsdag?
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•

Hvilke ting skal man som ny medarbejder lære for at passe ind i den
arbejdspladskultur?

Underviseren har skrevet disse spørgsmål op på tavlen, på PowerPoint
eller uddelt et arbejdspapir med spørgsmålene til eleverne.
Trin 4:

(20 min)
De to elever fremlægger deres opfattelser af hinandens
arbejdspladskulturer for hinanden.
Derefter skal de i fællesskab finde frem til, hvilke dele af indretningen,
organiseringen og omgangsformen på de to arbejdspladser, der er med
til henholdsvis at inkludere og ekskludere visse medarbejdere. Fx kan

det være, at eleverne når frem til, at de fleste vittigheder handler om
udlændinge og kvinder. Hvordan mon det påvirker de to medarbejdere
med udenlandsk baggrund og de tre kvinder på arbejdspladsen?
Trin 5:

(25 min)
Opsamling på klassen:
Fire-fem elevpar fremlægger en udfordring, som de har fået øje på via
aktiviteten. De kommer med bud på, hvordan udfordringen kan
imødekommes, så arbejdskulturen bliver mere demokratisk. Elevparret beder de øvrige elever om forslag til ændringer eller handlinger
på den pågældende arbejdsplads.
Underviseren er referent ved tavlen.

Opmærksomhedspunkt
Hvis en elev peger på nogle alvorlige udfordringer i den måde, som klassen,
værkstedet eller en given arbejdsplads er indrettet/organiseret på, skal
underviseren være parat til at give gode råd og eventuelt følge op på eleven efter
undervisningen, så situationen kan forbedres.
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Bilag 1: Interviewskema
Spørgsmål

Svar (noter)

Hvordan er arbejdspladsen indrettet? Hvem sidder hvor? Er der
åbne eller lukkede døre? Hvem kører med hvem, når man skal ud
til kunden/borgeren/brugeren? Hvilke ting hænger på væggen?
Er der kønsopdelte eller unisex toiletter?
Hvordan taler man sammen? Bliver der lyttet til og spurgt til
andres synspunkter? Kommer alle til orde? Er der plads til såvel
højrøstede som stille personer? Er der plads til at stille
spørgsmål, hvis der er noget man ikke forstår?
Hvornår og hvordan holder man pauser? Holder alle pause på
samme tid – eller gør man det adskilt i bestemte grupper?
Hvordan sidder man sammen – er der faste pladser? Skal man
spørge om lov til at holde pause, eller tager man en pause, når
man har brug for det?
Hvordan laver man sjov? Laver man sjov med bestemte
personer? Skal man være rap i replikken for at kunne være med
til at lave sjov? Går det sjove altid ud over nogle bestemte?
Hvordan giver man kritik? Hvordan giver man ros? Hvordan
påpeger man fejl? Hvordan finder man frem til en god løsning?
Hvordan går man klædt på arbejdet? Har alle en
uniform/arbejdstøj – eller er det kun nogen medarbejdere, der
har det på? Er der plads til al slags påklædning?
Hvilke nedskrevne regler for adfærd og samarbejde er der på
arbejdspladsen? Gør man reelt det, man siger, man burde gøre?
Hvilke uskrevne regler for adfærd og samarbejde er der på
arbejdspladsen?

Kender alle til disse regler? Hvordan er disse regler opstået? Er
der nogen, der får mere ud af disse regler end andre?
Find selv på flere spørgsmål, der kan fortælle noget om
indretningen, organiseringen og adfærden på arbejdspladsen…
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Aktivitet 3: Arbejdsgiverpanelet (ekspertbesøg)
Formål
Formålet med aktiviteten er, at eleverne møder og går i dialog med et panel af
arbejdsgivere, som fortæller om deres forventninger til, hvordan eleverne indgår i og
bidrager til en demokratisk samarbejdskultur i deres virksomheder.

Målgruppe og fag
Aktiviteten er velegnet til brug på EUD Grundforløb 1 i faget Erhvervsfag 2 –
Arbejdspladskultur.

Tidsforbrug
45 minutter.

Forberedelse
Brug evt. Baggrundstekst (bilag 1a) som inspiration til din præsentation af
aktiviteten.
Invitér et panel af tre-fire arbejdsgivere, som har lyst til at fortælle om, hvordan de
praktiserer en god og demokratisk samarbejdskultur i deres virksomheder, og hvilke
forventninger de har til, hvordan medarbejderne bidrager til denne
samarbejdskultur.
Hvis det ikke er muligt at finde flere arbejdsgivere, kan aktivteten gennemføres med
én deltager. I så fald kan du med fordel lade eleverne forberede spørgsmål inden
mødet.

Gennemførsel
Trin 1:

(5 minutter)
Sæt tre-fire stole frem til de inviterede arbejdsgivere. Sæt elevernes
stole op i en halvcirkel omkring panelet. Byd panelet velkommen.

Trin 2:

(15-20 minutter)
Hver arbejdsgiver får tid til at fortælle, hvordan den demokratiske
samarbejdskultur praktiseres i hans/hendes virksomhed, og hvilke
forventninger, han/hun har til sine medarbejderes medvirken til den
demokratiske samarbejdskultur.
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Trin 3:

(15-20 minutter)
Lad eleverne stille spørgsmål og komme med kommentarer, som kan
starte dialogen med arbejdsgiverne. Hav selv nogle gode spørgsmål i
baghånden.
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Del 3
Kontroversielle
dilemmaer på
arbejde
- Et undervisningsmateriale
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Introduktion: Kontroversielle
dilemmaer på arbejde
Gennem arbejdet med kontroversielle dilemmaer skabes plads til, at eleverne
gør sig konkrete erfaringer med at indgå i en demokratisk dialog og sammen
skabe et fællesskab, hvor der er plads til uenighed.
Herunder introduceres tre aktiviteter, som giver eksempler på konkrete dilemmaer
fra forskellige erhvervsfaglige sammenhænge, som kan opfattes som kontroversielle.
Aktiviteterne gør det muligt at diskutere kontroversielle dilemmaer med eleverne og
forberede dem på dilemmaer, som de kan møde i forbindelse med praktikforløb.
Aktivitet 1: Forøvelse – gode regler for den demokratiske dialog

-

Aktivitet 2: Dialog om kontroversielle dilemmaer
Aktivitet 3: Rollespil
Du kan vælge at gennemføre alle tre aktiviteter i ovenstående rækkefølge, men de kan også
gennemføres hver for sig. Dog er det en fordel at gennemføre forøvelsen, hvor regler for den
demokratiske dialog bestemmes af eleverne, inden du igangsætter aktivitet 2 eller 3.

Formål
Formålet med aktiviteterne er at gøre eleverne opmærksomme på, hvad den
demokratiske dialog kræver, og hvordan den kan danne baggrund for samspillet i
klassen. Eleverne understøttes i at blive klogere på deres egne holdninger, meninger
og erhvervsfaglige handlemuligheder, når det kommer til konkrete kontroversielle
dilemmaer i erhvervsfaglige sammenhænge.
Derudover er aktiviteternes formål at stimulere elevernes gensidige interesse og
opmærksomhed, da det er en grundsten i den demokratiske dialog. I dialogen med
andre elever møder den enkelte elev andre holdninger, meninger og løsninger på
dilemmaet, hvilket kan bidrage til mere nuancerede perspektiver på og mulige
forståelser af dilemmaet.

Fag og målgruppe
Aktiviteterne er velegnede til brug på EUD Grundforløb 1 i fagene:
Grundfag – Samfundsfag, som har som et formål, ”at eleven udbygger sine
kompetencer til at deltage som aktiv, ansvarlig og handlekraftig samfundsborger i et
demokratisk samfund i en internationaliseret og foranderlig omverden… Gennem
arbejde med væsentlige aktuelle samfundsmæssige og erhvervsmæssige
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problemstillinger og gennem aktiv stillingtagen til og refleksion over disse” (BEK nr.
683, Bilag 17).
Erhvervsfag 2 – Arbejdspladskultur, der har som et formål, at eleven ”udvikler
kompetence til at indgå på en arbejdsplads under hensyn til arbejdspladsens
kulturer og normer”, idet faget skal omfatte ”sociale og kulturelle aspekter som de
psykiske, sociale, inkluderende og sikkerhedsmæssige problemstillinger, der kan
styrke elevens forudsætninger for at indgå på en arbejdsplads” (BEK nr. 683, Bilag
20).

Tidsforbrug
Aktivitet 1: Forøvelse – gode regler for den demokratiske dialog
Aktivitet 2: Dialog om kontroversielle dilemmaer
Aktivitet 3: Rollespil

45 minutter
45 minutter
45-90 minutter

Forberedelse
Læs Baggrundstekst (bilag 1a) som inspiration til din faglige introduktion af
aktiviteterne for eleverne.

Dette materiale er udarbejdet af VUDA-konsortiet bestående af VIA UC, Københavns Professionshøjskole, Als
Research og Dansk Flygtningehjælp/Integrationsnet i samarbejde med Undervisningsministeriet (2018).
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Bilag 1a: Baggrundstekst

Samfundets øgede demokratisering og sameksistensen af stadig flere værdier afspejler sig i de
menneskelige og kollegiale samspil på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Når idealet er
en demokratisk arbejdsplads, hvor der vises hensyn til forskelligheder, og hvor samarbejdet og
beslutningsprocesserne baserer sig på dialog, skaber sameksistens af stadig flere værdier og
normer nye dilemmaer i dagligdagen.
Et dilemma er kendetegnet ved at have flere løsningsmuligheder. Valget af én løsning er
vanskeligt, fordi løsningen har positive såvel som negative konsekvenser for forskellige individer
eller grupper af mennesker, som er involveret i dilemmaet.
Dilemmaer kan blive kontroversielle, hvis de vækker stærke følelser og skaber spændinger på
arbejdspladsen. Spændinger har oftest rod i en større aktuel samfundsdebat. Kontroversielle
dilemmaer er ikke en statisk række af situationer på arbejdspladsen eller på
uddannelsesinstitutionen, som er gældende til evig tid eller i alle sammenhænge. Samme dilemma
kan ses fra forskellige perspektiver og give forskellige diskussioner og konklusioner. Det der er
kontroversielt for en person, er ikke nødvendigvis kontroversielt for en anden.
Når du som underviser skal give dig i kast med dette materiale, skal dilemmaerne bruges med det
forbehold, at de ikke alle er relevante eller kontroversielle for netop din gruppe af elever. Og
måske skal du som underviser selv finde på andre dilemmaer – eller alternativt bede eleverne om
at beskrive dilemmaer ud fra deres egne erfaringer fra uddannelsen eller arbejdspladsen
Som underviser skal du være forberedt på, at arbejdet med kontroversielle dilemmaer sammen
med eleverne kan rumme større og mindre konflikter. Elevernes refleksioner over og stillingtagen
til de konkrete dilemmaer kan få meget forskellige værdier, normalitetsforståelser og holdninger
frem hos eleverne.
Netop derfor er det vigtigt, at elever på erhvervsuddannelserne bliver trænet i at kunne håndtere
forskellige normer, værdier og holdninger igennem deres uddannelsesforløb og videre ud på
arbejdsmarkedet. De skal således trænes i at kunne indgå i og bidrage konstruktivt til
’uenighedsfællesskaber’.
Uenighedsfællesskaber er ifølge den norske religionssociolog, Lars Laird Iversen (2016), en
nødvendig måde at tænke og udvikle (arbejds)fællesskaber på i et demokratisk samfund.
Demokrati er netop ikke et spørgsmål om, at alle skal blive enige. Demokrati handler i stedet om
at kunne håndtere uenigheder på en måde, så alle deltagere i det demokratiske fællesskab får
mulighed for at lære og bidrage til fællesskabet – i klassen, på arbejdspladsen, i foreningen osv.
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Arbejdet med kontroversielle dilemmaer beror altså på, at man skaber et uenighedsfælleskab
blandt eleverne. Sådan et uenighedsfællesskab er kendetegnet ved følgende:
•
•
•

Uenigheder skal ikke fjernes. Målet er således ikke i første omgang at blive enige, men at
være sammen om uenighederne på en konstruktiv måde.
Alle føler sig trygge ved at ytre deres mening og holdning.
Alle forholder sig oprigtigt nysgerrigt og undersøgende til andres holdninger.

En forudsætning for at kunne indgå i konstruktive og trygge uenighedsfællesskaber – og dermed
tale åbent og frit om kontroversielle dilemmaer – er, at samtalen udfolder sig som en demokratisk
dialog.
Den demokratiske dialog kan beskrives med fem overordnede principper:
1. Alle har mulighed for at komme til orde.
2. Man forsøger at gøre sig forståelig for de andre.
3. Man lytter aktivt med gensidig respekt og interesse.
4. Man taler sandt.
5. Man mener oprigtigt det, man siger.
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Aktivitet 1: Forøvelse – gode regler for den demokratiske
dialog
Formål
Formålet med aktiviteten er at gøre eleverne opmærksomme på, hvad en
demokratisk dialog indebærer, og hvordan den kan danne baggrund for samspillet i
klassen.

Målgruppe og fag
Aktiviteterne er velegnede til brug på EUD Grundforløb 1 i fagene:
Grundfag – Samfundsfag
Erhvervsfag 2 – Arbejdspladskultur.

Tidsforbrug
45 minutter.

Forberedelse
Forbered med udgangspunkt i baggrundsteksten (bilag 1a) et oplæg om de fem
grundprincipper for demokratisk dialog.
Print de fem grundprincipper for en demokratisk dialog (bilag 1) til ophængning i
klassen.
Materialer:

Karton/papir til plancher.
Skriveredskaber til plancher.

Gennemførelse
1. Klassen introduceres til de fem grundprincipper for en demokratisk dialog:
a.
b.
c.
d.
e.

Alle har mulighed for at komme til orde.
Man forsøger at gøre sig forståelig for de andre.
Man lytter aktivt med gensidig respekt og interesse.
Man taler sandt.
Man mener oprigtigt det, man siger.

2. Eleverne inddeles i grupper á tre-fire.
3. For hvert af de fem grundprincipper skal eleverne formulere regler, som, de
mener, skal gælde i klassen.
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4. Reglerne skal formuleres i bydeform.
5. Hver gruppe skriver de formulerede regler på en planche.
6. Grupperne præsenterer deres regler for hinanden.
7. Underviseren faciliterer en debat om de foreslåede regler. Eleverne skal
argumentere og blive enige om, hvilke regler der skal gælde, når de sammen skal
diskutere kontroversielle emner og dilemmaer.
8. De aftalte regler skrives på en ny planche, som hænges op i klassen.
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Bilag 1: Eksempler på regler for den gode
demokratiske dialog

Eksempler på regler for den gode demokratiske dialog
•

Kun en person taler ad gangen – ingen afbryder

•

Lyt til andre

•

Enhver har ret til at udtrykke sin mening

•

Vis respekt for andres synspunkter

•

Tal sandt

•

Udtryk din oprigtige mening

•

Brug seriøse argumenter

•

Gå efter bolden – ikke personen

•

Hold dig til samtalens emne

•

Besvar de spørgsmål, der stilles

•

Ingen skal dømme andre, men alle må udtrykke og argumentere for sin egen mening

•

Enhver skal argumentere for/forklare sine synspunkter

•

Brug et propert sprog uden sexistiske eller racistiske kommentarer

•

Vær opmærksom på at dit kropssprog er venligt

•

Brug åbne spørgsmål/-hv-spørgsmål, så samtalen ikke minder om et forhør

Fem gode principper for en demokratisk dialog
1. Alle har mulighed for at komme til orde
2. Man forsøger at gøre sig forståelig for de andre
3. Man lytter aktivt med gensidig respekt og interesse
4. Man taler sandt
5. Man mener oprigtigt det, man siger
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Aktivitet 2: Dialog om kontroversielle dilemmaer
Formål
Formålet med aktiviteten er at understøtte eleverne i at blive klogere på deres egne
holdninger, meninger og erhvervsfaglige handlemuligheder, når de står i konkrete
kontroversielle dilemmaer i erhvervsfaglige sammenhænge.

Målgruppe og fag
Aktiviteterne er velegnede til brug på EUD Grundforløb 1 i fagene:
Grundfag – Samfundsfag
Erhvervsfag 2 – Arbejdspladskultur

Tidsforbrug
45 minutter.

Forberedelse
•

Gennemlæs bilag 1 nedenfor med en liste over kontroversielle dilemmaer. Vælg
de dilemmaer, som eleverne skal arbejde med. Du kan selv formulere andre
kontroversielle dilemmaer, som passer til netop dine elever og din undervisning.
• En planche med tidligere aftalte regler for en demokratisk dialog i klassen/i
grupperne hænges op i lokalet (jf. Forøvelse – gode regler for den demokratiske
dialog).
• Forbered grupper á tre-fire elever. Sørg for at sammensætte grupper på tværs af
køn, etnicitet og andre relevante sociale kategorier.
Materialer:

•

Evt. en uddelingskopi af de tidligere aftalte regler til hver gruppe.

•

Det valgte dilemma i papirform til gruppens medlemmer (se bilag 1 nedenfor).

Gennemførelse
•

Klassen introduceres for formålet med aktiviteten, og hvordan grupperne griber
aktiviteten an.

•

Eleverne inddeles i de forberedte grupper.

•

Hver gruppe får udleveret et dilemma.

•

Gruppens medlemmer læser og reflekterer individuelt over det udleverede
dilemma.
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•

Alle gruppemedlemmer fremlægger deres umiddelbare kendskab og holdning til
dilemmaets emne.

•

Gruppen kan efterfølgende søge mere viden i sit netværk, på internettet eller på
biblioteket.

•

Gruppemedlemmerne skal leve sig ind i dilemmaets personer og besvare
følgende spørgsmål:
o Hvilke muligheder har du?
o Hvad gør du? Hvorfor?
NB: Skriv evt. spørgsmålene op på en tavle eller et smartboard.

•

Gruppearbejdet afsluttes med, at grupperne præsenterer deres behandling af
dilemmaerne for hinanden. Dette kan gøres på flere måder, men sørg for at alle
dilemmaer får opmærksomhed.
Du kan vælge, at lade eleverne spille deres dilemmaer som rollespil for resten af
klassen (se Aktivitet3: Rollespil om kontroversielle dilemmaer).
Det er sandsynligt, at flere elever vil have modstand på rollespilsøvelsen. I så
fald kan du lade præsentationsformen være en mulighed for de elever, som har
lyst til at udtrykke sig indenfor genren.
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Aktivitet 3: Rollespil om kontroversielle dilemmaer
Formål
Formålet med aktiviteten er at stimulere elevernes interesse og opmærksomhed på
forskellige perspektiver på et kontroversielt og følsomt dilemma. Gennem rollespil
kan elever, som har lyst til at udtrykke sig inden for genren, støttes i sætte sig i
karakter og argumentere for et bestemt perspektiv. Det kan hjælpe eleverne til at
opdage nye vinkler på et emne eller dilemma og dermed bidrage til en mere
nuanceret forståelse.

Målgruppe og fag
Aktiviteterne er velegnede til brug på EUD Grundforløb 1 i fagene:
Grundfag – Samfundsfag
Erhvervsfag 2 – Arbejdspladskultur

Tidsforbrug
45-90 minutter.

Forberedelse
Lav en liste over kontroversielle dilemmaer, som eleverne kan vælge fra. Lad dig
inspirere af bilag 1 med en liste over kontroversielle dilemmaer. Vær opmærksom
på, at enkelte dilemmaer figurerer flere gange i bilag 1, idet et dilemma kan
betragtes fra forskellige perspektiver og skabe forskellige diskussioner og
konklusioner.
Indret klasselokalet, så der dannes en scene med stole til tilskuerne omkring.
Materialer:

•

Liste over kontroversielle dilemmaer (jf. bilag 1).

•

Medbring evt. parykker og/eller anden hovedbeklædning.

Gennemførelse
Introduktion

Du starter med at fortælle eleverne, hvad formålet med rollespillet er: At de gennem
rollespillet skal få en mere nuanceret forståelse af kontroversielle dilemmaer og
finde nye måder at handle på.
Du forklarer, at du vil fungere som moderator. En moderators opgave er at spørge
publikum om deres forståelser af situationen og om deres forslag til, hvad
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personerne i rollespillet kan gøre og/eller sige anderledes, så man finder en bedre
løsning på dilemmaet.
Du forklarer, at deres rolle som publikum ikke er inaktiv. De skal løbende hjælpe
’skuespillerene’ med at demonstrere de forskellige scenarier.
Opdel nu klassen i grupper á fire-fem elever.

Trin 1: Vælg dilemma – fordel roller

1. Hver elevgruppe vælger et kontroversielt dilemma fra listen.
2. Gruppen finder frem til, hvori dilemmaet består, og hvad der gør det
kontroversielt.
3. Gruppen beslutter følgende med henblik på at kunne spille dilemmaet som en
situation:
a. Hvad er de ydre rammer? Hvor er vi?
b. Hvem er personerne i situationen? Giv hver person et navn, alder, stilling,
motivation, personlighed mm.
c. Hvad skal der ske? Situationsspillet skal være kort og må kun indeholde én
scene.
4. Fordel rollerne – alle skal have en rolle.

Trin 2: Første gennemspilning

Gruppen spiller det valgte dilemma med den givne løsning igennem som rollespil, så
resten af klassen forstår det kontroversielle dilemma. Scenen udføres uden
afbrydelser.

Trin 3: Moderator stiller spørgsmål

Moderator stiller følgende spørgsmål til publikum:
•

Hvad lægger I mærke til, at der bliver sagt/gjort?

•

Hvad er vigtigt for X, når han/hun siger/gør netop det?

•

Hvori består dilemmaet?

•

Hvordan påvirker det jer at være vidner til dette dilemma?

•

Hvad kan personerne X, Y, Z gøre/sige anderledes?

44

Trin 4: Anden gennemspilning

Rollespillet spilles igen med de forslag til alternative handlinger/udsagn, som
klassen har foreslået. Moderator stopper spillet indimellem – og kan fx stille følgende
spørgsmål til publikum:
•

Hvordan forstår I dilemmaet nu?

•

Hvad kan personerne X, Y, Z gøre/sige anderledes?

Rollespillet kan spilles igennem, indtil publikum ikke kan finde på flere alternative
handlinger/udsagn til personerne i rollespillet.
Trin 5: Underviseren samler op

Underviseren samler op med følgende spørgsmål:
•

Hvilke nye forståelser af dilemmaet har I iagttaget?

•

Hvilke nye løsningsmuligheder har I fået øje på?

•

Hvad vil I gerne vide mere om for at kunne finde frem til en bedre løsning?
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Bilag 1: Liste over kontroversielle dilemmaer
Dilemmaer vedrørende køn og seksualitet
1. Du er i lære som snedker, hvilket du er rigtig glad for. Du er den eneste kvinde på værkstedet.
Men der er noget, som irriterer dig: Dine kolleger forventer, at du fylder og tømmer
opvaskemaskinen, tørrer borde af, rydder op i spisestuen og tager den ugentlige oprydning og
aftørring af personalets køleskab.

Hvilke muligheder har du?
Hvad gør du? Og hvorfor?
Ville dine muligheder og dine valg være de samme, hvis du var ”den yngste” på værkstedet?

2. Du er i gang med uddannelsen til landmand med speciale i husdyr. Du er nu i praktik hos en
fåreavler i Irland – en praktikplads med ry for, at man lærer meget fagligt. Du klarer arbejdet med
fårene fint og lærer meget nyt fagligt og kulturelt.

Under praktikopholdet bor du hos fåreavleren og spiser sammen med familien.
Du oplever dog et problem: Når du arbejder på farmen, kommer fåreavleren ofte og tager om dig
og rører ved dig på måder, du finder ubehagelige og unødvendige. Når I kører i arbejdsbilen på vej
ud på marken og hjem, lægger han ofte hånden på dit knæ eller lår.
Indtil videre har du flyttet dig uden at sige noget, når de ubehagelige situationer opstod.

Hvilke muligheder har du?
Hvad gør du? Og hvorfor?
Er dine muligheder og dine valg de samme, hvad enten du er mand eller kvinde?

3. Du er 25 år og ansat som SOSU-hjælper i hjemmeplejen i en kommune. På listen over borgere,
du skal besøge i dag, er en ung mand, som du ikke har mødt tidligere. Din leder fortæller, at den
unge mand er ny i kommunen og psykisk meget sårbar/syg efter at have haft et svært liv.

Den unge mand bliver glad og smiler, da du ankommer. Under hele dit besøg virker han glad for at
få hjælp af en ung kvinde. Da du hjælper den unge mand i bad, viser hans begejstring over dit
besøg sig ved, at han har rejsning. Manden er ikke pinlig berørt, men virker nærmest stolt. Du er
pinligt berørt og føler dig utryg.

Hvilke muligheder har du?
Hvad gør du? Og hvorfor?
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4. Du er SOSU-hjælper på et plejecenter. Du er på en afdeling, hvor beboerne er ældre/gamle, men
relativt velfungerende. Karla er en rigtig lun og hyggelig kvinde, der gerne fortæller om sit liv. Du
kan godt lide at komme hos Karla og synes, og at I har det godt sammen. Men på et punkt bryder
du dig ikke om Karlas adfærd, idet hun gerne vil klappe dig bagi og gøre tilnærmelser. Normalt
fjerner du blot hendes hænder og beder hende stoppe, men når du hjælper hende med det
ugentlige bad om tirsdagen, er det svært at undgå hendes klap. I denne uge forlod du således
Karlas lejlighed med et tydeligt vådt mærke efter Karlas hånd på bagdelen – til stor morskab for
de øvrige beboere og dine kolleger. Flere af dine kolleger har det samme problem med Karla.

Hvilke muligheder har du?
Hvad gør du? Og hvorfor?

5. Du er elev på en teknisk skole. Du kan rigtig godt lide miljøet på skolen og har det godt med
dine klassekammerater og de andre elever på skolen. I pauserne sidder I drenge ofte gruppevis og
hygger, snakker og pjatter. I synes, at piger er spændende, og I kan godt lide at sidde og snakke
om dem og jeres nyeste erobringer. Når pigerne går forbi jeres gruppe, kigger I uhæmmet og
meget interesseret – og ofte kommer I også med kommentarer. For jer er det en måde, hvorpå I
kan give pigerne komplimenter og vise interesse.

I aftes havde du besøg af Charlotte, som går på skolen, og som du er interesseret i. Hun fortalte
dig, at hun – og mange andre piger – føler sig ilde til mode, når de går forbi drengenes grupper og
bliver overbegloet og kommenteret. Charlotte sagde: ”Jeg føler mig ydmyget, når I glor på mig og
kommenterer mit udseende. Det er meget ubehageligt! Vil I ikke godt stoppe? Vil du ikke nok
hjælpe med at stoppe det?”

Hvilke muligheder har du?
Hvad gør du? Og hvorfor?

6. Du er 17 år og i praktik i en tømrervirksomhed. En af dine kolleger er homoseksuel, og I er
sammen blevet bedt om at løse en opgave på et hus. Ejeren af huset finder ud af, at din kollega er
homoseksuel og beder straks vedkommende om at forlade huset. Du må dog gerne blive og
arbejde videre.

Hvilke muligheder har du?
Hvad gør du? Og hvorfor?

7. Du er en 21 år og i gang med et praktikforløb på uddannelsen til pædagogisk assistent. I
børnehaven arrangerer du mange lege og sportsaktiviteter med både drenge og piger, hvor
børnene nogle gange kravler op på din ryg og ind mellem dine ben som en del af legen. To
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forældrepar bryder sig ikke om, at du som mand arrangerer vilde lege og sportsaktiviteter med
deres døtre.

Hvilke muligheder har du?
Hvad gør du? Og hvorfor?

Dilemmaer vedrørende etnicitet
1. Du er 19 år. Din familie har tyrkisk baggrund, men du er født og opvokset i Danmark. Dine
forældre er skilt, og din mor har efterfølgende været gift med en anden mand, som er far til din
lillebror. Du bor sammen med din mor og lillebror.

Du går på EUX, hvor du scorer topkarakterer, hvilket din familie er meget stolt over.
Den seneste tid har du haft en kæreste med etnisk dansk baggrund. Din mor har kendskab til
forholdet, men lader som om der er tale om et venskab og ikke et kæresteforhold – og der bliver
aldrig talt om forholdet. Du er meget nervøs for, hvad der vil ske, hvis forholdet kommer til din
fars kendskab.
Din faster, som du har et nært forhold til, har i den sidste tid – og senest i går – stillet dig rigtig
mange nysgerrige spørgsmål om din danske kæreste, som, hun tror, er en ven. Men i går sagde din
faster til dig, at hun gerne vil have en alvorlig samtale med dig og bad dig komme til middag på
lørdag.

Hvilke muligheder har du?
Hvad gør du? Og hvorfor?

2. Du er 25 år og ansat som SOSU-hjælper i hjemmeplejen i en kommune. På listen over borgere,
du skal besøge i dag, er en ung mand, som du ikke har mødt tidligere. Din leder fortæller, at den
unge mand er ny i kommunen, flygtning og psykisk meget sårbar/syg efter sine oplevelser og
flugten. Han taler ganske lidt dansk og intet engelsk.

Den unge mand bliver glad og smiler, da du ankommer. Under hele dit besøg virker han glad for at
få hjælp af en ung kvinde. Da du hjælper den unge mand i bad, viser hans begejstring over dit
besøg sig ved, at han har rejsning. Manden er ikke pinlig berørt, men virker nærmest stolt. Du er
pinligt berørt og føler dig utryg.

Hvilke muligheder har du?
Hvad gør du? Og hvorfor?
Ville dine muligheder og dine valg være de samme, hvis der var tale om en ung mand med etnisk
dansk baggrund?
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Dilemmaer vedrørende kriminalitet
1. Du er i gang med den helt rigtige uddannelse og er i praktik for tiden, hvilket du er glad for. Du
lærer en masse nyt. Du har en arbejdskammerat, som hele tiden opsøger dig – snakker til dig og
laver sjov – og som altid forsøger at komme til at sidde ved siden af dig. Han har også flere gange
inviteret dig til at møde sine venner. Du bryder dig ikke om denne arbejdskammerat – han er
tidligere straffet og kommer fra et miljø, du tager afstand fra. Nu har din arbejdskammerat netop
sagt til dig: ”Hvis nogen spørger dig, så sig lige, at vi to var sammen i aftes, ikke.” Dagen efter
spørger mester dig, om du var sammen med kammeraten i går aftes.

Hvilke muligheder har du?
Hvad gør du? Og hvorfor?

2. Du har en rigtig god ven, som du har kendt siden folkeskolen, og som du tilbringer meget fritid
sammen med. I den seneste tid har din ven dog trukket sig tilbage fra dig. Han har oftest en
undskyldning for ikke at kunne lave noget sammen med dig. Han er næsten stoppet med
fodboldtræning, og han pjækker tit fra skolen. Du har flere gange spurgt ham, hvad der er i vejen,
men han har afvist dig hver gang. Du synes, at han er blevet mere sløv og ligeglad med alt. Efter at
have talt med en fælles bekendt bliver du bekymret for, om din ven er på vej ud i kriminalitet.
Jeres bekendte nævnte noget om at være håndlanger for et bandemedlem, der er kendt for at stå
for det lokale narkomarked.

Hvilke muligheder har du?
Hvad gør du? Og hvorfor?
Dilemma vedrørende familie og opdragelse
1. Du er under uddannelse til pædagogisk assistent og er nu i praktik i en børnehave. Et af
børnene har flere gange sagt: ”Mor slår mig”. Derfor er du ekstra opmærksom på dette barn og
dets forhold til forældrene. Du har tjekket, men barnet har ikke ”mærkelige” blå mærker. Du har
observeret barnet, når det bliver afleveret og hentet. Du oplever, at faren er rolig og tålmodig,
mens moren virker mere anspændt, nervøs og utålmodig. Du synes, at barnet virker gladere og
mere sikkert, når det er sammen med faren, end når det er sammen med moren.

Hvilke muligheder har du?
Hvad gør du? Og hvorfor?
Ville dine muligheder og valg være de samme, hvis barnet sagde: ”Far slår mig”, og moren var rolig
og tålmodig, mens faren var anspændt, nervøs og utålmodig?
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2. Du er muslim og lige begyndt på HF. Dine forældre ønsker, at du bærer hijab (tørklæde som
dækker håret og indrammer ansigtet) samt ankellang løs klædedragt med lange ærmer. Du synes,
det er håbløst gammeldags og vil gerne ligne dine kammerater. Du har derfor jeans og T-shirt på
under klædedragten. Når du ankommer til skolen, går du straks ud på toilettet, hvor du tager
tørklæde og dragt af og lægger makeup. I en anden klasse går en ung muslim. Vedkommende har
set dig ankomme til skolen og har senere mødt dig i kantinen, og altså set din transformation. Han
kontakter dig på gangen og konfronterer dig med, at han ikke synes, at ordentlige muslimske
piger gør sådan. Han truer med at kontakte din far.

Hvilke muligheder har du?
Hvad gør du? Og hvorfor?
Findes der andre eksempler på social kontrol? Hvilke eksempler på social kontrol kender I, som
ikke er religiøse?
Dilemma vedrørende digitalisering
1. Du har kendt Lars siden folkeskolen. I er ikke venner, men taler dog ofte sammen, da I bor i
samme bydel. Både du og Lars er meget aktive på de sociale medier. I den seneste måned har Lars
ofte givet udtryk for, at han føler sig udenfor i skolen og glæder sig meget til at komme i praktik
igen. I aftes mødte du Lars på vej hjem fra træning. Han var ked af det og bad dig om et godt råd.
Han fortalte, at kammeraterne fra klassen mobbede ham på Facebook, hvilket efterhånden gik
ham rigtig meget på. De havde sendt ham beskeder om, at han er et dyr, at han er dum og
ubegavet, og at han burde forsvinde. I skolen lader de som ingenting. Lars anede ikke, hvad han
skulle stille op, og bad om din hjælp.

Hvilke muligheder har du?
Hvad gør du? Og hvorfor?

Dilemmaer vedrørende religion
1. Du er elev i restaurationsbranchen og arbejder sammen med en ung muslimsk kvinde. En dag
møder hun ind på restauranten iført hijab (tørklæde som dækker håret og indrammer ansigtet).
Hun plejer ellers ikke at gå med tørklæde. Med det samme kommer jeres chef forbi og siger, at
sådan en form for hovedbeklædning ikke hører til på en restaurant. Chefen kigger så over på dig,
og du fornemmer, at vedkommende søger din opbakning.

Hvilke muligheder har du?
Hvad gør du? Og hvorfor?
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2. Du er SOSU-elev og startet i praktik på et plejecenter. Klokken 9:30 får du besked på at hjælpe
Karl i bad. Du er kvinde og må ifølge din religion ikke vaske det modsatte køn.

Du vil gerne passe dit job og færdiggøre din uddannelse. Du frygter på den anden side, at nogen vil
fortælle din familie om dine arbejdsopgaver.

Hvilke muligheder har du?
Hvad gør du? Og hvorfor?

Dilemma vedrørende alkohol
1. Du er opvokset i en familie, hvor både mor og far var alkoholikere. Du har også selv været
afhængig af alkohol, men drikker ikke mere. Du er netop begyndt som praktikant på et
bilværksted. På din nye arbejdsplads er der tradition for et socialt arrangement på en nærliggende
bar efter arbejdstid den sidste fredag i hver måned. Alle forventes at deltage. Da du forventer, at
der bliver drukket en del alkohol ved denne lejlighed, er du meget i tvivl om, hvad du skal stille op.

Hvilke muligheder har du?
Hvad gør du? Og hvorfor?

2. Du er en ung mand, der aldrig drikker alkohol, da du ikke bryder dig om hverken smag eller
virkning. Du er netop begyndt på et nyt arbejde. På din nye arbejdsplads er der tradition for et
socialt arrangement på en nærliggende bar efter arbejdstid den sidste fredag i hver måned. Alle
forventes at deltage. Da du forventer, at der bliver drukket en del alkohol ved denne lejlighed, er
du meget i tvivl om, hvad du skal stille op – du vil jo gerne være en del af fællesskabet.

Hvilke muligheder har du?
Hvad gør du? Og hvorfor?

3. Du arbejder i restaurationsbranchen. Sidste fredag i hver måned er der tradition for, at alle
medarbejdere slutter af på en nærliggende bar. Jeres nye praktikant, som ikke drikker alkohol,
overvejer at lade være med at deltage i denne tradition. Du mener, at alle kolleger bør deltage i
fredagsarrangementet for at være en del af fællesskabet, som du sætter stor pris på. Du er også
nervøs for, at din unge kollega lukker sig selv ude af fællesskabet, hvis han ikke deltager i jeres
månedlige tradition.

Hvilke muligheder har du?
Hvad gør du? Og hvorfor?
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Del 4 - Hvem har
ret?
– Et undervisningsmateriale
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Introduktion: Hvem har ret?
Når kontroversielle emner diskuteres, er der følelser på spil. Der kan opstå
spændinger, som tit har rod i større samfundsforhold. Eleverne lærer sig selv og
hinanden bedre at kende, styrker deres evne til at argumentere og træner
tolerance, når de arbejder med positionering og holdningstilkendegivelser.
Denne øvelse er en holdnings- og positioneringsøvelse, hvor eleverne diskuterer
kontroversielle rettigheder med udgangspunkt i to forskellige kontroversielle
emner:
Emne 1: Kollektive rettigheder og individuelle rettigheder
Emne 2: Indgreb i børn og unges krop og seksualitet – hvem bestemmer?

Formål
Formålet med holdnings- og positioneringsøvelsen er at træne elevernes evne til at
tage stilling til kontroversielle emner og kunne positionere sig over for andre ved
sagligt at kunne begrunde egne holdninger. Øvelsen understøtter dermed elevernes
evner til at argumentere for egne holdninger og lytte til og rumme andres.
Samtidig tager øvelsen en grundlæggende rettighedsdiskussion op, som eleverne kan
bruge til at udvikle robusthed og modstandskraft, fx mod negativ social kontrol.
Det centrale i øvelsen er ikke svarene, men den diskussion, der opstår i samtalen. Det
er derfor vigtigere, at der bruges tid på at diskutere hvert enkelt spørgsmål frem for
hurtigt at få krydset skemaet af.

Målgruppe og fag
Øvelsen er velegnet til brug på EUD Grundforløb 1 i fagene:
•

Grundfag – Samfundsfag, som skal styrke ”elevens samfundsmæssige og
analytiske kompetencer samt demokratiske dannelse….” samt ”formidle helt
grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag [så
eleven kan] afprøve egne synspunkter samt være bevidst om andres holdninger
og argumenter” (BEK nr. 683, Bilag 17).

•

Erhvervsfag 2 - Samfund og sundhed, hvor formålet med faget er, ”at eleven

lærer om samfundsmæssige forhold, der er af betydning for den enkeltes
arbejdsliv og personlige liv som borger i et demokratisk samfund.” [Faget skal
give eleven kompetencer til at] ”formidle og diskutere grundlæggende
samfundsforhold og aktuelle samfundsmæssige problemstillinger…. Reflektere
over egen rolle og indflydelsesmuligheder i samfundet… Forstå forhold, der
påvirker seksualiteten, herunder seksuel sundhed, prævention, krop, køn og
identitet” (BEK nr. 683, Bilag 22).
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Tidsforbrug
45 minutter pr. emne.
Du kan vælge at arbejde med et enkelt tema, eller du kan kæde de to temaer sammen
til et samlet forløb.

Forberedelse
Læs Baggrundsteksten (bilag 1a). Her finder du en kort introduktion til, hvad
kontroversielle emner er, samt korte faglige introduktioner til de to temaer, som kan
inspirere dig i forberedelsen af din introduktion til eleverne. Vælg et eller begge
emner.
NB: Når du som underviser går i gang med dette materiale, skal emnerne bruges med
det forbehold, at de ikke nødvendigvis er relevante eller kontroversielle for netop
din gruppe af elever. Derfor skal du som underviser måske selv finde på andre
temaer – eller alternativt bede eleverne om at fortælle om kontroversielle emner,
som de møder i deres hverdag.
Print uddelingskopi(er) af positioneringsskema til eleverne (bilag 1 og 2).

Dette materiale er udarbejdet af VUDA-konsortiet bestående af VIA UC, Københavns Professionshøjskole,
Als Research og Dansk Flygtningehjælp/Integrationsnet i samarbejde med Undervisningsministeriet
(2018).
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Bilag 1a: Baggrundstekst
Der er mange emner, som er kontroversielle og til diskussion i samfundet og på
uddannelsessteder. Når emner bliver kontroversielle, er det, fordi de vækker stærke følelser og
skaber spændinger, som ofte har rod i en større aktuel samfundsdebat. Emner kan virke
kontroversielle på forskellige måder i forskellige sammenhænge.
En del af diskussionerne af kontroversielle emner beror på forskellige opfattelser af rettigheder,
og hvorvidt der skal tages hensyn til den enkeltes rettigheder og/eller til en bestemt gruppes
rettigheder.
Faglig introduktion til aktivitet 1: Kollektive rettigheder og individuelle rettigheder
Der findes to typer af rettigheder, som kan kollidere mod hinanden. Den ene er kollektive
rettigheder, og den anden er individuelle rettigheder.

Kollektive rettigheder handler om rettigheder, som tildeles en relativt stor gruppe af mennesker,

der har noget til fælles. Det kan dreje sig om en etnisk minoritetsgruppe (som fx polakker, tyrkere,
amerikanere, tyskere), en religiøs gruppe (som jøder, buddhister, muslimer), seksuelle
minoriteter (som fx homo- og biseksuelle) eller grupper af mennesker med funktionsnedsættelser
(som fx døve). Grupper kan gøre krav på rettigheder for at varetage deres interesse og opfylde
deres behov for fx at opretholde og videregive deres kulturelle praksisser.
Jøder og muslimer kan fx få lov til at slagte på en særlig måde, franskmænd og tyskere kan have
skoler og institutioner, hvor der bliver talt fransk/tysk, og døve familier får tilbud om
tegnesprogsundervisning.
Begrundelsen for, at der skal tildeles rettigheder til forskellige minoritetskulturer og grupper, er
menneskets ret til at eksistere i et værdi- og normfællesskab med andre mennesker – på måder,
som ikke krænker andre.

Individuelle rettigheder tildeles det enkelte individ i egenskab af at være et menneske og
beskyttes af staten. Der er tale om universelle rettigheder, som gælder for alle mennesker. FN’s
Verdenserklæring om Menneskerettigheder, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og
Grundlove i en lang række lande er bygget op omkring det enkelte menneskes rettigheder (og
pligter). Traditionelle civile og politiske rettigheder er fx ytringsfrihed, stemmeret,
frihedsrettigheder, ejendomsret, forsamlingsfrihed, ret til information og ret til egen krop.
Faglig introduktion til aktivitet 2: Indgreb i barnets krop og seksualitet - Hvem
bestemmer over barnet eller den unge?
Barnets ret til egen krop og eget liv er en individuel rettighed. Individuelle rettigheder tildeles det
enkelte individ i egenskab af at være et menneske uanset alder, religion, handikap osv. Disse
rettigheder beskyttes af staten og fremhæves i internationale konventioner. I forhold til børn og
unge er der sket ændringer i opfattelsen af rettigheder i takt med den historiske udvikling. Synet
på børn og unge har skiftet fra et fokus på børn og unge som forældres ”ejendom” til et fokus på
barnets tarv, som har medført forbud mod at bruge fysisk afstraffelse i børneopdragelsen i en lang
række lande.
Her opstår et dilemma om, hvis rettigheder staten skal beskytte i forhold til barnets krop,
seksualitet og hverdagsliv.
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Har barnet en egen ret til kroppen, eller bestemmer forældrene over barnets krop indtil
myndighedsalderen? Hvad skal staten lovgive om? Inspiration til denne diskussion kan hentes i
FN-konventionen om børns rettigheder. I konventionen om børns rettigheder kan man læse
følgende i artikel 24:

”1. Deltagerstaterne anerkender barnets ret til at nyde den højest opnåelige sundhedstilstand,
adgang til at få sygdomsbehandling og genoprettelse af helbredet. Deltagende stater skal stræbe
mod at sikre, at intet barn fratages sin ret til adgang til at opnå sådan behandling og pleje.”
”3. Deltagerstaterne skal tage alle effektive og passende forholdsregler med henblik på afskaffelse
af traditionsbundne ritualer, som er skadelige for børns sundhed.”
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Holdnings- og positioneringsøvelse – hvem har ret?
Formål
Formålet med øvelsen er at træne elevernes evne til at tage stilling til kontroversielle
emner og kunne positionere sig over for andre ved sagligt at kunne begrunde egne
holdninger.

Målgruppe
Øvelsen er velegnet til brug på EUD Grundforløb 1 i fagene:
Grundfag – Samfundsfag
Erhvervsfag 2 - Samfund og sundhed

Tidsforbrug
45 minutter pr. emne.

Forberedelse
Forbered oplæg om de to problemstillinger: 1. Kollektive rettigheder vs. individuelle
rettigheder og 2. Barnets integritet vs. forældres rettigheder?
Print positioneringsskema(er) til alle elever (bilag 1 og 2).

Gennemførelse
Trin 1:

(5 minutter)
Underviser introducerer de to problemstillinger.
Positioneringsskemaet deles ud (bilag 1 eller 2).

Trin 2:

(20 minutter)
Eleverne sættes sammen parvis og interviewer hinanden. Der sættes
krydser i skemaet undervejs. Efter interviewet skal krydserne tælles
sammen, så man kan se, hvilken position eleven hælder mest til (se
bilag 1 og 2).
NB: Det centrale i øvelsen er ikke svarene, men den diskussion der
opstår i samtalen. Det er vigtigere, at eleverne tager sig god tid til at
diskutere hvert enkelt spørgsmål, end at de får krydset skemaet af
hurtigt. Som facilitator kan du understøtte dette ved at give eleverne
eksempelvis 3 minutter til at diskutere hvert spørgsmål, inden de
sætter kryds og går videre til næste spørgsmål.
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Trin 3:

•

(15 minutter)
Opsamling i klassen:

Udpeg to områder/hjørner i klassen, som markerer to positioner. Arbejder I med
aktivitet 1, kan du markere positionerne med et I for individuelle rettigheder i
det ene hjørne og et K for kollektive rettigheder i det andet hjørne. Bogstaverne
kan fx skrives på et A4 og lægges i de to hjørner. Tilsvarende for aktivitet 2 kan
du markere det ene hjørne med B for barnets rettigheder og det andet med F for
forældres rettigheder..
•

•
•
•
•

Trin 4:

Læs spørgsmål 1 op fra positioneringsskemaet og bed eleverne om
at placere sig i det hjørne, som passer på deres svar. Eleverne
medbringer deres svarark i øvelsen.
Når eleverne har stillet sig i deres respektive hjørner, beder du
udvalgte elever om at begrunde deres holdning.
Spørg, om disse begrundelser får nogle af de andre elever til at
ændre holdning. Hvis ja, så lad dem skifte hjørne.
Læs nu spørgsmål 2 og så fremdeles.
Bed afslutningsvis eleverne om at stille sig i det hjørne, som, de
mener, bedst repræsenterer deres generelle holdning.

(10 minutter)
I de to hjørner taler eleverne indbyrdes om:
o Hvad har de fået øje på? Er der noget, de er blevet overraskede
over?
o Hver gruppe skal herefter formulere en sætning om udbyttet af
aktiviteten til plenum.
o Udbyttet af øvelsen drøftes kort i plenum.
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Bilag 1: Positioneringsskema – emne 1

Diskutér følgende spørgsmål:
Hvem har ret – individet (I) eller kollektivet (K)?
Hvert spørgsmål diskuteres i ca. tre minutter

Individuelle Kollektive
rettigheder rettigheder
(sæt x)

(sæt x)

1. Synes du, at offentlige institutioner har pligt til at stille et

bederum til rådighed (K) – eller skal det først gøres tilgængeligt,
når der er en ansat/bruger, som efterspørger det (I)?
2. Synes du, at offentlige institutioner skal have pligt til at
servere mad, der kan spises af alle, uanset hvem der pt. er i
institutionen (K) – eller skal maden først stilles til rådighed, når
nogen efterspørger det (fx vegetarer, veganere, muslimer, jøder)
(I)?
3. Skal det fortsat være samfundet, der vurderer, hvornår
mennesker er gamle nok til at stemme (ved 18 år) (K)? Eller skal
det være individets egen beslutning, hvornår man er ”gammel
nok” (I)?
4. Tyskere i Sønderjylland har ikke stemmeret, når der er
folketingsvalg i Danmark. Skal det fortsat være sådan (K)? Eller
synes du, at man som bosat tysker, skal have lov til at stemme,
hvis man gerne vil, som enkeltperson (I)?
5. Skoleåret indeholder en lang række ferie/fridage. Alligevel
tager mange familier børnene ud på andre tidspunkter af året.
Synes du, vi skal fastholde kollektive feriedage i skole/samfund
(K)? Eller skal de enkelte (familier) kunne holde ferie/fri, når
det passer dem (I)?
6.Det er muligt for alle studerende at få SU. Synes du, at SU til
hjemmeboende skal gives til alle (K) eller gives efter en
individuel vurdering af familiens økonomi (I)?
7. Skal befolkningssammensætningen (køn, alder, etnicitet,
religion, funktionsevne osv.) afspejles i politik, ledelses- og
bestyrelsesarbejde mm. gennem lovgivning (K) eller gennem
individuelle ansøgninger (I)?
8. Skal debattører (I) have lov til at kritisere religioner i
samfundet, selvom det krænker de pågældende religioners
medlemmer (K)?
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Bilag 2: Positioneringsskema – emne 2

Diskutér følgende spørgsmål
Hvem har ret – barnet (B) eller forældrene (F)?
Hvert spørgsmål diskuteres i ca. tre minutter

Barnets
Forældres
rettigheder rettigheder
(B)
(F)
(sæt x)

(sæt x)

1. Karl er født døv. Familien tilbydes at Karl bliver opereret i øret,
hvilket kan give ham noget hørelse tilbage. Skal samfundet
respektere, at forældrene siger ”nej” på barnets vegne (F)? Eller
skal samfundet kunne træffe valg på barnets vegne (B)?
2. Marie er 10 år og går i SFO. Hendes familie er vegetarer og
ønsker at opdrage hende til at være vegetar. Marie efterspørger
kød, når hun er i SFO’en. Skal personalet respektere forældrenes
(F)eller Maries ønske (B)?
3. Sofie er 15 år og har fået en muslimsk kæreste, men forældrene
er imod det. I klubben vil de gerne være sammen, men
forældrene vil gerne have pædagogerne til at skille dem ad. Skal
pædagogerne støtte forældrene (F) eller Sofie og kæresten (B)?
4. Susanne er 15 år og går til svømning. Hun vil ikke bade med de
andre, men hendes forældre mener, at det er sundt at bade i
fællesskab. Skal svømmelæreren tage hensyn til Susanne (B) eller
til forældrenes ønske (F)?
5. Skal omskæring være den enkeltes tilvalg, når man er fyldt 18,
eller en rettighed, der giver jødiske-, muslimske og andre
forældre ret til at omskære deres sønner som små (F)?
6. Emils forældre er skilt. Lige nu bor han lige meget tid hos
begge forældre, men han ønsker at bo mest hos far. Det ønsker
hans mor ikke. Hvem skal der tages hensyn til: Mor (F) eller Emil
(B)?
7. Ali er 17 år og kommer fra en troende muslimsk familie.
Han tror ikke på nogen religion og vil forlade islam. Det vil
hans familie ikke acceptere, fordi de er stolte deres tro.
Hvem bestemmer: Ali (B) eller familien (F)?
6. Torben er 15 år og fascineret af islam. Han overvejer at
konvertere til religionen, men hans forældre bryder sig
ikke om ideen, da de føler, at det vil sætte en masse
begrænsninger for dem, da de ikke selv er muslimer.
Hvem bestemmer: Torben (B) eller hans forældre (F)?
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