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DE GYMNASIALE UDDANNELSERS OG SAMFUNDSFAGS 
FORMÅL 
 

• I følge formålsparagraffen (§1) i Lov om de gymnasiale 

uddannelser skal uddannelserne forberede eleverne til 

medbestemmelse, og eleverne skal opnå forudsætninger for 

aktiv medvirken i et demokratisk samfund.  

• Ifølge formålsparagraffen for samfundsfag (§2) skal 

undervisningen give eleverne lyst og evne til at forholde sig til 

og deltage i den demokratiske debat.  

 



NYE LÆREPLANSKRAV FOR SAMFUNDSFAG 
 

• Rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder 

ligestilling mellem kønnene (ABC) 

• Adfærd på de sociale medier (AB) 

• It skal bruges til deltagelse i debat i samfundsmæssige 

problemstillinger (ABC) 

 



VEJLEDNINGEN OM POLITISK MENINGSDANNELSE OG 
MEDIER, HERUNDER ADFÆRD PÅ DE SOCIALE MEDIER  
 
 Eleverne kan ved hjælp af faglige begreber (fx frontstage/backstage, social anerkendelse, 

selviscenesættelse, narcissisme) og empiriske undersøgelser (kvalitative, kvantitative, 

komparative eller casestudier) undersøge motivation for og konsekvenserne af adfærd samt 

reflektere over forskellige aktørers digitale adfærd. Eleverne kan med fordel deltage i en 

debat om et relevant samfundsfagligt emne på de sociale medier med andre elever eller 

borgere jf. uddannelsernes formål om aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Eleverne 

reflekterer i den forbindelse over kriterier for en god demokratisk samtale fx ud fra Hal 

Koch om gensidig forståelse og respekt eller Habermas om herredømmefri samtale. Det 

kan med fordel samarbejdes med dansk og andre sprogfag på ovenstående områder.  

 

 



GENERELLE UDFORDRINGER? 

• Tonen på sociale medier 

• Fake news 

• Trusler mod politikere og dermed 

demokratiet 

• Bobler og ekkokamrer 

• Danske unges aktive deltagelse – 

verdensmestre i demokrati men ikke i 

aktiv deltagelse (ICCS) 



UNDERVISNING I DEMOKRATISK DANNELSE OG 
MEDBORGERSKAB – SAMFUNDSFAG HAR ET SÆRLIGT ANSVAR   

• Vidensfasen 

• Forståelse og viden om demokratiet og det politiske system  

(politisk dannelse). 

• Motivations- og træningsfasen 

• Motivation for at deltage i en demokratisk samtale  

(demokratisk læring) 

• Deltagelses- og handlingsfasen 

• At kunne deltage kvalificeret ud fra faglig viden og kriterier for en god demokratisk 

samtale (demokratisk dannelse) (Ove Korsgaard m. fl. (red): Medborgerskab – et nyt dannelsesideal. RPF 2007. Side 265.) 

 



VIDENSFASEN 

• I samfundsfag opnås en betydelig viden om et emne, der skal debatteres 

(politisk, økonomisk, socialt og internationalt politisk) 

• Eleverne i samfundsfag viden om centrale faglige begreber og teorier 

(demokrati, statsborger, medborger osv.) samt præsenteres for forskellige 

medborgerskabstyper 

• Den faglige videnstilføjelse øger elevernes muligheder for at tage aktiv del 

i samfundet. 



MOTIVATIONS- OG TRÆNINGSFASEN  

• Den samfundsfaglige undervisning giver mulighed for, at eleverne kan motiveres til og trænes i at 

træde aktivt ind i rollen som demokratisk medborger.  

• Med deres samfundsfaglige viden oplever eleverne over tid, at kunne bidrage med faglige pointer i 

kraft af deres faglige viden (viden om demokrati, viden om andre politiske styreformer, viden om 

den demokratiske dialog/samtale, viden om politiske beslutningsprocesser, politiske systemer, 

rettigheder og pligter – herunder ligestilling mlm. kønnene osv.)  

• Mulighederne for og anvendelse af varierende arbejdsformer understøtter og motiverer eleverne 

til med tiden at prøve deres faglighed af på ”samfundet”.   

 



DELTAGELSES- OG HANDLINGSFASEN 

• Eleverne trænes og udfordres i undervisningen til at tage aktiv del i bl.a. samfundets debatter. Konkret sker det 

fx  

• Gennem træning i og aktiv deltagelse i debatter og diskussioner i klassen, på tværs af klasser, på nettet, i avisen osv.  

• Gennem træning i at skrive indlæg til en offentlighed osv.   

• I samfundsfagsundervisningen er det vigtigt, at bidrage til elevernes handlekompetence i forhold til at agere 

proaktivt og nytænkende (innovativt) i relation til det samfund, som de er en del af. Svarene er i denne proces 

ikke givet på forhånd, men elevernes tilegnelse af viden om demokrati og medborgskab i de to første faser 

styrker deres demokratiske handlingskompetencer bl.a. ved  

• At eleverne med tiden vil være bedre rustet til at deltage i en debat med begrundede synspunkter, netop fordi de har 

opnået en faglig indsigt i demokratiet og medborgerskabet og er blevet trænet i at reflektere og tænke kritisk. 

• At eleverne får mulighed for at arbejde med samt fremlægge deres svar på spørgsmålet om, hvordan det demokratiske 

samfunds skal indrettes.   

• At eleverne lærer om aktionsdeltagelse, gennem konkrete civilsamfundsprojekter, i forhold til at bidrage til det 

omkringliggende samfund. 

 

 

 



PROGRESSION I UNDERVISNINGEN I ARBEJDET 
MED DEMOKRATISK DANNELSE OG 

MEDBORGERSKAB 

• Eleverne lærer at danne egne holdninger/finde ud af at mene noget. 

• Eleverne lærer at argumentere på en faglig kvalificeret måde (fagligt belæg for påstanden, kendskab 

til gyldighedskriterier, gode manerer i samtalen osv.). 

• Eleverne lærer at udtrykke egne holdninger/meninger i et lukket forum.  

• Eleverne lærer at udtrykke egne holdninger/meninger i et halvåbent forum (fx på tværs af klasser, 

på skolen). 

• Eleverne lærer, på en fagligt kvalificeret måde, at udfordre andres holdninger/meninger i et åbent 

forum. 

• Eleverne lærer at udtrykke egne holdninger/meninger i forhold til en debat i et åbent forum - en 

offentlighed (sociale medier, debatindlæg i aviser, deltagelse i radioprogrammer, lave podcast osv.). 

• Eleverne lærer at indlede og facilitere en debat. 



TRÆNING I DEBAT PÅ LUKKET FACEBOOK-GRUPPE 

Facebookgruppen som virtuelt klasseværelse  

Sandkasseoffentlighed. 

Samfundsfagligt fællesskab og identitet. 

Fordele: De andre debattører er kendte, og det er muligt at vedtage fælles regler, der gør det 

trygt at deltage. Ligner andre debatfora. Muligt at bede eleverne indtage bestemte synspunkter. 

Ulemper: Bobbelproblematik, ekkokammer. Eleverne møder ikke andre slags mennesker end 

klassekammeraterne. Internt og underforstået sprog. Social kontrol via likes og smiley’er. 

Praktisk: Kan udføres med mere eller mindre lærerstyring, fx i form af specifikke krav om 

inddragelse af teorier/begreber eller ved at eleverne skal argumentere for et bestemt synspunkt. 



TRÆNING I DEBAT PÅ LUKKET FACEBOOK-GRUPPE 

Eksempel 1: Bundet synspunkt 

og modargumentation 

Eleverne (evt. i grupper eller par) 

deler en artikel som belæg for et 

bundet synspunkt. I tilknytning til 

artiklen formuleres en påstand, der 

evt. kan være et citat fra artiklen. 

Dernæst skrives i kommentarfeltet 

modargumenter til de artikler og 

påstande, som repræsenterer andre 

synspunkter. 

 



TRÆNING I DEBAT PÅ LUKKET FACEBOOK-GRUPPE 

Eksempel 2: Selvstændig 

stillingtagen i forhold til 

samfundsmæssig 

problematik 

I forlængelse af at klassen fælles 

(evt. som lektie) har læst en 

artikel eller set et tv-program, 

skriver hver elev en opdatering, 

der er udtryk for en personlig 

og (helst samfundsfaglig) 

reflekteret stillingtagen. 



TRÆNING I DEBAT PÅ LUKKET FACEBOOK-GRUPPE 

Eksempel 3:  At starte og 

facilitere en aktuel debat 

Er en variant af klassikeren ”aktuel 

debat”, hvor eleverne selv står for at 

starte og styre en diskussion om et 

aktuelt emne. De elever, som er 

ansvarlige for debatten, deler i 

gruppen en aktuel artikel og 

formulerer et diskussionsspørgsmål. 

Resten af klassen kommenterer på 

spørgsmålet og på hinandens indlæg. 



EKSEMPEL 1: UNDERSØGELSE 
OG IGANGSÆTTELSE AF DEBAT 
I ET ÅBENT FORUM: 
SNUS 

• Produktion af politisk nyhedshistorie og 

efterfølgende debat 

• Eleverne valgte emnet: brugen af snus på 

gymnasiet 

• Eleverne skulle undersøge et politikområde 

og lave en journalistisk nyhedshistorie som 

afslutning på forløb om politisk 

kommunikation og journalistik 

 

 

 



Resultatet blev en nyhedshistorie med inddragelse 

af undersøgelse om elevernes holdning, interview 

af rektor, lærere og elevers holdning. 

Eleverne fik hertil opgaven:  

1. At de skulle påvirke debatten mest muligt  

2. Dokumentere deres ‘aktion’ 

3. Reflekter over, hvordan I har bidraget til 

debatten? Hvorhenne? Lykkedes det? Hvilke 

udfordringer på netop dette internetsted? Fik i 

kvalificeret debatten og anvendt faglig viden 

og/eller begreber? 

4. Fik I påvirket den politiske debat? 

 

http://www.sctknudsnetavis.dk/2017/11/16/breaking-news-snus-forbydes-paa-sct-knuds/


Resultat: 

- 74 delinger fra hjemmeside 

- 4120 ‘personer nået’ med opslag 

- 17-18 kommentarer + tags 

 
Citat fra elevernes aflevering: 

”Overordnet har vi personligt haft en god oplevelse med 

denne artikel og debat, og vi føler, at vi har opnået det vi ville. 

Dog var der en situation der var for grænseoverskridende for 

os. Det omhandlede, at vi skulle op og tale foran alle elever på 

talerstolen til en samling.  

Dette havde vi ikke lyst til, da vi var bange for, at blive 

betragtet som dem der havde ledet op til forbuddet omkring 

snus.” 

 

Lærerens konklusion: 

Det var tydeligt, at eleverne havde fået positive 

tilbagemeldinger og har fået selvtillid og lyst til at deltage igen. 



EKSEMPEL 2: 
IGANGSÆTTE DEBAT I 
ET ÅBENT FORUM 

• Samme udgangspunkt som før 

men denne gruppe valgte at 

anvende deres viden om 

borgmesterkandidaternes 

økonomisk politik 

• De kommenterede og 

udfordrede politikernes 

synpunkter. Her Tim Vermund 

fra Socialdemokratiet 



EKSEMPEL 3: HASH 
IGANGSÆTTE DEBAT I ET ÅBENT 
FORUM 

En elevgruppe havde undersøgt holdninger 

til legalisering af hash 

 

Interviewede to byrådspolitikere fra Odense 

– Christoffer Lilleholt og Janne Jegind 

 

Begge fra Venstre men med forskellige 

holdninger til legalisering af hash 

 

 

 

http://www.sctknudsnetavis.dk/2017/11/07/over-halvdelen-af-befolkningen-gaar-ind-for-at-hash-skal-legaliseres/


CASE 3: HASH 

 

• Udgav artiklen på Sct. Knuds Netavis 

• Delte artiklen i facebookgruppen ”cannabisdebatten” 

• Blev angrebet meget også af personer med falske 

profiler 

• Eleverne oplevede det som ubehageligt, fordi 

ekspertudsagnet og personen blev ’angrebet’. Det var 

samtidig elevens far, der var misbrugsekspert. 

• Egentlig var udsagnene ok, men eleverne vidste ikke, 

hvordan de skulle håndtere det – skulle de svare eller 

ikke? De følte debatten blev personlig og ikke saglig – 

vi fik en god debat om kriterier for en god samtale i 

gruppen og på klassen! 

 



ÅRETS DEBATTØR 
 
DEBAT I ET ÅBENT FORUM 
 

 

At lave en debatkonkurrence på skolen 

 

Alle deltager i indledende runder men 

kun 2 går videre fra klasserne (en 

rød/blå) 

 

En mellemrunde hvor vi går fra ca. 40-45 

elever til 4 elever (to blå, to røde) 

 

Et festligt fællesmodul (ca. 500-600 

elever) med semifinale og finale 

https://www.youtube.com/watch?v=O1eHnr0LwDE


DELTAGELSE I ÅBEN DEBAT PÅ FACEBOOK - 
DR2 DEBATTENS FACEBOOKSIDE  

• Fordele: Eleverne oplever rent faktisk, at de kan være med til at kvalificere en debat og bidrage til udvikling af debatten. 

De oplever desuden, at de i højere grad end de måske tror, (styrker faglig selvtillid)  har en samfundsfaglig viden, som de 

kan bringe i anvendelse sammen med deres eget sprog på en måde, som passer til det debatfora, som de debatterer i.  

• Ulemper: Det er ikke uvæsentligt at overveje det tema, som DR2-debatten har på programmet den aften, hvor man 

planlægger at lade sine elever give sig i kast med en debat i offentligheden.  Det kan for en del elever være en 

voldsom udfordring pludselig at blive afkrævet en holdning til et samfundsfagligt relevant emne i en 

betydelig offentlighedsarena. Også DR2-debattens facebookside har besøg af personer med et meget angribende og 

hadefuldt sprog.  Frygt for personlige angreb, latterliggørelse, faglige nederlag osv.  

• Den faglige kant:  Eleverne arbejdede i samfundsfagsundervisningen med et forløb om demokrati og politiske 

styreformer, herunder betydningen af medborgerskab. I den forbindelse havde de stiftet bekendtskab med Jürgen 

Habermas teori omkring herredømmefri (handlen) kommunikation, herunder gyldighedskriterier for en åben og 

meningsskabende dialog, hvor sigtet var at blive klogere på hinandens forskellige positioner i et anerkende sprog.  

 







HVAD KAN MAN TAGE MED I ET FORLØB – HVORDAN 
KVALIFICERER VI ELEVERNES REFLEKSIONER OVER 
DEBATTEN? 

• Faglige teorier og fokus 

• Jürgen Habermas (fire gyldighedsfordringer, forståelighed, sandhed, rigtighed, og oprigtighed)  

• Undersøge facebookprofiler f. eks. Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg 

• Erving Goffman og Joshua Meyrowitz 

• Undersøgelse fra menneskeret.dk - 1/7 af alle kommentarer er hadefulde – 50% deltager ikke pga. af tonen i debatten 

(Danmarks Statistik) 

• Hal Koch og Alf Ross (deltagelsesdemokrati og konkurrencedemokrati) 

• Demokratiteoretiske modeller (konkurrencedemokratisk, brugerdemokratisk, kommunitaristisk og deliberativ) 

• Medborgerskabstypologier: Selfgovernor, den deltagende borger, den informerede vælger og den loyale borger 

• Christian Kock, De svarer ikke og Søren Lippert, Bag magten 

• Diskussion – hvordan bekæmpes hadefulde kommentarer og hvordan gøres debatten mere inkluderende for flere? 

• Moderator eller ej? Ytringsfrihed vs. hadefulde kommentarer? 

 

 



AKTIVT 
MEDBORGERSKAB?   



http://www.ufm18.dk/


EN MEDBORGERSKABSDIDAKTIK – WORK IN 
PROGRESS….   

•  Arbejdet med de tre faser vidensfasen (politisk dannelse), motivations- og træningsfasen 

(demokratisk læring) samt deltagelses- og handlingsfasen (demokratisk dannelse) kan fint 

fungere som rammesættende for undervisningen i ”demokratisk dannelse og medborgerskab”  

• De enkelte faser kan alle sættes i spil med forskellige medborgerskabstypologier fx Per 

Mouritzens den demokratiske medborger, den værdiorienterede medborger, den økologiske 

medborger osv. Eller i forhold til lektor Torben Spanget Christensens (fra SDUs) typologier 

selfgovernor, den deltagende borger, den informerede vælger og den loyale borger.  

• Kombination af teoretisk viden og idealtypologier giver eleverne noget at undersøge (kigge 

efter) i det omkringliggende samfund, og det giver samtidigt mulighed for diskussion af, hvad 

en medborger eller et medborgerideal egentlig skal bestå af. Dette sidste vil give eleverne 

muligheder for at præsentere kritik, men også præsentere egne forslag til hvad et demokratisk 

medborgerideal bør indeholde nu og i fremtiden.  



KAMPAGNE: DEMOKRATI UNDER UDVIKLING 
 

 

Find inspirationsmaterialer på Undervisningsministeriets hjemmeside, herunder forskerartikler om forskellige aspekter af 

demokrati, skrevet i et elevvenligt sprog: http://www.duu.dk  

 

http://www.duu.dk/


SPØRGSMÅL TIL DISKUSSION 

• 1. Diskuter (i grupper) hvorledes I, i jeres nuværende undervisningspraksis, behandler 

større eller mindre dele af det, som I er blevet præsenteret for i oplægget.  

 

• 2. Diskuter hvilke muligheder og udfordringer som der kan opstå i forbindelse med 

implementeringen af de nye læreplanskrav. Kom i den forbindelse gerne med andre 

forslag til, hvordan man kan arbejde med de nye læreplanskrav, end dem I er blevet 

præsenteret for i oplægget.  

 


