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1. Innovation i samfundsfag ud fra læreplanerne
Faglige mål, kernestof og innovation
• Hvilke faglige mål, metoder, sager og kernestof i samfundsfag er særligt egnede til innovation og
hvordan?
Ifølge samfundsfags første faglige mål skal eleverne kunne
- anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger
herpå
(A og B. C: redegøre for i stedet for undersøge)
Undersøge (redegøre for) aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå vil typisk betyde at undersøge
andres løsninger, fx velfærdsreformer, men kan også indeholde, at eleven undersøger (redegør for) et
løsningsforslag, som eleven selv har udarbejdet. Eleven kan fx selv komme med et innovativt forslag til,
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hvordan kommunen skal håndtere det stigende antal ældre, og derefter undersøge om det er en god
løsning på problemet.
Undersøgelse af problemet og løsninger herpå skal ske med brug af faglig viden som fx begreber, statistik, teori og metode.
Ved innovativt løsningsforslag forstås, at forslaget har værdi for andre og tilfører den konkrete sammenhæng (konteksten) noget nyt. Forslaget behøver dermed ikke at være nyt i absolut forstand, men
det bidrager med noget nyt i den konkrete sammenhæng.
En eksisterende løsning fra en anden sammenhæng kan tilføre et uløst problem noget nyt i den undersøgte sammenhæng. Fx er en app ikke noget nyt, men den kan være et nyt løsningsforslag til en given
borgmester, der gerne vil brande sig bedre over for unge vælgere.
Ved undersøgelse af løsningsforslaget forstås, at forslagets relevans og konsekvenser vurderes.
På samme måde vil de faglige mål om at
- undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger (A)
- undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskuterer løsninger (B)
typisk handle om at diskutere andres løsninger, fx politikeres løsninger, men kan også indeholde en
diskussion af egne nye forslag til løsninger.
Det faglige mål om at
- forklare og diskutere konsekvenser af politisk styring og markedsstyring (A)
vil typisk handler om at diskutere konsekvenserne af forskellige eksisterende former for politisk styring
eller markedsstyring, men kan også indeholde en diskussion af elevens forslag til politisk styring eller
markedsstyring.
Og tilsvarende vil det faglige mål om at
- forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks
handlemuligheder i forbindelse hermed (A)
typisk være en diskussion af givne udenrigspolitiske forslag eller initiativer, men kan også være af elevens egne udenrigspolitiske forslag.
De metodiske faglige mål om at
- formulere præcise faglige problemstillinger og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder
statistisk materiale, til at undersøge problemstillinger og konkludere (A og B)
- formulere samfundsfaglige spørgsmål, opsøge informationskanaler og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge (C)
kan indgå i en undersøgelse af et konkret problem eller af konsekvenserne af eget forslag til løsning af
problemet.
Samspil mellem teori og empiri gennemsyrer alle de faglige mål i samfundsfag. Samfundsfags
didaktik er ifølge læreplanerne at tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger og inddrage
relevante teorier, begreber og modeller i en undersøgelse. Eleverne kan dermed anvende alle fagets områder til at undersøge problemer og deres løsning. Således kan såvel økonomi, sociologi, politik, international politik og metode bidrage til gode innovationssager.
Eksempler på anvendelse af kernestof til udarbejdelse af innovative løsningsforslag:
- Social differentiering og kulturelle mønstre (A og B)/levevilkår (C) kan bruges til at udarbejde innovative løsningsforslag om kulturel eller social integration i et område.
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- Massemedier og politisk meningsdannelse/vælgeradfærd (A og B) kan anvendes til at komme med nye forslag
til byrådskandidaters valgkamp.
- Det politiske system i DK og EU (A og B) og politiske beslutningsprocesser i Danmark (C) kan anvendes til
forslag om handlemuligheder for organisationer og andre aktører, der ønsker at påvirke en beslutning.
- Økonomisk styring (A, B og C) og bæredygtig udvikling (A og B) kan bruges til forslag til beslutningstagere
om større bæredygtighed eller bedre velfærd.
- Velfærdsprincipper og globalisering (A og B) eller velfærd og fordeling (C) kan bruges til innovative forslag i
debatten om velfærdssamfundet.
- Konflikter og Danmarks handlemuligheder (A) kan bruges til egne og nye bidrag til den udenrigspolitiske
debat.
Ovenstående er kun eksempler. Som udgangspunkt kan alle dele af kernestoffet anvendes i en innovativ
sammenhæng, alt afhængig af hvilket problem der skal løses.
Spørgeskemaundersøgelser, interviews og observation er en mulighed i forbindelse med undersøgelse af
autentiske innovationssager. Metoderne kan bruges til at undersøge holdninger og adfærd hos de grupper som løsningerne omhandler. De kan enten bruges som grundlag for udarbejdelse af
løsningsforslag, eller som afprøvning af om en løsning virker efter hensigten. Hvis løsningsforslaget
består i et informationsmateriale rettet mod en bestemt målgruppe, kan materialet
være udformet ud fra en undersøgelse af målgruppens holdninger og adfærd, eller materialets effekt på
målgruppen kan undersøges med brug af de samme metoder.
En række af opgavetyperne i skriftlig samfundsfag kan bruges til at træne innovative kompetencer:
- Opgavegenren ”Skriv et notat til …” er særlig velegnet til at træne innovative kompetencer i
samfundsfag. Notatet skal typisk indeholde en fagligt begrundet anbefaling eller strategi om, hvordan
en bestemt aktør skal håndtere et konkret problem. Denne opgavetype kan med fordel anvendes i samfundsfag før eller efter et AT-forløb med innovative kompetencer.
- ”Argumenter for/imod … ud fra …” kan bruges til hvordan man kort fremlægger (pitcher) et synspunkt.
- ”Opstil en model …” kan bruges til at træne undersøgelse af årsagerne til et problem eller konsekvenserne af en løsning.
- ”Undersøg, hvad der kan udledes … understøttes af relevante beregninger.” kan bruges til undersøgelse af et problem underbygget med dokumentation i form af statistik og bearbejdning af statistik.
- ”Diskutér …” kan bruges til træne vurdering af konsekvenserne af et forslag til løsning af et problem.
Innovation med ekstern partner
Lokale autentiske sager i en kommune, institution eller organisation er velegnede som innovationssager,
da det her er muligt at opnå kontakt med en ekstern partner, der har et behov for undersøgelse af et
problem og forslag til løsninger. Det kan være et lokalt problem, som embedsmænd i kommunen eller
en institution gerne vil have unge mennesker til at komme med et bud på en løsning af. Eller det kan
være en lokal organisation, der gerne vil have hjælp til en spørgeskemaundersøgelse eller til at formulere
bud på, hvordan man i medierne og politisk kommer igennem med sine forslag. Eller det kan være en
kandidat til et byrådsvalg, der gerne vil have nogle forslag til, hvordan han/hun skal føre valgkamp i
forhold til unge vælgere.
Eksempler på lokale sager:
- Hvordan brander man et dagblad eller en lokal ugeavis, så flere unge får lyst til at læse avisen? Ud fra
interviews eller spørgeskemaundersøgelse belyses unges medievaner og årsager til valg og fravalg af
avisen. Med brug af sociologisk og politisk viden formuleres løsningsforslag til avisen.
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- Hvordan kan en kommune forbedre integrationen? Med brug af sociologisk og politisk viden formuleres forslag til løsning af problemerne, og løsningerne præsenteres for politikere og embedsmænd i
kommunen. Der kan ske på baggrund af egne eller andres interviews med unge efterkommere om,
hvordan de oplever problemer mht. uddannelse, arbejde og fritid.
- Hvordan kan en kommune eller beboerforening skabe større bæredygtighed eller udfoldelsesmuligheder i en bydel? Ud fra viden om bæredygtige byer formuleres innovative forslag for bydelen og forslagene vurderes. Egne eller andres undersøgelse af beboernes holdninger og adfærd i bydelen eller i andre
byer kan bruges som grundlag for vurdering af, om bestemte løsningsforslag vil virke efter hensigten.
Innovation om generelle samfundsproblemer
I eksemplerne ovenfor er det muligt at inddrage en ekstern partner. Det kan imidlertid være tidskrævende at inddrage en ekstern partner, og det er på ingen måde en betingelse for at arbejde innovativt.
Man kan enten lade det være en fiktiv ekstern partner, eller man kan arbejde med generelle samfundsproblemer, som ikke kun vedrører nogle bestemte personer.
Man kan arbejde innovativt med generelle samfundsproblemer, som berører en større gruppe af mennesker uden at være i direkte dialog med de berørte. Man kan fx arbejde med demokratiproblemer, miljøproblemer eller sundhedsproblemer og udarbejde og vurdere løsningsforslag på problemerne. I stedet
for at hjælpe en bestemt kommunalpolitiker med at brande sig i forhold til unge vælgere, kan man udarbejde løsninger på det generelle problem, at unge vælgere har en lav stemmeprocent til kommunalvalg. I stedet for at forbedre miljøet eller sundheden et bestemt sted, kan man komme med mere generelle løsninger på miljøproblemer og sundhedsproblemer.
Man kan arbejde med innovation både i større innovationsprojekter og i en mindre vinkling af undervisningen i en løsningsorienteret retning. I forbindelse med et traditionelt forløb fx om velfærdsstaten
kan en inddragelse af krav om innovative løsningsforslag være en måde at træne innovative kompetencer i blot et enkelt modul.
Fagligt samspil og innovation
• Er der samspil med bestemte fag, som er særligt oplagte til innovation i undervisningen?
Samfundsfag kan i innovationssager indgå i samspil med alle fag som fx:
- Matematik: Behandling af spørgeskemaundersøgelser med brug af chi2-test. Økonomiske modeller
med multiplikatorer. Undersøgelse af data med brug af lineær regression.
- Naturvidenskab: Større bæredygtighed - hvordan? Brug af økonomisk og politisk viden.
- Sprogfag/dansk/religion: Faglig formidling til en bestemt målgruppe. Forslag til politiske aktørers
håndtering af medierne. Tolkning og bearbejdning af interviews. Forståelse af et kulturmøde og formulere forslag til forbedringer.
- Historie: Kvalificering af løsningsforslag på samfundsfaglige problemer ud fra en forståelse af den
historiske baggrund.
- Kunstneriske fag/dansk/sprogfag: Anvendelse af teori, begreber eller viden med relevans for de
værker, som analyseres, eller de kunstneriske produkter, som eleverne frembringer.

2. Pixi-teori om innovationsdidaktik (Me2, KIE, Index)
Innovation opfattes meget bredt som nyt, nyttigt og nyttiggjort…
Da begrebet er bredt og derfor også kan opleves som uhåndgribeligt for eleverne, er lærerens rolle i
innovationsarbejdet central. Rammesætning for det innovative arbejde er således vigtigt, både på grund
af dets upræcise natur, men også fordi innovationskompetencer ifølge innovationsforskningen ikke er
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medfødte, men kompetencer, som kan trænes og udvikles. At innovation ikke er en medfødt kompetence, men i udstrakt grad er tillært, betyder også, at der ikke findes en egentlig formel for innovation,
og der er dermed heller ikke kun én vej til udvikling af elevernes innovative kompetencer. Det afhænger
af såvel lærer- som elevpræferencer.
Der eksisterer efterhånden mange forskellige innovationsmetoder, eksempelvis KIE-modellen,
Hackaton, SKUB-metoden, Me2 og Index etc. Selv om metoderne er forskellige, har de dog alle det til
fælles, at de forsøger at forene “tænkeland” og “handleland”, og på den måde bliver innovation i samfundsfagsundervisningen i høj grad et didaktisk greb. Det vigtigste er således ikke nødvendigvis hvilken
metode, man vælger at læne sig op ad, men i højere grad at være opmærksom på, hvilke innovative
kompetencer, der trænes.
Da der er mange forskellige veje til udvikling af de innovative kompetencer, er det desuden en god idé
at fokusere på udvikling heraf i både det lille og det store perspektiv, altså både med småøvelser i den
daglige undervisning, som træner delelementer af elevernes innovative kompetencer samt større forløb,
hvor der prøves kræfter med deciderede innovationsprojekter! Nogle gange trænes der således flere
innovative kompetencer på én gang, mens der andre gange er fokus på en enkelt, men uanset perspektivet er det de samme innovative kompetencer, der trænes.
Innovative kompetencer, der kan trænes i samfundsfag:
1. Være i stand til at identificere og undersøge problemer/udfordringer og mål/løsninger (problemorientering)
2. Kunne bruge sig selv og andre såvel som faglighed til at sammensætte/gentænke på nye måder
(mulighedsorientering)
3. Være reflekterende, analyserende, deltagende, netværkskapable og handlekraftige (mulighedsskabelse)
4. Argumentere for og præsentere sine ideer fagligt og overbevisende
Så fokus er på, at vi i undervisningen skal udvikle elevernes lyst og evne til at risikere og eksperimentere
i en faglig optik. De skal turde bringe sig selv i spil og være i stand til at tænke på kanten af boksen.
Det kan anbefales at læse uddrag af Lotte Darsøs bog ”Innovationspædagogik – kunsten at fremelske
innovationskompetence” (første kapitel er tilgængeligt på
http://pure.au.dk//portal/files/36334796/Dars_Innovationsp_dagogik_kapitel_1.pdf) eller hendes
artikel ”Findes der en formel for innovation?”
(http://pure.au.dk//portal/files/65/Formel_for_Innovation ) hvis man har lyst til at få lidt ekstra indsigt i innovation og innovationsdidaktiske overvejelser.
I det nedenstående præsenteres tre forskellige modeller for innovationsteori, som er tilpasset en samfundsfagskontekst.
Me2-modellen (Model for Entrepreneurial Education)
Nedenstående procesmodel er udviklet i 2012 af en samfundsfaglig innovationsgruppe bestående af
samfundsfagslærere og repræsentanter fra FALS (Foreningen af Samfundsfagslærere i Gymnasiet). Metoden tager afsæt i den tilgang, kaldet Me2-modellen, som man arbejder med på CEI (Center for Entreprenørskab og Innovation på Aarhus Universitet), men er tilpasset samfundsfagsundervisningen i
gymnasiet.
Se mere om Me2 på http://eship.au.dk/undervisning/me2-model-for-entrepreneurial-education/
Elementer i den innovative metode
1. Identifikation af problem (disharmoni)
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2. Forståelse/undersøgelse af problem (det faglige fundament)
3. Mål når problemet er løst (verden efter)
De ovenstående tre elementer vil ofte være forholdsvis lærerstyret. Det kan være farligt at give varigt
slip på forståelsen af disharmonien/problemet og ønsker for verden efter for tidligt og begynde at tænke i løsninger.
I forhold til elementer 1-3 vil element 4 ofte være mindre lærestyret og her, hvor evnen til at tænke på
kanten af boksen, og dermed balancere mellem viden og ikke-viden, skal i spil.
4. Løsninger/Vejen til målet
Som innovationskompetent kan man springe frem og tilbage mellem de forskellige elementer. Dvs. selv
om de optræder som trin 1-4, skal de ikke opfattes som lineært progressive men derimod dynamiske
elementer i den samlede innovationsproces. Det kan være nødvendigt og ikke mindst givtigt at gå tilbage undersøge disharmonien endnu engang eller springe midlertidigt frem til løsningsideer, selv om man
ikke har undersøgt disharmonien til bunds.
KIE-modellen
KIE-modellen er udviklet af Irmelin Funch Jensen, Rungsted Gymnasium, og Ebbe KromannAndersen, Professionshøjskolen Metropol.1 Modellen indeholder en praktisk instruktion i, hvordan
eleverne lærer at arbejde innovativt ved at bevæge sig igennem tre rum:
Det kreative rum
I det kreative rum sker en idegenerering, hvor alle mulige forslag til løsninger af et problem er velkomne. Eleverne skriver typisk ideerne på små gule sedler (post-it), og det gælder om at producere så mange
nye ideer som muligt. Det er vigtigt at skabe en stemning af tillid, således at alt accepteres positivt, og at
elevernes gensidigt bidrager til hinandens gode ideer.
Det Innovative rum
I det innovative rum arbejder eleverne med at udpege og udvikle de bedste af de mange ideer fra den
kreative fase. Hvilke forslag er mest værdifulde for dem, der skal have glæde af forslaget? Hvordan kan
forslaget udvikles med brug af relevant faglig viden?
Hvor man i det kreative rum skal have ”ja-hatten” på, må man i det innovative rum være mere kritisk
for at komme frem til de bedste løsninger på problemerne.
Det entreprenante rum
I det entreprenante rum skal det bedste innovative forslag omsættes til virkelighed. Det kan fx ske ved
at fremstille et produkt, ideer til et produkt eller en beskrivelse af et konkret løsningsforslag, som præsenteres for målgruppen. Produktet kan fx være en fysisk model, en digital model, en skitse, en video,
en app, en pjece eller en præsentation. Både fremstilling af et produkt og præsentation heraf spiller en
rolle i det entreprenante rum. Eleverne trænes i udadrettet handlekompetence.
For at sikre at innovation kobles med faglighed, kan det anbefales at indlægge en faglig fase inden eller
undervejs i KIE-modellens faser. Inden eleverne slippes løs i de tre rum, kan der med fordel ligge en
traditionel undervisning, hvor relevante begreber, teori, metode og konkret viden læres. Innovationen
handler om nogle bestemte problemer inden for et emne. Hvis problemerne fx handler om integration,
lærer eleverne om kulturelle mønstre, integrationsstrategier og identitetsdannelse inden eller undervejs i
forløbet.
Irmelin Funch Jensen og Ebbe Kromann-Andersen: KIE-modellen – innovativ undervisning i gymnasierne. Erhvervsskolernes Forlag 2009.
1
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Kreativitet og innovation kan godt foregå uden brug af faglighed. Eleverne kan fx godt få nye ideer til
indretning af et byrum uden brug af faglig viden. Men når innovation foregår i et fag og skal bedømmes
ud fra fagets faglige mål, er det nødvendigt, at innovation kobles med faglighed. Faglighed kan anvendes til undersøgelse af et problem og til udvikling og vurdering af løsningsforlag. Fx kan sociologisk,
økonomisk eller politisk viden anvendes til undersøgelse af problemer i et byrum og til udvikling og
vurdering af løsningsforslag. Det anbefales, at man som lærer planlægger, hvornår og hvordan faglig
viden kobles med KIE-modellen.
Index-kompasset
Index-kompasset (udviklet af
den danske NGO Index) er en
model til tilrettelæggelse af innovationsforløb, der tilbyder en
høj grad af styring. Det kan være attraktivt i innovationsprocesser, som ellers let kan forekomme kaotiske og derfor vanskelige at indpasse i en eksamensskole som gymnasiet.2
Som de andre innovationsmodellerne tilbyder Indexkompasset redskaber til processtyring ved at opdele undervisningsforløbet i række mere eller
mindre afgrænsede faser. I de
fire faser ”forbered, forstå,
formgiv og færdiggør” ledes
elever (og lærere) gennem et
struktureret forløb, hvor hver
fase underopdeles i en række
forskellige øvelser eller strukturer, alt sammen beskrevet i et interaktivt ”kompas”, der ligger frit tilgængeligt online på www.designtoimprovelifeeducation.dk.
Index-kompasset er som andre innovationsmodeller ikke fremstillet til samfundsfagsundervisningen,
men fagets læreplaner kan på flere måder integreres med modellen, fx ved at læreren stiller ”dogmekrav” om, at de og de begreber skal anvendes, at den og den teoretiker skal tages i brug, at en bestemt
metodisk tilgang skal benyttes osv. Flere af modellens faser lægger op til, at (samfunds)faglig viden og
begreber kan komme i spil.
I forberedelsesfasen arbejdes bl.a. med problemformulering. I forståfasen kan metode, teori og flere
skriftlige opgavegenrer inddrages (opstil hypotese, undersøg, sammenlign m.fl.). Og i færdiggørelsesfasen er det oplagt at arbejde med bl.a. argumentation, når løsningen skal præsenteres og begrundes. I de
tre faser byder modellen desuden på en række andre øvelser og praktiske teknikker, der kan supplere
den fag-faglige værktøjskasse. Formgivningsfasen skiller sig ud som den mest fremmede i samfundsfagsundervisningen, men giver til gengæld et indblik i Index-modellens grundtanker:
Kompasset er udviklet af den danske non-profit-organisation Index og bygger på en kombination af
såkaldt design-tænkning, et bæredygtighedsperspektiv og et konsekvent brugerfokus.
2

Om Index: www.designtoimprovelife.dk
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Designtænkning har rødder i arkitektfaglighed og byplanlægning og kommer i Index-kompasset til udtryk ved, at man arbejder med fysiske skitser og prototyper. I et Index-forløb vil man ofte konstruere
materielle visualiseringer af både problem og løsning, selvom begge dele kan være immaterielle (hvilket
ofte kan være tilfældet i samfundsfag, hvis man fx skal løse et beskæftigelsesproblem eller øge unges
demokratiske deltagelse).
Bæredygtighedsperspektivet skal forstås bredt som et fokus på en løsnings miljømæssige, sociale og
økonomiske konsekvenser. Det udgør et normativt fundament for modellen, men giver med sin rummelighed plads til en meget bred vifte af løsningsforslag fra samfundsfagsundervisningens velkendte
politiske spektrum.
Endelig indebærer fokus på brugeren, at der konsekvent arbejdes med målgrupper og brugertest. Brugerperspektivet er i modellen grafisk illustreret ved, at brugeren (dvs. målgruppen, som projektet har til
hensigt at skabe værdi for) er placeret i kompassets centrum. Brugerperspektivet spiller i samfundsfagsundervisningen godt sammen med arbejdet med forskellige former for social differentiering. Personabeskrivelser og brugertest giver gode muligheder for at anvende både kvalitativ og kvantitativ metode i
undervisningen.
Indexprojekter evalueres i modellen ved parametrene ”form” (udformning og evt. materialeanvendelse),
”gennemslagskraft” (positive værdi for brugere) og ”kontekst” (forholdet til omgivelserne, hvor en løsning bliver anvendt). I et samfundsfagligt Index-projekt skal det selvsagt suppleres med relevante faglige mål.
Refleksioner over udfordringer for samfundsfagsunderviseren
Uanset hvilken tilgang man som lærer har til udvikling af elevernes innovative kompetencer, giver det
anledning til didaktiske overvejelser og i visse tilfælde også nogle udfordringer.
Man kan have tendens til at varigt at slippe problem-fokus for tidligt og begynde at finde på løsninger
Man skal desuden huske, at det er meget vigtigt at sortere i ideer samt have sig målet for øje, inden man
bestemmer sig for midlet.
Det kan som lærer være svært at afgøre, hvornår det er det rette tidspunkt at slippe kontrollen, og det er
specielt en balancegang i forhold til den faglige læring, men det er i den forbindelse vigtigt at holde sig
for øje, at innovation er forankret i en faglig ballast.
Vigtigt at huske på, at innovation godt kan være nyt i konteksten. Dvs. anvende eksisterende løsninger
men på nye måde eller nye områder eller måder der er nye for eleverne.
Det er ikke kun væsentligt om produktet bliver innovativt. Eleverne træner deres innovative kompetencer, når de arbejder med den innovative metode og sætter dem selv og deres viden på spil. Det er derfor
vigtigt at få virkeligheden ind i klasselokalet men også eleverne ud i virkeligheden!
Den innovative metode har en del tilfælles med den Bloomske taksonomi, som vi i forvejen anvender
(redegøre, undersøge, diskutere/vurdere). Den er dog mere dynamisk (springer frem og tilbage mellem
de forskellige taksonomier) og tilsat lidt ekstra via et mere eksplicit løsnings/handlingsperspektiv.

3. Hvordan bedømmer man ud fra de faglige mål?
Bedømmelse af innovation ud fra eksisterende læreplaner
• Er der faglige mål som vil kunne spille en særlig rolle i bedømmelsen af innovation?
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- anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige
problemstillinger og løsninger herpå
Ud fra dette overordnede faglige mål for samfundsfag vil der typisk ske en bedømmelse af eksaminandens evne til på et fagligt grundlag at undersøge andres løsninger som fx tilbagetrækningsreformen eller
lovforslag til nedbringelse af bandekriminalitet.
Men bedømmelsen kan også indeholde en bedømmelse af elevens evne til at undersøge et løsningsforslag, som eleven selv har udarbejdet. Hvis eleven har udarbejdet og undersøgt et innovativt forslag til,
hvordan kommunen skal håndtere det stigende antal ældre eller ungdomskriminalitet, så kan man bedømme elevens evne til at anvende faglig viden i sin undersøgelse af dette forslag. Med innovativt forslag forstås, at forslaget har værdi for andre og tilfører den konkrete sammenhæng (konteksten) noget
nyt.
- undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger
- undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskuterer løsninger
Man kan her bedømme elevens evne til at diskutere andres og/eller sit eget forslag med brug af faglig
viden. Hvis eleven fx foreslår højere SU og lavere folkepension, kan man bedømme elevens evne til at
anvende økonomisk viden i sin argumentation. Eller hvis eleven foreslår flere penge til en ny form for
forebyggelse af ungdomskriminalitet, kan man vurdere elevens evne til at anvende fx kriminalitetsteori
eller sociologiske begreber i sin diskussion.
- forklare og diskutere konsekvenser af politisk styring og markedsstyring
Her kan man bedømme elevens evne til at diskutere konsekvenserne af andres og/eller eget forslag til
politisk styring
- forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks
handlemuligheder i forbindelse hermed
Man kan her bedømme elevens evne til at diskutere andres og egne udenrigspolitiske forslag.
- … indsamle, vurdere og bearbejde … materiale … til at undersøge problemstillinger og konkludere
- … opsøge informationskanaler og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge
Ud fra disse faglige mål kan man bedømme elevens metodiske evner i undersøgelsen af et konkret problem eller af eget løsningsforslag.
Bedømmelse af innovation ud fra Forsøgslæreplan for Samfundsfag B (stx, hf, hhx og htx)
I Forsøgslæreplan for Samfundsfag B er indført et nyt fagligt mål om at
- undersøge et konkret problem og udarbejde og vurdere et forslag til en innovativ løsning af problemet
Ved forslag til en innovativ løsning af problemet forstås, at forslaget har værdi for andre og tilfører den
konkrete sammenhæng (konteksten) noget nyt. Forslaget behøver dermed ikke at være nyt i absolut
forstand, men det bidrager med noget nyt i den konkrete sammenhæng. Bedømmelse af elevens kompetence til at udarbejde et innovativt løsningsforslag sker på baggrund af elevens begrundelse for forslagets værdi for andre og elevens argumentation for hvordan det tilfører den konkrete sammenhæng
(konteksten) noget nyt.
Det indgår i bedømmelsen, hvordan fagets begreber, teori og metode er anvendt til at undersøge det
konkrete problem og til at udarbejde og vurdere et forslag til innovativ løsning. Der er en undersøgelse,
et løsningsforslag og en vurdering heraf, men eleven prioriterer hvordan begreber, teori og metode
anvendes i de forskellige dele af arbejdet. Af hensyn til det samlede omfang og muligheden for at
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komme i dybden, kan eleven således afgrænse og præcisere, hvordan det faglige arbejde prioriteres mellem de enkelte dele. Det kan især ske i undersøgelse af problemet eller i udvikling og vurdering af løsningsforslaget.
Det nye faglige mål er ét blandt mange faglige mål. Det betyder, at det indgår i bedømmelsen af den
enkelte elevs standpunktskarakter på lige fod med de andre faglige mål.
Til den mundtlige prøve skal dette mål ligeledes kunne testes på lige fod med det øvrige faglige mål.
Det betyder, at det ikke er et innovativt krav til hver enkelt eksaminand, men at kravet skal kunne testes
ved den samlede prøve. Hvis innovation er indgået med særlig vægt i et eller flere forløb vil det være
oplagt, at kravet kan testes, når eksaminander trækker prøvemateriale i disse forløb.
Desuden kan faglige mål i den eksisterende læreplan indgå i bedømmelsen af innovative kompetencer
på den måde, som det er beskrevet ovenfor.
Forsøgslæreplanen giver mulighed for gruppeprøve:
Prøven gennemføres efter skolens leders valg som gruppeprøve eller som individuel prøve. Ved gruppeprøve kan der være to
eller tre eksaminander i gruppen. Ved gruppeprøve tilrettelægges eksaminationen sådan, at der sikres grundlag for en
individuel bedømmelse af den enkelte eksaminand, jf. pkt. 4.3.
Innovative løsningsforslag udvikles ofte i grupper, hvor deltagerne inspirerer til hinanden til udarbejdelse, diskussion og videreudvikling af et forslag til løsning af problemet. Derfor er der mulighed for at en
gruppe kan fremlægge resultatet af deres arbejde og indgå i dialog med eksaminator og med hinanden
fx i en vurdering af løsningsforslaget med brug af faglig viden.
Bedømmelsen er stadig individuel, hvilket betyder at eksaminanderne i en gruppe kan få forskelige karakterer afhængig af deres evne til at opfylde de faglige mål. Eksaminator skal gennem vejledning af
eksaminanderne inden prøve og med sine spørgsmål under prøve sikre, at der mulighed for at give en
sådan individuel bedømmelse.

4. Forløb med innovative elementer:
4a. Forløb: Demokratiske udfordringer og løsninger
Det forløb består af to dele:
1) Demokratiske udfordringer: Et traditionelt undervisningsforløb med fokus på tilegnelse af viden og et begrebsapparat. Forløbet præsenteres for eleverne som grundlaget for senere at kunne arbejde løsningsorienteret (del 2).
2) Løs et demokratisk problem: Et innovativt forløb afviklet i sammenhæng med Samfundscup 2013, som afsluttes med elevernes præsentation af løsninger på et samfundsproblem knyttet til demokrati, som de selv har identificeret. Løsningen formidles både mundtligt ved en præsentation/pitch af ideen og som et notat skrevet til en relevant aftager af løsningen. Forløbet er struktureret efter Index-modellens fire faser.
Del 1: Demokratiske udfordringer
(bliv fagligt klædt på til at løse et samfundsproblem)
Mo- Indhold Sekvenser

Lektie
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dul
A. Vi besvarer følgende ved håndsoprækning (en lille kvantitativ undersøgelse):
1. Kunne du tænke dig at stille op til et politisk valg på et tidspunkt i dit liv? (fx kommunalvalg, folketingsvalg eller Europaparlamentsvalg?)
2. Vil du/ville du emme til kommunalvalget 19. november?
B. Årsagsforklaringer (en lille kvalitativ undersøgelse)

1

1. Interview kort din sidekammerat om, hvorfor vedkommende "Danske unge
Er danske
kunne tænke sig/ikke kunne tænke sig at stille op til et politisk er demokratisk
unge devalg.
mokratisk
dovne", Ugedovne?
brevet A4
Opsamling på klassen
- Fokus:
(inkl. diaArgumengrammerne i
C. Besvar følgende spørgsmål til artiklen ”Danske unge er demokratation
højre side)
tisk dovne”:
1. Sammenlign klassens politiske deltagelse med danske unges
som helhed og med andre europæiske unge (fortsæt tabellen
fra tavlen).
2. Er danske unges politiske deltagelse et problem? Find påstand, belæg og hjemmel (der er flere synspunkter i teksten vær opmærksom på, hvem der siger hvad)
3. Hvilke årsagsforklaringer kan der gives? (tegn det med kasser
og pile)
A. Kopier nedenstående begreber ind i et google-dokument og del
det med din lærer. Udfyld definitionerne mens vi ser dette foredrag
på Danskernes Akademi

2

1. Definition på demokrati
Begrebs- 2. Direkte demokrati
apparat 3. Repræsentativt demokrati
om demo- 4. Aggregere interesser
krati
5. Politik som integrering
- Fokus: 6. Konkurrencedemokrati
Fagbegre- 7. Deltagelsesdemokrati
ber
8. Deliberativt demokrati (Habermas)
9. Markedsdemokrati

Nutidens
unge giver
68'erne baghjul, Politiken
13. januar
2011

B. Hvilke af demokratibegreberne beskriver bedst opfattelserne i artiklen om danske unge, som vi læste sidste gang? Giver de udtryk for
et konkurrence- eller deltagelsesdemokratisk synspunkt? Eller noget
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helt andet?
C. Hvilke af demokratibegreberne beskriver bedst opfattelserne i artiklen om danske unge, som I har læst til i dag? Giver de udtryk for et
konkurrence- eller deltagelsesdemokratisk synspunkt? Eller noget helt
andet?
A. Begrebsintro: Notér i fællesskab definitionerne ned på følgende
begreber fra lektien:
- Enestyre vs. folkestyre
- Magtens tredeling
- Tokammersystem / parlamentarisme (negativ/positiv)
- Borgerlige frihedsrettigheder
- Stemmeret
- Korruption og nepotisme

3

Det dan- B. Hvordan kan demokrati måles? Vi går i fællesskab ind
Politik ABC
ske demo- på Democracy Index 2012 og Checkliste for demokrati.
side 112-118
krati
Kopier følgende spørgsmål ind i et Google-dokument og besvar dem:
- Hvor scorer Danmark højest i demokrati-undersøgelsen? Hvad er
Danmarks demokratiske styrker og svagheder?
- Hvordan fordeler verden sig på
1) fulde demokratier
2) fejlslagne demokratier
3) hybridregimer og
4) autoritære regimer? (tabel 1 og 3).
Hvad er forskellen på de forskellige styreformer?
A. Noter i fællesskab definitionerne ned på følgende begreber:
- Topartisystem / flerpartisystem
- Enkeltmandskredse / forholdstalsvalg
- Kredsvis opstilling / partiliste / sidestillet opstilling

4

5

Valgsystemer og B. Gå ind på denne hjemmeside med statistik for historiske valg i
kommu- Københavns kommune.
nevalg
- Sammenlign tallene med samtlige stemmer afgivet til de kommunale
valg.
- Sammenlign desuden med hvordan københavnerne stemmer til
folketingsvalget.
- Vurder hvilke årsager kan ligge bag ved forskellene.
Deltagel- A) Hvad kræver det at deltage i demokratiet?
ses- og
konkur- Skriv sammen to og to i et google-dokument i 5 minutter:

Politik ABC,
side 118-122

Politik ABC
s. 122-126
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rencede- - Kræver det nogen særlige forudsætninger at deltage i et demokrati?
mokrati og - Er lighed og demokrati indbyrdes forbundne?
demokra- - Hvilke idealer har henholdsvis deltagelsesdemokratiet og konkurtisk dan- rencedemokratiet om lighed og lige adgang til ressourcer?
nelse
B) Arbejd sammen med sidemanden... Nedenstående er fra Undervisningsningsministeriet, en del af formålsparagraffen for det gymnasiale
system, om demokrati og dannelse:






"Ifølge Lov om uddannelse til studentereksamen indgår uddannelsen til studentereksamen (stx) sammen med uddannelserne til højere forberedelseseksamen (hf ), højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) i et samlet gymnasialt system, som er studieforberedende og almendannende
(kapitel 1, § 2).
De gymnasiale uddannelser har under ét som formål, at uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og
samfund, og til deres egen udvikling (kapitel 1, § 2, stk. 4).
Desuden skal uddannelsen og skolekulturen som helhed forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med
frihed og folkestyre. Undervisningen og hele skolens dagligliv må derfor
bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Eleverne skal derigennem
opnå forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund og
forståelse for mulighederne for individuelt og i fællesskab at bidrage til
udvikling og forandring samt forståelse af såvel det nære som det europæiske og globale perspektiv (kapitel 1, § 2, stk. 5)."

Gruppe 1-4
1. Hvilke demokratiske idealer vægtes inden for det danske gymnasiale system? Synes I overvejende, at formålsparagraffen udtrykker en
deltagelsesdemokratisk eller en konkurrencedemokratisk dannelse/opfattelse?
2. Argumenter (ud fra den forudsætning, at det ikke er nok blot at
blive undervist i demokrati i gymnasiet) for, at I ikke i til strækkelig
grad uddannes til at deltage i demokratiet. Husk påstand, belæg og
hjemmel
Gruppe 5-8
1. Hvilke demokratiske idealer vægtes inden for det danske gymnasiale system? Synes I overvejende, at formålsparagraffen udtrykker en
deltagelsesdemokratisk eller en konkurrencedemokratisk dannelse/opfattelse?
2. Argumenter for, at I faktisk uddannes tilstrækkeligt til at deltage i
demokratiet. Husk påstand, belæg og hjemmel
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C) Starter med en hurtig brush-up af artiklerne ”Danske unge er demokratisk dovne” og ”Nutidens unge giver 68´erne baghjul”. Hovedpointer opsummeres på tavlen.
Læs siden følgende artikel "Det skæveste folketing nogensinde".
- Hvilke demokratiske problemer forbinder artiklen med den skæve
fordeling?
- Hvilke demokrati-idealer tænkes der på i artiklen?
- Hvilke andre problemer kan i komme i tanker om?
A. Hurtigskrivning i 5 minutter:
Gruppe 1-4: Skriv i stikordsform på 5 minutter, hvordan man får
magt over andre i det senmoderne samfund.
Gruppe 5-8: Skriv i stikordsform på 5 minutter, hvilke grupper, organisationer, personer som påvirker samfundet politisk eller økonomisk.
B. Definer følgende begreber:

6

Pluralisme og
magt







Magt ifølge Robert Dahl
Magt som ressource
Magt som relation
Strukturel magt
Italesættelse/diskursiv magt

Politik ABC
s. 126-132

C. Er ytringsfriheden truet?
Diskuter (dvs. giv argumenter for og imod) om ”Sagen Yahya Hassan” er udtryk for, at ytringsfriheden er truet. Hvilken form for magt
truer/forhindrer at den er truet?
Inddrag Rune Lykkebergs synspunkt i denne artikel: Ytringsfriheden
er truet på det praktiske plan

A. Hvilket forhold er der mellem økonomisk udviklingsniveau og
demokrati?

7

Demo- B. Forklar, hvad det er for en hypotese, der opstilles i figur 8.4.
Politik ABC
kratisk
Bekræftes hypotesen af empirien i figur 8.5?
s. 132-139
udvikling Undersøg, hvad landende i nederste højre hjørne har til fælles og
formuler på det grundlag en ny hypotese om sammenhængen mellem
demokrati og økonomisk udvikling.
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9

Demokrati i
Europa

Demokrati i
globalt
perspektiv: Kina
og de arabiske lande

C. Hvordan har demokratiets udvikling også været et resultat af de
sociale klassers udvikling?
A. Besvar følgende spørgsmål til teksten:
Hvad er suverænitet?
På hvilke områder har Danmark valgt at afgive suverænitet?
Hvordan kan beslutninger taget i EU siges at være demokratiske?
Hvad vil det sige, at der er et demokratisk underskud i EU?

Politik ABC,
s. 140-147

B. Undersøg med inddragelse af artiklen ”Demokrati på standby”
http://www.hojskolebladet.dk/tendens/tendensartikler/2012/marts
/demokrati-paa-standby) den demokratiske udvikling i Europa. Inddrag hypotesen fra sidst om sammenhængen mellem økonomisk udvikling og demokrati.
I dette modul skal vi undersøge, om der er tegn på, at demokrati (måske i forskellige former) spredes til andre dele af verden, hvor det
hidtil har haft trange kår.
1. Læreroplæg med præsentation af de vigtigste begreber: Stagnations-modellen og konvergens-teorien.
2. Demokrati i Kina? Se det vedlagte blogindlæg med synspunkter fra
en kinesisk studerende. Denne øvelse laves i små grupper på 2-3 personer. Derefter opsamling.
3. Demokrati i Danmark?:
Diskuter følgende citat. Hvilken demokratiopfattelse kommer til udtryk? Er I enige?:
Kan demokratiet stadig betale sig?
For et par år siden udtalte den danske erhvervsmand Asger Aamund:
»I dag har folkestyret taget en grotesk drejning, hvor et flertal, der
ikke laver noget, kan stemme sig til de penge, der tilhører det mindretal, som arbejder. Konsekvensen er den enorme offentlige sektor og
det høje skattetryk, og det gør det svært at få ny vækst.«
...
»Demokratiet er ... underlagt en slags evolutionær proces, og hvis ikke
demokratiet er den bedst egnede styreform, ja, så vil det dø. Og man
kan se, at der er dukket nogle styreformer op, som vi ikke rigtig vil
være ved – vi ser på dem som nogle tilfældigheder, men det er de
ikke. Jeg har rejst meget i Kina under Kulturrevolutionen – og de
højtrangerede embedsmænd, jeg havde adgang til, sagde: »I skal ikke
tro, at det nye Kina vil få en demokratisk struktur som det, I har i
Vesten. Vores model er Singapore«. Singapore har det, der hedder et
’guided democracy’ eller det, de kalder ’kontrakt-demokratiet’. Det er

Politik ABC
s. 147-154
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reelt et etparti-system, og kontrakt-demokratiet består i, at folket ikke
blander sig i politik og til gengæld giver regeringen folket en flot levestandard, en retsstat og meget lidt korruption. Og det er det, som
Kina vil efterligne, og det er også det, Putin og Tyrkiets præsident
Erdogan har set.«

Del 2: Løs et demokratisk problem
(brug samfundsfag – del 1 – til at løse et samfundsproblem)
Dette forløb er struktureret efter Index-modellen i de fire sekvenser forbered, forstå, formgiv og færdiggør. Det er afviklet som bidrag til Samfundscup 2013 og med forbindelse til Kommunalvalg 2013,
men det kunne også benyttes uden forbindelse til hverken Samfundscup eller konkrete valghandlinger.
Før forløbet deltog holdet i et fællesarrangement om demokrati og deltagelse som inspirationsdag for
Samfundscup.
Modul
1

Indhold
Præsentation
af Samfundscup
Forbered-fasen

2

Forstå

Sekvenser
Sekvenser i modulet:
0. Præsentation af Samfundscup, herunder produkt- og bedømmelseskriterierne.
1. Open space: Hvilke emne kan vi komme i tanker om under
temaet demokrati? (en ”kvalificeret brainstorm”, idet elevernes
forforståelse er præget af del 1)
2. Sortering og gruppedannelse
3. Idegenerering i grupperne: Associationskort (et billedgalleri
med motiver, der giver inspiration til problemstillinger og fokuspunkter)
4. Indsnævring af emnet til et eller flere arbejdsspørgsmål: Skitser sammenhænge på et A3-ark og nå frem til et "løsningsorienteret spørgsmål" a la: hvordan undgår vi..., hvordan styrker vi...,
på hvilken måde kan vi...?
5. Udfyld videnskort (Hvad ved vi, hvad har vi brug for, hvor og
hvordan kan vi ved brug af samfundsfaglig metode nå videre?)
6. Sum up - grupper giver feedback og feedforward til hinanden
Målet med dette modul er at præcisere jeres problemstilling og
kortlægge, hvordan I ved hjælp af samfundsfag kan forstå problemet teoretisk og empirisk.
1. Hvad er problemet? Grupperne sætter sig sammen og
formulerer arbejdsspørgsmålet færdigt som en egentlig
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Formgiv

problemformulering.
2. Hvem er det et problem for? Lav en kopi af denne persona-skabelon og udfyld den med relevante informationer. På den måde kan I lave en slags hypotese om, hvem
jeres brugere er.
2. Hvem kan hjælpe jer til at forstå problemet og brugerne?
Find mindst én samfundsteoretiker og mindst tre centrale fagbegreber, I skal bruge til at undersøge problemet
med. Inddrag både forløbet om demokrati samt tidligere
forløb.
4. Hvad skal I vide for at forstå problemet? Find ud af,
hvilke(n) samfundsfaglige metode(r) og hvilke typer af
empiri (kvalitativ, kvantitativ) I skal benytte jer af.
5. Forbered en empirisk undersøgelse, hvor I studerer jeres
målgruppe konkret. Undersøgelsen skal gennemføres til
næste gang, og det er hjemmearbejde. I skal vælge en
konkret metode og kunne begrunde, hvorfor netop den
metode er valgt.
6. Lav løbende en litteraturliste over materiale (bøger, artikler, evt. filmklip) I har/skal skaffe og aftal, hvem der
skaffer hvad og hvem der læser hvad. Der er sikkert noget grundlæggende, som alle skal læse.
7. Kl. 15.15: Sum up i klassen. Alle grupper præsenterer for
hinanden.
Målet med dette modul er at få (mange) ideer til, hvordan udfordringen kan løses, og derefter give disse løsninger en konkret
form. Det er også vigtigt, at I identificerer, hvem I skal henvende jer til for at føre løsningen ud i livet.
1. Hvad ved I nu om problemet og brugerne? (teori og metodeerfaringer)
2. Brainstorm om løsningsideer: Byg en løsning.
(Det er en fordel af have adgang til et mindre arsenal af papir,
tape, karton, evt. legoklodser eller andre byggematerialer, der
giver eleverne mulighed for at visualisere deres løsningside(er)
og eksperimentere med forskellige prototyper.)
3. Hvem kan hjælpe jer med at realisere løsningen? Er det en
offentlig myndighed, en organisation eller en virksomhed? Hvad
er deres muligheder for og interesse i at realisere jeres løsningsforslag?
3. Hvordan kan løsningen brugertestes, dvs. hvordan passer den
til jeres målgruppe (persona)? Planlæg en brugertest, som udføres til næste gang.
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Færdiggør

Problem og løsning formidles i form af en mundtlig præsentation understøttet af et præsentationsprogram samt et skriftligt
notat til den identificerede aftager.

4b. Forløb: Ungdommens arenaer
Nedenstående er et klassisk sociologiforløb til en 1.g klasse, som illustrerer, hvordan man med forholdsvis få didaktiske greb kan inkorporere innovative elementer i den daglige samfundsfagsundervisning.
Kernestof:
- Identitetsdannelse og levevilkår
- Kvalitativ og kvantitativ metode.
Lek
tion
1

2

Lektie

Indhold

Sekvenser

Foged, Lotte ’Gymnasieelev: Hvor er
jeg dog træt af at
være lækker’ i Politiken den 16. marts
2011.
http://politiken.dk/
debat/ECE1225369/h
vor-er-jeg-dog-traetaf-at-skulle-vaerelaekker/
Barkholt, Kristine
’Unge går ikke kun
op i at være lækre’ i
Politiken den 23.
marts 2011
http://politiken.dk/
debat/ECE1232748/s
koleelev-unge-gaarikke-kun-op-i-atvaere-laekre/

Intro til de dilemmaer, som
nutidens unge
står overfor.

Individuel tænkeøvelse: Hvilke
udfordringer har du oplevet ved
at starte på gymnasiet.

Luk samfundet op s. Overgangen fra

Stikord på tavlen.
Gruppearbejde om en sammenligning af læserbrevenes syn på
hovedpointen: At unge er usikre
og har svært ved at leve op til de
krav, som de selv mener, at samfundet stiller til dem.

Innovationskompetencer
Opstilling af
udfordringer
som forløbet skal
søge at løse. Det
vil sige problemidentifikation og
forståelse.

Sammenlignende diskussion af
pointerne fra læserbrevene mod
de udfordringer, som vi skrev op i
starten af lektionen og forsøger
på den måde at opstille nogle
udfordringer som de to typer
unge kan stå overfor, hvis de skal
starte i gymnasiet. Disse tager vi
op igen i slutningen af forløbet og
vil der prøve at finde løsninger på
disse.
Tavlen deles op i to, hvor den ene Problemforståel-
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57-62 og 74-78 +
netværksøvelse jf.
bilag 1
Netværksøvelse er
vedlagt som bilag

det traditionelle
samfund til det
senmoderne med
fokus på Ziehes
begreber ”formbarhed” og ”individualisering”

del indeholder erfaringer fra personer som tilhører deres netværk
og den anden elevernes opfattelse
af deres dagligdag.
Klassegennemgang af forskellene
og en diskussion af hvorfor der er
disse forskelle, altså overgangen
fra det moderne til det senmoderne, hvor vi så også kobler det
traditionelle på.
Gruppeøvelse, hvor de selv skal
finde billeder, som illustrerer
formbarheden og individualiseringen i samfundet. De skal kunne
argumentere for, hvorfor billederne er et symbol på netop disse
to begreber.

3

Luk samfundet op!
S. 62-74 (evt. Udelades s. 72-73)

se (faglige kompetencer) og
træning af netværkskomptencer
Det innovative
ligger i aktivt at
bruge sit netværk
til at søge svar på
nogle samfundsforandringer.

Opsamling på begreberne med
stikord på tavlen.
Teorier om det
Begrebskort med de relevante
Problemforståelsenmoderne
begreber fra dagens lektie udleve- se (faglige komsamfund denne
res til eleverne i grupper, hvor de petencer)
gang med fokus
så skal prøve at lave et sammenpå Giddens teori. hængende mind-map på baggrund
af disse.

4

Luk samfundet op s.
36-39 og første afsnit af ”1.c” sendt
på tv 2 den 9.10.12
kl 20.50.

Hvad er fokusinterview og hvordan kan vi bruge
det i samfundsfag.

5

Arbo-Bähr, Henrik:
Samfundsstatistik
2010. Columbus
2012. tabel 2.1, 2.2,
2.5, 2.11 og figur
2.3.

Tal om det senmoderne familie
– familieformer,
daginstitutioner
osv.

Tanken er, at de skal forklare,
hvordan begreberne hænger
sammen og dermed gerne nå frem
til nye sammenhænge.
De skal interviewe hinanden på
Netværkskompebaggrund af et mindre interview- tencer
oplæg.
Faglige kompetencer – metodisk indsigt
Hvordan arbejder vi med tal i
Faglige kompesamfundsfag? Hvad kan disse i
tencer – metoforhold til at sige noget om samdisk indsigt
fundets udvikling. Kan vi i statistikkerne se nogle af de forskelle,
som vi fandt mellem elevernes
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6

7

8

9

10

Luk samfundet op!
s. 39-48

Nørgaard, Lone
’Hvad med drengene?’ i Jyllands Posten den 6.11.2002
(Kopi)
Dokumentar: Menneskedyret – hanner
og hunner Afsnit 2,
TV2 sendt den
27.9.2005

Socialiseringsvilkår for nutidens
børn med fokus
på, hvad begrebet socialisering
dækker, normer,
værdier og de
moderne familier.

Vi arbejder videre med roller,
som vi læste om
sidst.

På baggrund af billeder (bilag 2)
af mennesker, skal de prøve at
vurdere deres normer og værdier.
Dernæst diskuterer vi, hvorfor de
mener, at personerne har præcis
disse normer og værdier.

Problemforståelse og systematisering af forklaringer
Navigationskompetence
Kreakompetence

Dokumentar og klassediskussion.

Problemforståelse og systematisering af forklaringer

Dokumentar og klassediskussion.

Problemforståelse og systematisering af forklaringer

Generation x og
y samt Curlinggenerationen.

Opsamling på dokumentar fra
sidst og teorierne sættes på. De
kan evt. Lave rollespil om de forskellige typer.

Problemforståelse og systematisering af forklaringer

Hvordan unge
udnytter de muligheder, som de
står overfor.

Gruppearbejde med fokus på
hvad det er der målet?

Mulighedsorientering og mål

Hvad er det for nogle barrierer,
der skal nedbrydes?

Kreakompetencer

Temaet er kønsroller og en diskussion af, hvorvidt disse er arvelige eller miljøskabte.
”Generation reality” Iscenesættelse og
sendt på DR2 den
medier.
den 7.5.2011.

Brejnrod, Poul: Sociologi. Columbus
2009 s. 66-72
(spring afsnittet om
Subkulturer og neostammer over )
Luk samfundet op s.
48-52
Dahl, Anne-Marie
og Oluf KjærNielsen: Popstarsgenerationen. Turbine 2010 s. 24 og
31

ungdom og deres netværkspersoners?
Udgangspunktet er pointerne fra
sidst.

Fokus på forskellen mellem de
Hvordan ville verden se ud hvis
ressourcestærke
ikke eksempelvis social arv eller

20

og de ressourcesvage.

nogle af de andre barrierer eksisterede?
Grupper: Arbejde med at opstille Mulighedsskaløsninger på de problemer, som vi belse og løsning
har fundet.
(Idégenerering)
Idégenerering: Via en runde i
Innolab jf. bilag 3
Kreakompetencer,
faglige kompetencer og handlekompetencer
Løsningerne pitches jf. bilag 5 og Formidlingsder gives feedback mellem grupkompetence
perne.

11

Lav en prioriteret
list med de 5 udfordringer, som du
synes, at det er presserende at løse

Opsamling på de
udfordringer,
som vi stillede
op i de første
lektioner og de
der er kommet
til.

12

Hver gruppe har
udfyldt en idéskabelon bilag 4. med den
løsningsidé, som de
har udvalgt, som
den bedste.

Feedback på
hinandens ideer
– grupperne parres to og to

På baggrund af feedbacken tilrettes idéskabelonen.

Bilag 1: Netværksøvelse
Vi skal prøve at opnå viden om hvordan ungdommen har været for personer, som vi ikke kender så vi
kan sammenligne deres erfaringer med jeres egne. Opgaven går altså på:
Via folk, som I kender, f.eks. jeres familie, venner eller andet, som kan hjælpe jer med at finde en person, som I ikke selv kender og som gerne vil fortælle lidt om deres ungdom.
De skal være på alder med jeres forældre eller ældre.
Dernæst skal I tale med dem om, hvordan deres liv formede sig i ungdommen. Herunder kan i f.eks.
spørge om:
Hvor længe de gik i skole
Om forældrenes arbejde
Søskende
Hvad de lavede efter skole
Hvilke venner de havde
Hvorfra de kendte vennerne
Hvordan de holdt kontakt med disse
Hvordan personerne blev transporteret
Og andet.
Sidst skal I skrive svarene ned, så vi kan tage udgangspunkt i dem i næste lektion.
Bilag 2: Billeder, som kan bruges til at diskutere normer og værdier
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Bilag 3: Innolabs idégeneringsproces
Lab 1: Omvendt brainstorm (vi sporer os ind på problemet)
Lab 2: Vær kreativ (ideerne fra omvendt brainstorm vendes til en positiv idé)
Lab 3: Vær kreativ på en systematisk måde (kategoriser ideerne)
Lab 4: Vær innovative (Gå ideerne igennem og vælg en idé)
Lab 5: Feedback fra de andre grupper
Lab 6: Vær innovativ igen (Udbyg din idé med input fra feedbackgruppen)
Lab 7: Vær entreprenant (Hvordan udføres din idé, hvad skal du bruge fra dit fag, hvem kan du ringe til
osv, hvordan pitcher du din idé)
Lab 8: Udfyld idéskabelon
Bilag 4: Idéskabelon
Projektets
(arbejds)titel:
Projektets emne
(eks. at gøre Folketingsdebatter mere spændende:
Medlemmer af
gruppen:
Kort beskrivelse
af problem:
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Beskrivelse af løsning
på problem (ide):
a. Hvorfor er ideen original?
b. Hvordan kan ideen realiseres?
c. Hvilke udfordringer er der for at realisere ideen?
d. Hvordan får vi politikere/medier/erhvervsliv til at hoppe på
ideen?
e. Hvilke eksterne sparringspartnere vil
vi kontakte?

Bilag 5: How to pitch – max 10 min
1. En start der fænger (5%)
2. En beskrivelse af, hvilke væsentlige behov der opfyldes med din idé (hvem giver ideen værdi
for)? (20 %)
3. En beskrivelse af hvad projektet går ud på. Hvad er det unikke eller nytænkende ved forslaget?
(50%)
4. Hvordan får brugerne gavn af projektet? Hvad er effekten af projektet (10%)
5. Hvilke fordele har forslaget ift. eventuelt andre lignende projekter (økonomisk nem at gennemføre, bruger den ekspertise I selv har m.m) (10%)
6. En god afslutning eller opsamling på de væsentligste pointer (5%)

4c. Forløb: Velfærdsstatens fremtid?
Et forløb der fokuserer på, hvordan vi kan udvikle og forbedre den danske version af den universelle
(skandinaviske) velfærdsmodel. Forløbet har løbende fokus på træning af de innovative kompetencer
via små innovationsøvelser og det afsluttes med en større en innovativ del med udvikling af løsningsforslag til forbedring/kvalificering af den danske velfærdsstat.
Forløbet tager udgangspunkt i et klassisk velfærdsstatsforløb, som kan anvendes i slutningen af 1.g eller
starten af 2.g, og det illustrerer, hvorledes man i traditionelle samfundsfagsforløb kan inkorporere innovative aspekter.
Mo Lektie
duler

Indhold

Sekvenser

1.

Velfærd, stat,
marked og civil
samfund (den
liberale, den
universelle og
den kontinentale velfærdsmodel)

Kort læreroplæg om innovation i samfundsfag og Problemforhvordan man kan være løsningsorienteret, og at ståelse: Faglige
eleverne i dette forløb skal arbejde med at sælge kompetencer
ideen om den universelle velfærdsmodel.
NavigationsGruppeøvelse: hver gruppe får tildelt en velkompefærdsmodel, som de tager notater til og skal kuntencer
ne formidle. Til sidst rejser alle sig op og finder

SamfNU afsnit
9.1., 9.1.1, 9.1.2 og
9.1.3.
Hjemmefra skal
eleverne have defineret 5 selvvalgte
begreber

Innovationskompetencer
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en makker i klasselokalet. De to fortæller om
deres velfærdsmodel og bytter derefter ark, nu
skal de forklare en ny velfærdsmodel for en anden makker. Tre-fire runder, så alle har forklaret
alle velfærdsmodeller.
Velfærd fra vugge til grav – afsnit nr. 5
2.

3.

4.

5.

SamfNu afsnit
9.1.4.
Dagens lektie fokuserer på pres på
den danske velfærdsstat. Hjemmefra skal eleverne
have lavet en
brainstorm på alle
de gode elementer
de mener, der er i
den danske velfærdsstat, og hvorfor den er værd at
bevare – forbedre/udvikle

Fokus på de
forskellige velfærdsmodeller
og innovationsøvelser.
Intro til næste
lektions empiriske studie af
det lokale velfærdssamfund

SamfNu afsnit
11.1, 11.1.1 og
11.1.2

Empirisk studie Grupperne udarbejder undersøgelsesskabelon og
af dit lokale
planlægger undersøgelse
velfærdssamfund – Ud af
huset og eksemplificer.

Netværks- og
samarbejdskompetencer
Problemidentifiktation og
problemforståelse: faglige
kompetencer

Empirisk studie
af dit lokale
velfærdssamfund

Grupper undersøger
Med mobiltelefonen i hånden afsættes lektionen
til en ud-af-huset-aktivitet hvor I, i små grupper,
tager rundt i lokalområdet, og dokumenterer
konkrete eksempler på velfærdsservice i danskerens hverdag. Fx ved at tage billeder, lave små
interviews med velfærdsaktører, lave en film med
både billede, interview og forskellige speaks, hvor
I undervejs i Jeres lille film fortæller/guider seerne igennem en lille præsentation om det lokale
Velfærdsdanmark. Husk det er kun fantasien, der
sætter grænser for Jeres kreative arbejde.

Netværks- og
samarbejdskompetencer
Problemidentifiktation og
problemforståelse: faglige
kompetencer

Matrix-præsentationer af empirisk studie
Opsamling på velfærdsmodeller via skema over

Formidlingskompe-

Præsentation af
empirisk studie

Repetition af de forskellige velfærdsmodeller fra
sidst (introøvelse) - Begrebspuslespil – hvor forskellige udsagn matches med velfærdsmodeller.
Herefter opsamling/overblik på klassen via velfærdstrekanten.

Problemforståelse: Faglige
kompetencer

Hvad er det bedste ved den danske velfærdsstat?

Kreakompetencer
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fordele og ulemper
Prioriteringsproblemer i
velfærdsstaten,
kritik af velfærdsstaten

Lærerintroduktion til de forskellige elementer/rum i innovativt arbejde
Problemøvelse: Hvilke pres står den danske velfærdsmodel overfor? –Alle i gruppen laver en
masse sedler og smider dem midt på bordet –
derefter sorteres problemerne efter væsentlighed
(open-space øvelse)
Alle noterer sig tre problemer ved velfærdsstaten
som de finder særligt interessante
Alle skitserer tre løsninger på hvordan velfærdsstaten kan reformeres ud fra henholdsvis a. en
socialistisk, b. en socialdemokratisk, c. en liberalistisk og d. en konservativ tilgang. (hver gruppe
vælger en ideologisk tilgang)
Simulationsøvelse over prioriteringsproblemer
(SamfNU)

tencer

6.

SamfNu afsnit 9.2
og 9.3
DR2 Tema – Alt
for meget Velfærd?

Opstilling af
udfordringer.
Problemforståelse
Fagligekompetencer

7.

SamfNU kap. 10.1, Økonomi og
10.1.1, 10.1.2,
økonomiske
10.1.3
mål, Målkonflikter og det
økonomiske
kredsløb, økonomiske systemer

Lærerintroduktion til økonomi
Faglige komGruppearbejde med ét økonomisk mål – alle i
petencer
gruppen forklarer hvad det økonomiske mål er.
Derefter laver vi en mini-innovationsøvelse om
hvordan målet nås – hvad skal der gøres? Løbende bliver grupperne bedt om at give kritik på de
andre gruppers mål og derefter spidse løsningerne til og vende tilbage til egen gruppe.

8.

SamfNU kap. 10.2 Økonomiske
og 10.2.6
politikker, finanspolitik,
pengepolitik og
valutapolitik
Kick-start;
hvordan får vi
overbevist folk
om at den universelle model
er god? Hvem
vil vi overbevise?

Kort intro med video om Keynes og Hayek:
Faglige komhttp://www.youtube.com/watch?v=d0nERTFopetencer
Sk
KreaTeoretisk introduktion til forskellige økonomiske
kompepolitikker – lærerstyret undervisning.
tencer
Kickstart af afsluttende innovationsforløb –
Hvordan får vi overbevist politikerne / danskerne om at den universelle velfærdsmodel er en
fordel?

9.

PolitikNU, kap. 10, Lokal velfærdtematekst ”Hvad er service
så den universelle
velfærdsmodel og Virale reklamer
er det en fordel?”
Virale reklamer:
http://www.kom

Oplæg fra ekstern partner om innovation i den
kommunale velfærdsservice og opgaveformulering – hvordan udvikler og forbedrer vi den universelle velfærdsmodel?

Faglige kompetencer –
mulighedsorientering
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munikationsforum.dk/artikler/sp
eciale-om-viralereklamer
10. Overvej om du har
lyst til at arbejde
med at udvikle
velfærdsløsninger
eller lave en viral
kampagne for den
universelle velfærdsstat.

Innovationsarbejde – hvordan udvikler og
forbedrer vi
den universelle
velfærdsmodel?

11- Grupperne giver
13 løbende hinanden
lektier for.

Innovationsarbejde: Smågrupperne under de to overgrupper arbejder videre med
udvikling af
deres koncept

14

Opdeling i to over-grupper – den ene gruppe
arbejder med innovation og udarbejdelse af løsningsforslag til forbedring af den kommunale
velfærdsservice og den anden gruppe arbejder
med en video der reklamerer for den universelle
velfærdsmodel!

Kreakompetencer

Forskellige små innovationsøvelser der kan kickstarte processen – eksempelvis små associationsøvelser og implementering af de fire fastlagte
roller hofnaren, gartneren, konceptudfolder, vidensdetektiv…

Færdiggørelse af
Præsentation af
præsentation af
ideer samt evainnovationsarbejde luering af forløb

De skal i løbet af første lektion have udarbejdet
en skitse over deres løsning/koncept for reklamevideo samt angivet mindst 3 kontakter, som
de har tænkt sig at sparre med (disse skal godkendes af lærer).
De skiftes i den første lektion til på skift (ca. 15
min) at påtage sig fået tildelt en af de fire roller:
hofnaren, gartneren, konceptudfolder, vidensdetektiv i en diskussion af deres udvalgte idé.

Faglige kompetencer,
handlekompetencer,
netværks- og
samarbejdskompetencer

Præsentation af resultat af innovationsarbejde – Formidlingsmundtlig formidling understøttet af visuel prækompetence
sentation (evt. for et indkaldt panel/ekstern partner)

4d. Forløb: Branding Baltimore
Dette er et AT-forløb afviklet i 2.g med
fagene samfundsfag og engelsk. Produktet
er en innovativ løsning på en problemstilling i Baltimore, hvor eleverne selv har
identificeret målgruppe og aftagere. Det er
et eksempel på, hvordan man kan forholde sig løsningsorienteret til et konkret
og lokalt problem på den anden side af
jorden ed hjælp af observationsstudier i
Google Street View, kvantitative online-
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data og sproglig analyse af bl.a. Facebook-profiler. Forløbet er løst struktureret efter Index-modellens fire faser.
Baltimore er et godt eksempel på en by med "udsatte boligområder" - det, der også kaldes ghettoer.
Byen er også hjemsted for den populære HBO-serie The Wire, der har haft afgørende indflydelse på
omverdenens syn på Baltimore - på Baltimores brand. Samspillet mellem The Wire og Baltimore er et
eksempel på, hvordan kunstneriske værker kan sætte samfundsproblemer til debat og endda være med
til at forme vores virkelighedsopfattelse.

Opgave:
I dette AT-forløb skal I arbejde med et belastet område i Baltimore, hvor I identificerer et problem og
når frem til et innovativt løsningsforslag. Det løsningsforslag skal på en eller anden måde indeholde
branding, dvs. branding af forslaget eller branding som selve forslaget. Fagene, I har til rådighed og skal
bruge, er Engelsk (Lotte) og Samfundsfag (Anders).

Dvs.:
1) I skal formulere et problem relateret til et ghetto-område i Baltimore (= lave en problemformulering)
2) I skal lave en empirisk undersøgelse af Baltimore, hvor I bruger metoder og teorier fra Engelsk og
Samfundsfag til at besvare jeres problemformulering og konkluderer.
3) I skal finde på en løsning på jeres
problemstilling, hvori branding indgår.
Det kan fx være kommunikation om et
bestemt byfornyelsesinitiativ, I har
fundet på eller forbedret kommunikation (til borgerne, til bestemte beboergrupper, til virksomheder, til politikere
eller andre) eller det kan være branding
af et helt kvarter, så et områdes image
forbedres overfor omverdenen.
Produkt:
- problemstillingen, undersøgelsen,
metodeovervejelser og konklusion skal præsenteres i en synopsis på ca. tre sider
- et branding-produkt/en branding-strategi til en konkret aftager/partner
- synopsen og produktet skal præsenteres ved en mundtlig fremlæggelse på 20 min. inkl. votering i
grupper
Forløbsplan
Dag
1

Indhold
Forbered

Sekvenser
Velkomst og præsentation af opgaven
Open space gruppedannelse og -brainstorm om emner og problemstilinger
Problemformulering - begynde at skrive på synopsis
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Sum up:
Udfylde videnskort og fordeling af opgaver næste gang
2

Forstå

Begreber og metoder fra de to fag udvælges
Undersøgelser af empirisk materiale - data indsamles og udvælges
(tal og citater)
Skrive på synopsis
Sum up: Udfylde videnskort og fordeling af opgaver til næste
gang

3

Forstå, formgiv

Skitse til synopsis laves færdig (skal afleveres om en uge)
Skitse til innovativt løsningsforslag udvikles og beskrives ved
hjælp af byg en løsning.

4 (hjemmearbejde)
5

Formgiv, færdiggør
Fremlæggelser

Løsningsforslag laves færdigt og fremlæggelsen forberedes
Fremlæggelser.
Nogle grupper ser hinandens fremlæggelser.

Bilag:
1. Teori og metode
Relevante metoder og teorier i samfundsfag (Se Anni Greve m.fl.: Storbyen – urbanisering og urbanitet
kapitel 2 og 8)
- antropologisk metode (kvalitativ - observationsstudie via Google Street View)
- sociologisk metode (kvalitativ og kvantitativ)
- byplanlægning
- bysociologisk teori
Relevante metoder og teorier i engelsk:
- Nonfiction analyse: analyse af hjemmeside, aviser og journalistik
- Målgruppeanalyse
- Diskursanalyse, retorik, kommunikationsanalyse
- Sociolect
2. Empiri (af græsk: "erfaring", dvs. data fra virkeligheden) finder I via:
Overblik:
Wikipedias opslag om Baltimore: http://en.wikipedia.org/wiki/Baltimore
Guided tour in East Baltimore: http://www2.citypaper.com/bob/story.asp?id=11846
Stemningsbilleder: http://www.youtube.com/watch?v=q6WYUymObNY
Serien 'The Wire' foregår i boligområdet 'the Low Rises' - Street tour HER
Empiri til brug i forløbet
Blog om “gentrificering” af Baltimore
http://www.baltimorefishbowl.com/stories/tag/gentrification/
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Interaktivt kort over socio-økonomiske forskelle
http://www.baltimorefishbowl.com/stories/rich-blocks-poor-blocks-in-baltimore/
Om sundhed i East Baltimore og “social kapital”
http://www.mariselabgomez.com/wp-content/uploads/2013/03/critical-pub-health.pdf
Generel statistik
http://quickfacts.census.gov/qfd/states/24/24510.html
Statistik om specifikke kvarterer
http://www.prattlibrary.org/locations/maryland/index.aspx?id=29866
Om skoler
http://articles.baltimoresun.com/2013-05-21/news/bs-md-ci-census-schools-20130521_1_schoolsystem-per-pupil-spending-districts
På Facebook kan I finde konkrete elever fra skoler, I har identificeret som interessante ift. jeres problemstilling. Hvordan kan jeres viden om den målgruppe benyttes til at forstå problemstillingerne i et
udsat boligområde og/eller være redskaber til at formulere en løsning?
Om befolkningsudviklingen
http://ips.jhu.edu/pub/Population-Dynamics-in-Baltimore-Neighborhoods-The-Good-the-Bad-andthe-Neutral
Om politisk deltagelse
http://www.examiner.com/article/baltimore-city-election-2011-voter-turnout-winners-losers-andundecided-races
http://www.elections.state.md.us/elections/baltimore/2011.html
http://electls.blogs.wm.edu/2011/12/14/md-voter-turnout/
http://rodneyfoxworth.com/2012/04/04/baltimore-a-closed-city-of-power-money-and-influence/
Inspiration til løsninger
http://www.ebdi.org/
http://ips.jhu.edu/pub/Neighborhoods-Moving-Up-What-Baltimore-Can-Learn-from-Is-OwnImproving-Neighborhoods

4e. Forløb: Generation Gæld – unge, økonomi og gæld
et forløb på 8 moduler á 100 minutter lavet af Line Schnack, Ørestad Gymnasium 2014
Modul
1
2

AKTIVITETER
Aktiviteter på baggrund af lektie, kapitel 1-4 i singlen ”Generation Gæld” fra forlaget Zetland:
- Hurtigskrivning: Hvad gjorde mest indtryk på
dig, da du læste singlen?
- Fælles opsamling på hurtigskrivningen
- Gruppearbejde: Person- og generationskarakteristik af personerne i singlen
- Klip med Anders Fogh Rasmussen fra Nyhederne på TV2 efter at have præsenteret
Finansloven for 2008
- Fælles diskussion og læreroplæg med præsentation af økonomiske begreber

LÆRINGSMÅL
Vi skal på baggrund af de læste kapitler i singlen Generation
Gæld beskæftige os med følgende
spørgsmål:
- Hvem er generation gæld?
Hvorfor er der opstået en generation med
så høj privatgæld?
- Hvorfor er den enkeltes gæld et
samfundsproblem?
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-

3

4
5

6
7

Afsluttende leg med det økonomiske kredsløb

Aktiviteter på baggrund af lektie, kapitel 5-6 i singlen ”Generation Gæld” fra forlaget Zetland:
- Leg med det økonomiske kredsløb
- Læsning af tematisk fagtekst om, hvordan
finanskrisen blev til en økonomisk krise
- Pararbejde: Spørgsmål i relation til den læste
tekst
- Fælles opsamling og læreroplæg
- Pararbejde: Kreativ slogan-øvelse
- Individuel øvelse: Hvorfor kan Danmark
kaldes et gældssamfund?
- Fælles diskussion i plenum: Er gæld et individuelt problem? Er gæld et strukturelt problem?
Hvem har skylden for gældskrisen? Hvad kan politikerne gøre for at afhjælpe gældskrisen? Hvordan
kan samfundet hjælpe gældsslaverne?
- Klip fra dokumentaren ”Sikke en fest”

Aktiviteter i modulet:
- Individuel øvelse: Læse et uddrag fra en
kronik i Politiken ”Vi lever i gæld, men er tvunget til vækst”, mens sangen ”Waiting for the
World to Change” spillede i baggrunden
- Klip fra tv-programmet ”Et ton cash” med
Amalie.
- Kort lærerintroduktion til temaet for de næste fire moduler
- Introduktion til INDEX
- Projektarbejde ud fra INDEX-5model:
- Problemformulere
- Personaøvelse med interviewguide
- Orakelrunde
- Videnskort
Aktiviteter i modulet:
- Bearbejdning af interview
- Analyse af kampagnen ”På røven – undgå klatgæld”
- Brainstorm på løsninger/produkt på pro-

Vigtige begreber: Finansiel krise,
økonomisk krise, gældskrise, husholdningsgæld, Disponibel indkomst, det økonomiske kredsløb,
BNP, pengepolitik, deregulering,
finanspolitik, vækst- og forbrugssamfund.
Vi skal på baggrund af den læste
single Generation Gæld beskæftige os
med følgende spørgsmål:
- Hvordan ser fremtiden ud? En
eskalerende gældskrise?
- Hvem har egentlig ansvaret for
gældskrisen? De enkelte individer? Den
finansielle sektor? Politikerne?
- Hvordan handles der politisk?
Vigtige begreber: Finansiel krise,
økonomisk krise, gældskrise, husholdningsgæld, Disponibel indkomst, det økonomiske kredsløb,
BNP, pengepolitik, deregulering,
finanspolitik, vækst- og forbrugssamfund.
Formålet er at udvikle et produkt
eller politisk tiltag, der kan være med
til at undgå, at fremtidens unge bliver lige så forgældede som generation
gæld, og kunne forklare, hvorfor
løsningen skaber værdi i samfundet.
Til at udvikle det innovative produkt
anvendes INDEX.

Formålet er at udvikle et produkt
eller politisk tiltag, der kan være med
til at undgå, at fremtidens unge bliver lige så forgældede som generation
gæld, og kunne forklare, hvorfor
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blemstillingen, herunder benspænd i form af
associationskort
- Formgivning af produkt
- Færdiggørelse af produkt
- Elevatortale, der skal overbevise om løsningen/produktet
Aktiviteter i modulet:
- Fremlæggelse af produkt via elevatortale
- Test af faglighed

løsningen skaber værdi i samfundet.

Til at udvikle det innovative produkt
anvendes INDEX.
Formålet er at kunne formidle og
argumentere for sit produkt/sin
løsning ved at forbinde problemstilling og løsning med fagbegreber og
sætte dette i et samfundsaktuelt lys.

4f. Forløb: Branding af en kommunalpolitiker
Forløb og opgave med innovation
Forløb i samfundsfag og opgave i AT (dansk og samfundsfag) med krav om et innovativt løsningsforslag. Opgaven kan tilpasses til at være alene i samfundsfag.
KIE-modellen anvendes i punkt 6. Forud er gået en traditionel faglig fase i punkt 1-5.
1. Medieeffekt-analyse
Gregers Friisberg: Politik ABC side 156 – 161.
M. Henriksen og S. Gudmundsson: Politikerne lukker op for privatlivet. Berlingske 11.6.2012
Bent Winther: To flåede tomater, et skattestop... Berlingske 22.11.2011
Bent Fischer-Nielsen: Kommunalpolitik 3. udg. Columbus 2005 side 14-17.
1. Borgmesteren vil gerne genvælges til kommunalvalget i 2013. Skriv i skemaet forslag til hvad han skal
gøre: Hvilke budskaber skal han gå ud med, og hvilke kanaler skal han bruge for at nå modtagere på
jeres og jeres forældres alder?
Medieeffektanalyse-modellen
Sender
Borgmester …
Budskaber:
Kanaler
Modtagere
Effekt
2. Hvilke ændringer er der i politikernes måde at kommunikere med vælgerne på ifølge artiklerne?
3. Hvad vil I anbefale borgmesteren ud fra medieeffektanalyse-modellen, borgmestereffekten og artiklerne?
2. Teorierne om mediernes effekt
Politik ABC side 159 – 166
Bent Fischer-Nielsen: Kommunalpolitik 3. udg. Columbus 2005 side 28-36.

31

Kanyleteori, opinionslederteori, receptionsteori, mediernes dagsordensættende funktion og issuevoting.
1. Forklar teorierne.
2. Hvilke anbefalinger vil I give en politiker ud fra hver af teorierne?
3. Brands, diskurser, timing, framing og priming.
Politik ABC side 170-175.
Definitioner og eksempler. Hvilke diskurser, one-liners eller brands vil I anbefale en politiker, der gerne
vil have jeres stemme? Hvordan skal politikeren bruge timing, framing og priming?
4. Hvordan brander politikere sig?
Mads Christian Esbensen og Bo Bredsgaard Lund: Det politiske superbrand. Børsens Forlag 2009. Side
16-23 og 56.
Seks grupper:
1. Definer og begreberne brand og det politiske superbrand og forklar med egne ord hvad definitionerne betyder.
2. Redegør for ændringerne ”medialisering” og ”vareliggørelse” af politik (s. 17)
3. Hvilke nye krav stilles til den moderne mediepolitiker? (side 19-20)
4. Grupper:
1) Lego. 2) Obama. 3) Helle Thorning. 4) Lars Løkke. 5) Borgmesteren. 6) Oppositionens
borgmesterkandidat:
Hvordan brander de sig selv politisk og personligt på nettet?
Unikt? Rationelt? Emotionelt?
Egen hjemmeside, partiets hjemmeside, Youtube og facebook.
Egne hjemmesider:
http://www.lego.com/
www.barackobama.com/
http://www.hellethorning.dk/
http://larsloekke.dk/
http://www.helgefriis.dk/ (borgmesteren)
http://www.steenhasselriis.dk/ (oppositionens borgmesterkandidat)
5. Det politiske superbrands seks parametre
Det politiske superbrand side 23-36 og 267-282. Gruppe 1-6 læser hjemme om hver sin parameter af
det politiske superbrand:
1. Synlighed. Side 23-25 og 267-269
2. Strategisk kommunikation. Side 25-28 og 269-273
3. Politisk håndværk. Side 28-31 og 274-275
4. Visioner. Side 31-33 og 275-277
5. Troværdighed. Side 33-35 og 277-280
6. Karisma. Side 35-36 og 280-282.
Grupperne udarbejder en præsentation, som skal indeholde
1. Vigtige pointer i teksten
2. Branding-anbefalinger til en kommunalpolitiker ud fra teksten. Gerne i forhold til unge vælgere.
Evt. underbygget med et eksempel på hvad en politiker har gjort.

32

3. Spørgsmål til en kommunalpolitiker ud fra teksten. Fx om hvordan han/hun hidtil har gjort noget, der foreslås i teksten.
Læs hvad kommunalpolitik handler:
- Bent Fischer-Nielsen: Kommunalpolitik side 8-9 og 122-123.
- Ugebladet: Reportager om partiernes holdning til et emne. Læserbreve fra kandidater til kommunalvalget. Annonce om kommunens aktiviteter og beslutninger.
- Kommunens hjemmeside
6. Branding af en kommunalpolitiker
AT-opgaven ”Branding”:
Du skal afgrænse og undersøge en sag, der rummer et autentisk problem. Du skal udarbejde en problemformulering og et innovativt løsningsforslag, hvor branding spiller en væsentlig rolle for løsningen.
Løsningsforslaget og dets relevans skal fagligt begrundes og vurderes.
Det innovative løsningsforslag kan være et selvstændigt fremstillet produkt eller en beskrivelse af en
mulig løsning. Dit løsningsforslag kan bygge på en undersøgelse med indsamling af ny viden eller med
en ny sammenstilling af kendt viden.
Du skal vælge to fag, hvoraf det ene er på mindst B-niveau og anvende disse i besvarelsen af opgaven.
Herunder:
Branding af en kommunalpolitiker
Hvordan kan en kommunalpolitiker bedst muligt brande sig selv i forhold til unge vælgere og i forhold
til alle vælgere?
Hvad gjorde politikeren ved sidste valg?
Hvilke innovative tiltag vil I foreslå kommunalpolitikeren?
Stikord: Medier og meningsdannelse. ”Det politiske superbrand”: Synlighed, visioner, strategisk kommunikation mm. Retorik, valgplakater, læserbreve, valgpjecer, facebook mm.
Fag: Samfundsfag og dansk.
AT-innovationsuge:
Brug af KIE-modellen med kreativ, innovativ og entreprenant fase.
Mandag:
Problemformulering og underspørgsmål:
Hvilke problemer er der behov for at undersøge og formulere løsningsforslag til?
Undersøgelse af problemer med brug af kvantitativ metode (spørgeskemaundersøgelse) og kvalitativ
metode (interviews):
Interview med kommunalpolitiker, som inddrages i problemformuleringen.
Tirsdag-torsdag:
Undersøgelse og innovative løsningsforslag:
Løsningsforslag kan være et produkt fx en video, app, præsentation, pjece mm.
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Kreativ fase med idegenerering. Brug af post-it.
Innovativ fase med udvælgelse og udvikling af de bedste forslag. Brug af faglig viden om branding,
appelformer og forskellige politikeres brug af sociale medier.
Skrive synopsis med problemformulering, undersøgelse, løsningsforslag og vurdering af metode. Hvis
løsningsforslaget er et produkt, omtales produktet i synopsen.
Forbered fremlæggelse.
Fredag:
Entreprenant fase med præsentation af synopsis med innovative løsningsforslag.
Grupper præsenterer mundtligt for lærere og kommunalpolitiker.
Eksempler på elevprodukter:
En gruppe skulle brande borgmesteren i forhold til unge vælgere. Borgmesteren var god til at brande
sig selv i lokalavisen, men unge vælgere læser ikke meget i lokalavisen, hvilket blev bekræftet af elevernes undersøgelse. Eleverne udviklede derfor en app, med ideer til indhold om kommunalpolitik i få
enkle punkter, borgmesterens politiske holdninger og ugens joke.
En anden gruppe havde valgt at komme med konkrete forslag til forbedring af den udfordrende borgmesterkandidats hjemmeside. Ud fra faglig viden om branding og andre politikeres brug af hjemmesider og facebook, skrev eleverne nogle konkrete forslag til, hvordan politikeren skulle brande sig mere
personligt. Eleverne producerede en video med en bevidst brug af appelformerne logos, etos og patos.
Borgmesterkandidaten anvendte gruppens forslag på sin hjemmeside og blev senere valgt som borgmester!

5. Små-øvelser til træning af innovative kompetencer
Nedenstående er konkrete og udfoldede øvelser, som træner forskellige aspekter af de innovative kompetencer og/eller forskellige trin i det innovative arbejde.
Øvelserne falder i 3 dele, som også repræsenterer tre områder, som er vigtige og ikke mindst håndgribelige at kunne træne, når vi skal udvikle elevernes innovative kompetencer. Det drejer om evnen til at
kunne netværke (netværks- og samarbejdskompetence), evnen til at kunne identificere problemer
og dvæle ved dem (problemorientering), samt sidst mindst ikke mindst evnen til at kunne argumentere for og præsentere sine ideer fagligt (formidlingskompetence) og lødigt samtidig med, at
det er kort og præcist. Under hvert område er eksempler på øvelser udfoldet.

Netværksøvelser:
Evnen til at kunne netværke er en forudsætning for at være innovativ, idet de færreste innovationer skabes alene (netværkskompetence)

A. Speeddating-øvelser – eksempelvis om dagens lektie/aktuel problemstilling – kan også være personer udefra
(politiker-dating) eller elever fra en anden klasse

Eksempel 1: Hvordan fungerer demokratiet i Danmark?
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Halvdelen af eleverne sidder på den ene side af et langt bord/eller i en hestesko. Hver af disse elever
har fået udleveret ét spørgsmål, der knytter sig til begrebet demokratisk underskud.
o Hvad er et velfungerende demokrati?
o Hvad fungerer bedst ved demokratiet i Danmark?
o Hvad er de største demokratiske problemer i Danmark?
o Hvem ville du henvende dig til, hvis du skal have mere at vide om demokratiet i Danmark?
o Hvordan kunne du tænke dig at demokratiet fungerede i Danmark?
o Etc.
Deres opgave er at få besvaret deres tildelte spørgsmålet så godt som muligt. De udspørger, noterer og
refererer tidligere pointer i forhold til den de speed-dater. Den anden halvdel at klassen, skal sidde på
den anden side af bordet. Deres opgave er at besvare/debattere spørgsmålene.
Hvert tredje minut gives signal til at eleverne på den ene side af bordet flytter sig en plads (man kan
også lave øvelsen som en dobbelt-cirkel, men det vil så i givet fald ikke være muligt at notere). Øvelsen
fortsættes indtil hver elev har haft 5-6 dates.
Opsamling: Referenterne redegør for de tanker som er kommet frem under de forskellige dates. Dette
kan gøres i plenum/grupper.

Eksempel 2: Udarbejdelse af mindmap om ”Netværksindividet” (læselektie i Netværkssamfundet s. 11-17)

Halvdelen af eleverne sidder på den ene side af et langt bord/eller i en hestesko. Den anden halvdel at
klassen, skal sidde overfor. Hvert par skal sammen udarbejde et mindmap over Netværksindividet. Efter 4 minutter rykker gives signal til at eleverne på den ene side af bordet flytter sig en plads og de får
nu en ny date. De sammenligner nu deres mindmaps og ser, om de kan tilføje nogle nye pinde. Øvelsen
fortsættes til alle har haft 4-5 dates hver.

B. Aktivering af ressourcepersoner/organisationer
Eksempel: Undersøgelse af holdninger til fremtidens velfærd
Eleverne får til opgave at undersøge holdninger til ”Fremtidens Velfærd i Danmark”. De inddeles i
grupper, og hver gruppe får telefonnumre til 1-2 organisationer (evt. partier/ungdomspartier eller interesseorganisationer) og/eller 1-2 personer (forskere/ph-d-studerende eller ”almindelige” mennesker),
som de skal kontakte for at få deres holdning.
Det er vigtigt, at eleverne er instrueret i, at det skal være korte samtaler (5-10 min), hvor de er velforberedte. Dvs. de har nogle konkrete underspørgsmål til overemnet ”Fremtiden Velfærd”. Eksempelvis:





Gør vi nok for de fattige i Danmark?
Skal det være nemmere at tvangsfjerne børn?
Betaler vi for meget i skat?
Skal der indføres brugerbetaling på eksempelvis lægebesøg?

C. Udvidelse af netværk: Brug dit netværk til at udvide netværket
Eksempel 1: Beskæftigelsesprojekt i Aarhus Kommune
Eleverne får udleveret en fiktiv case:
Du er ansat for at undersøge muligheder for en beskæftigelsesindsats, som Aarhus Kommunes forsøger
at igangsættes. Projektet sigter på at skaffe unge i fritidsjob som et middel til at sikre deres tilknytning til
arbejdsmarkedet senere i livet. Det er derfor vigtigt at skabe kontakt til nogle virksomheder/organisationer, der har unge ansat i fritidsjob. Brug dit netværk til at skaffe kontaktoplysninger på
1-2 ressourcepersoner.
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Kontakt én af dem for at høre hvordan de ser mulighederne for at få flere i unge i fritidsjob i enten
deres organisation/virksomhed eller generelt på samfundsniveau.
Eksempel 2: Hvad skal der til for at blive mønsterbryder?
Eleverne får til opgave via deres forældre/familie, at skabe kontakt til nogle mønsterbrydere for at
spørge dem, om hvad der var afgørende for, at netop de, var i stand til at bryde den sociale arv.
Eksempel 3: Kortlægning af klassens netværk
Bed eleverne individuelt (evt. hjemmefra) om at lave en liste på fem mindst personer, som de personligt
kender, som kunne være relevante at kontakte, når det handler om at undersøge og løse velfærdsproblematikker. Sæt herefter eleverne sammen i grupper af 4. Lad eleverne kategorisere personer efter
hvilke velfærdsproblematikker (evt. defineret på forhånd af læreren) der er relevante at kontakte i forhold til. Til sidst laves et fælles ressourcekatalog for hele klassen. Det vil formentlig være en øjenåbner
for dem, hvor mange netværksressourcer de tilsammen har, som man kunne trække på.
D. Etablering af faste grupperoller i idefasen.
Når man arbejder med innovation fungerer det altid bedst i samspil. Derfor kan det være en god ide, at
arbejde med de roller, der er i den enkelte gruppe af elever for at skabe innovation. Der kan arbejdes
med to akser, som alle har en rolle i sig. Nemlig mellem viden og ikke-viden og mellem koncepter og
relationer. Det skaber i alt fire roller:
Hofnarren (ikke-viden)
Fokus på:
At stimulere til dumme spørgsmål, -de
dumme,- de vilde, -de umulige, -de brændende, -de hypotetiske

Vidensdetektiven (viden)
Fokus på:
-screening af gruppens viden, -gatekeeper, -indsamling
af facts, -spørgsmål til underliggende antagelser, igangsætte de udfordrende spørgsmål.

Gartneren (relationer)
Fokus på:
De enkelte deltageres velvære, gruppeklima,
energiniveau, -dannelsen af positive relationer, -dannelsen af et fælles afsæt, -at kende
hinanden godt (stærke sider)

Konceptudfolder (koncepter)
Fokus på:
-begrebsafklaring (associationer, forklaringer), anskueliggørelse (tegne, modellere ideer), -beskrivelser
(ord, metaforer, eksempler), -forståelse (afklare enighed
og uenighed), -visioner (fælles billede)

Rollerne er udarbejdet af Lotte Darsø i bogen Innovationspædagogik, Samfundslitteratur, 2012

Starters og små problemsolvers med fokus på identifikation og refleksion (problemorientering)

Evnen til at identificere og reflektere over problemer er nødvendig for at kunne være innovativ,
idet et forandringspotentiale er nødvendigt.
A. Karikaturtegninger – identifikation af aktører, problemstillinger etc.
Eksempel: Læreren finder en aktuel karikaturtegning (http://politiken.dk/debat/dagenstegning/)
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Eleverne diskuterer parvis
 Hvad og hvem er afbilledet?
 Hvilken specifik begivenhed referer billedet til?
 Hvilken mere generel problematik antyder billedet?
B. Identifikation af aktuelle problemstillinger i samfundet
Eksempel: Bede en elev om at se TV-Avis aftenen før/læse dagens avis og identificere et samfundsproblem, som eleverne parvis reflekterer over og opstiller/overvejer to eller flere løsninger på.
C. Associationsøvelser
Eksempel: Læreren googler billeder med udgangspunkt i emneord – eksempelvis bæredygtighed/demokrati/velfærd
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Eleverne slår hver især deres associationer op på den virtuelle opslagstavle – www.padlet.com
D. Undersøge andres problemer
Bed eleverne om at kigge på http://tagdel.dk/challenges og identificere et samfundsproblem,
som de parvis reflekterer over:
• Hvorfor problem?
•

Hvilket mål?

•

Tentative løsninger!

Italesættelse/pitch af den gode idé (formidlingskompetence)
A. Familifest-øvelse (hvem er det du taler med)

Eksempel:
Åh nej ikke familiefest igen: Mormor Karen fylder 90 år, og i den anledning er familien samlet til stor

familiefest. Familiefester er i forvejen ikke din livret men for at gøre det hele endnu værre, bliver du
placeret ved siden af familiens sorte får – 60-årige Onkel Kaj. Hele dagen hænger du altså på Onkel
Kaj, der er berygtet for sin påståelighed. Lige gyldigt hvad man snakker med onkel Kaj om, skal han
altid spille ekspert, og der går ikke længe fra han hører, at du har samfundsfag til, han gør sig klog på
alverdens samfundsfaglige problemstillinger. Specielt snakker han meget længe om begreberne ”aftraditionalisering” og ”individualisering”, men som sædvanlig har han fuldstændig misforstået det hele. Efter
en halv times ævl beslutter du, at han for en gangs skyld skal sættes på plads. Her er hvad du forklarede
ham om begreberne ”aftraditionalisering ” og ”individualisering”…
B. Debat-battle – argumentationstræning
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Eksempel 1: Todays Meet

Opret et rum i Todays Meet http://todaysmeet.com/, hvor du stiller et spørgsmål (eksempelvis: hvordan løser vi den økonomiske krise). Giv eleverne forskellige roller (eksempelvis politikere eller teoretiske perspektiver). Lad eleverne poste deres svar (gerne mere end 1) på Todays Meet. Afslutningsvis
forsøger eleverne parvis at identificere hvilke roller, der har postet argumenter samt udvælger de to
bedste posts.

Eksempel 2: Argumentationsbattle

Del klassen i to og bed eleverne om at nedfælde henholdsvis fordele og ulemper ved den universelle
velfærdsstat. Derefter vælges to elever, der deltager i en argumentations-battle, hvor de indledningsvis
har 2 min til at præsentere deres argumenter og derefter 1 min til korte svar/uddybninger/kritik af
modparten (varighed af battle ca. 15 min). Læreren fungerer som ordstyrer (signalerer med rødt kort,
når tid er udløbet). Afslutningsvis plenum-debat af hvilke argumenter, der blev serveret mest overbevisende.
C. Pitch – short and snappy (screen-cast-o-matic)
Eksempel1: Lav en screen-cast-omatic http://www.screencast-o-matic.com/ hvor du kort og præcist
forklarer hovedtrækkene i Minervamodellen

Eksempel 2: Lav en screen-cast-o-matic http://www.screencast-o-matic.com/ på max 3 min., hvor du
kort og præcist argumenterer for fordelene ved SU-reformen.
Eksempel 3. Pitch en andens idé – trin for trin
Lad eleverne parvis finde et løsningsforslag på www.tagdel.dk eller giv dem et aktuelt løsningsforslag
fra politiker. Få dem til via deres mobiltelefoner at optage et pitch af deres tildelte idé på max 3 min ud
fra pitch-skabelonen
7. En start der fænger (5%)
8. En beskrivelse af, hvilke væsentlige behov der opfyldes med din idé (hvem giver ideen værdi
for)? (20 %)
9. En beskrivelse af hvad projektet går ud på. Hvad er det unikke eller nytænkende ved forslaget?
(50%)
10. Hvordan får brugerne gavn af projektet? Hvad er effekten af projektet (10%)
11. Hvilke fordele har forslaget ift. eventuelt andre lignende projekter (økonomisk nem at gennemføre, bruger den ekspertise I selv har m.m) (10%)
12. En god afslutning eller opsamling på de væsentligste pointer (5%)
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6. SamfundsCup – en komplet innovationsproces
SamfundsCup (www.samfundscup.dk) er en fagligt funderet og innovationsorienteret konkurrence for
samfundsfagselever. Her får eleverne mulighed for at arbejde med et selvvalgt emne inden for årets
område – (i år VELFÆRD )- der som emne skal opfattes meget rummeligt.
Helt overordnet skal eleverne beskrive en udfordring og med inddragelse af samfundsfaglige værktøjer
samt en stor portion nytænkning komme med et løsningsforslag.
Hvis deres forslag er innovativt, entreprenant, fagligt funderet og godt formidlet, kan de vinde finalen
på Christiansborg samt en præmie på 10.000 kr. Konkurrencen henvender sig primært til gymnasieelever, der har samfundsfag på A- og B niveau.
SamfundsCup er en græsrodskonkurrence forstået på den måde, at de deltagende skoler samarbejder
om afholdelse af inspirationsdage inden den lokale projektfase går i gang. Der er stor valgfrihed i organisering af projektfase, så det kan tilpasses den enkelte lærers undervisning. Vinderne på de enkelte
skoler går videre til regionale finaler og herefter kåres to regionale vindere, der dyster til selve finalen,
som afholdes på Christiansborg i maj måned. SamfundsCup arrangeres i fællesskab af FALS og Forlaget Columbus, og der er tilknyttet to samfundsfagslærere som projektkoordinatorer.
SamfundsCup er dermed det mest omfattende stykke innovative arbejde, som eleverne kan udføre i
samfundsfag. Her er godt nok defineret et overemne, men det er elevernes opgave såvel at identificere
problem som at skitsere et løsningsforslag. Dvs. her vil der være tale om, at man kommer gennem alle
aspekter af den innovative metode og dermed arbejder mere systematisk med innovation som metode.
Årshjul for SamfundsCup
September: Opstartskursus for involverede lærere
November- december: Regionale Inspirationsdage i samfundscup for tilmeldte klasser
November-marts: Projektarbejdsfase – tilrettelægges individuelt på de enkelte skoler (ideer til organisering kan findes på www.samfundscup.dk)
Medio marts: Kåring af skolevindere – tilrettelægges individuelt på de enkelte skoler
Ultimo marts: Skolevinderprojektet sendes til projektleder
Medio/ultimo april: Regionalfinaler i Århus, Odense og København med de lokale skolevindere
Maj: Finale på Christiansborg med regionalvindere
Tilmelding: Det er gratis at deltage, og man tilmelder sig klassevis senest 1. oktober
Eksempel på tre forskellige måder at organisere projektfasen på
Der er stor valgfrihed i projektfasen, så der er mulighed for, at som samfundsfagslærer eller faggruppe
på det enkelte gymnasium gøre det, som man hver især finder mest hensigtsmæssig i forhold til ens
egen plan for undervisningsforløbet i samfundsfag. Nedenstående er tre forskellige ideer til, hvordan
man kan tilrettelægge projektfasen.
En mulighed er at lave en aftale med lokalpolitiker (eller anden ekstern samarbejdspartner) om at udarbejde løsninger på konkret problem. På den måde kommer SamfundsCup-projektet til at dreje sig om
at afsøge løsninger på et eksternt specificeret problem.
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En anden mulighed, hvis der er flere deltagende klasser på den enkelte skole, er at gå sammen om at
udvikle forskellige workshops, hvor hver involveret lærer er ansvarlig for/ekspert i et enkelt område
indenfor det overordnede tema: Et eksempel fra forrige år, hvor bæredygtighed var temaet, er fire
workshops i henholdsvis
–Social bæredygtighed – Ulighed og marginalisering
–Demokratisk bæredygtighed: Demokrati og fred med det arabiske forår som case
–Bæredygtigt miljø og den politiske forbruger
–Det bæredygtige velfærdssamfund
Herefter har eleverne så mulighed for at vælge sig ind på det af de fire temaer, som tiltaler dem mest og
udvikle deres løsning.
Den tredje mulighed er at lave et SamfundsCup-projektforløb som afslutning på et klassisk forløb. Eksempelvis kan man i år, hvor temaet er VELFÆRD, lade forløbsafslutningen være et innovativt projektarbejde, hvor eleverne udtænker velfærdsløsninger, som de selv nærmere har specificeret med udgangspunkt i de problemstillinger, der er stødt på i løbet af forløbet.
Vurderingskriterier for SamfundsCup-projekter
Der er 4 kriterier, som det enkelte SamfundsCup-projekt skal vurderes ud fra:
Originalitet (hovedfokus). Der lægges vægt på den originale, innovative, kreative og gode løsning på
det aktuelle samfundsproblem. Det er altså ikke nok udelukkende at kopiere allerede kendte løsninger
på det samfundsmæssige problem, men det kan dog være nyt i konteksten.
Faglighed. Det er vigtigt, at det faglige indhold er i orden. Der skal dokumenteres og argumenteres
sagligt og fagligt og inddrages såvel empiri som teori og begreber.
Omverden. Projektets realiserbarhed skal tages med i betragtning – det kan være gennem en dialog
med en politiker, en virksomhed, nogle brugere, andre der har lavet noget lignende jeres ide. Dvs. der
er et krav om inddragelse af eksterne sparringspartnere, og desuden skal det overvejes, om det er muligt
at gennemføre i virkeligheden, hvordan det kan finansieres etc.
Formidling. Her er det vigtigt, at der skrives og formidles i et flydende sprog med en tydelig præcisering af den valgte udfordring og efterfølgende præcis argumentation for løsningsforslag. Desuden skal
der laves et overbevisende pitch af idéen.
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