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Formålet  
Formålet med projektet er at bidrage til unges demokratiske dannelse og inspirere og 
motivere unge til at tage aktiv del i samfundets formelle og etablerede demokrati – 
herunder at bruge deres grundlovssikrede stemmeret på lokalt, nationalt og internationalt 
niveau.  
Projektet vil arbejde med unges demokratiforståelse og med anderledes deltagelsesformer 
via forskellige platforme. Projektet er målrettet unge, der har en ekstrem lav demokratisk 
deltagelse. 
Succeskriterierne for projektet er som følger: 
50% af de unge, der deltager i projektet, skal sige, at de tror, der nu er større chance for, 
at de vil stemme til næste folketingsvalg 
25% af de unge, der deltager i projektet, skal sige, at de nu tror, de vil deltage i den 
demokratiske debat  
 
 

Udfordringen 
Aabenraa Bibliotekerne, 10. Aabenraa og WElearn definerede i fællesskab 4 mulige 
udfordringer for de unge at arbejde på i løbet af projektets varighed. De 4 udfordringer var: 
 



									 	 	
 
1)  For/imod åbne grænser i Danmark 
 
2) For/imod indholdet af den nye skolereform 
 
3) Ideudvikling til, hvordan fordomme til Campus Aabenraa kan nedbrydes 
 
4) Mediedækning af forløbet 

 

Interessenterne 
Demokra10-projektet har mange interessenter og bidragsydere. Her ses på oversigtsform 
de enkelte interessenter: 

 
Aabenraa Bibliotekerne 
10. Aabenraa 
Dagbladet Jyske Vestkysten 
Teatret Møllen 
Dansk Ungdoms Fællesråd 
Unge i Centrum, IBC Aabenraa 
WElearn 
 

 

Forløbet  
Eleverne skal gennem et forløb, hvor de skal arbejde med deres valgte udfordring.  
Det betyder konkret, at de, der har valgt udfordring 1 & 2, skal sætte sig ind i 
problematikken, søge og skrive argumenter for/imod sagen. Herefter skal de forberede sig 
på en valgkamp på udvalgte skoler i Aabenraa Kommune, hvor de skal søge at overbevise 
elever fra de pågældende skoler om efterfølgende at stemme på deres holdning. Der 
foretages baseline/effektmålinger i form af meningsmåling og valgseddel på skolerne, så 
eleverne kan få indsigt i, hvor effektive de er i deres præsentationer. Samtidig indgår 
valgsedlerne efterfølgende som brevstemmer i valget. 
De elever, der vælger udfordring 3, skal sætte sig ind i problematikken samt udarbejde 3 
ideer pr. gruppe. Disse ideer skal præsenteres for Campuskoordinatoren, hvorefter de 
bliver skåret ned til 1 ide pr. gruppe. Herefter stemmes der til valgdagen på, hvilken af de 
tre gruppers ide, der overordnet set er den bedste.  
De elever, der vælger udfordring 4, bliver en del af medieholdet, der har til opgave at 
udarbejde pressemeddelelser, foretage exit-polls, meningsmålinger samt lave en artikel.  
 

Demokra10-projektet bygger på et skelet, der indeholder 9 faser. Til sammen sikrer de et 
effektfuldt og meningsfyldt forløb for elever, lærere og Bibliotekerne.  



									 	 	
 
De 9 steps er: 

• Inspirationsmøde 
• Rammesætter-workshop 
• Igangsætter-workshop 
• Åbning af projektugen 
• Feedback-seance 
• Valgkamp/Ideudvikling 
• Valgdagen 
• Resultat/Refleksion 
• Evalueringsmøde med alle involverede parter 

De 9 steps falder i tre faser: før-under-efter.  

Før-fasen dækker al initialaktiviteten mellem Aabenraa Bibliotekerne, 10. Aabenraa og 
WElearn. Det er i denne fase, at parterne rammesætter projektet, så det matcher de 
opstillede ønsker og krav til projektet. På baggrund af dette udvikles blandt andet et 
elevrettet spørgeskema, der sikrer, at vi kan dokumentere projektets succeskriterier sidst i 
projektet. Det er samtidig også i Før-fasen, lærerene involveres, høres og klædes på rent 
fagligt. 
Umiddelbart inden projektet skydes i gang, får eleverne præsenteret Demokra10-projektet 
sammen med andre projekter i 10. Aabenraas projektuge. De, der vælger Demokra10 
projektet, bliver herefter fordelt på de 4 udfordringer. Eleverne inddeles herefter i grupper, 
som læreteamet har sammensat, og eleverne, der har valgt udfordring 1 eller 2, ”påduttes” 
en holdning (enten for eller imod). 
 

Åbning af projektugen 
Projektets Under-fase startes op med åbningen af projektugen onsdag i uge 5, hvor 
eleverne, gennem oplægsbaseret undervisning, bliver klædt på rent fagligt, omkring 
demokrati, Twitter, kropssprog m.m., således at de er klædt på til den kommende uge.  
Eleverne arbejder herefter med deres valgte udfordringer, indtil dag 3, hvor der er 
Feedback-seance. Her får eleverne mulighed for at fremlægge deres arbejde og ideer for 
de andre, der arbejder med samme udfordring, samt for de eksterne konsulenter og 
modtage kritik på både indhold og fremlæggelse. 
Herefter skal de elever, der arbejder med udfordring 1 & 2, på ovenfor beskrevne 
valgkampagne på andre skoler, mens de elever, der arbejder med udfordring 3, har 
præsentation for campuskoordinatoren. 
  

Valgdagen 
Onsdag i uge 6, var der valg i Aabenraa. 
Projektets finale, valgdagen forløb på følgende vis:  
1. De enkelte grupper indrettede dele af biblioteket i temaer på baggrund af, hvilken 
udfordring de arbejdede med, således at fx alle grupper, der arbejder med for/imod åbne 
grænser, var placeret samme sted.  



									 	 	
2. Efter endt opstilling og udsmykning kom resten af 10. Aabenraa ned på biblioteket og 
modtog briefing omkring, hvordan valget skulle forløbe. 
3. Eleverne fordelte sig på de 3 stande, og en 20-minutters seance foregik, hvor de enkelte 
grupper fremlagde deres sag med efterfølgende debat grupperne imellem. Seancen 
sluttede med, at de tilhørende elever stemte på den givne sag.  
4. Der roteres 3 gange, således at samtlige elever har hørt alle gruppers oplæg. 
5. Stemmerne tælles op 
Under valget blev der foretaget exit-polls samt interviews med et par elever. Mediegruppen 
forestod begge dele. 
 

Efter-fasen bestod af fremlæggelse samt refleksioner af valgresultatet og evaluering i 
lærer/styregruppen efterfølgende. 
Slutteligt blev der afholdt et evalueringsmøde, hvor projektet i sin helhed blev drøftet og 
evalueret på behørig vis. 

Projektets mediehold 
En del af projektet omhandlede projektets mediehold, der havde forskelligartede opgaver 
(beskrevet i starten af punktet ”forløbet”).  
Mediegruppen kørte et noget selvstændigt forløb, men bidrog væsentligt i forhold til at 
dokumentere projektets effekt.  
  

Væsentlige ændringer i forløbet. 
I forhold til den oprindelige plan (se bilag 1.) blev projektet ændret løbende, fordi det netop 
er et udviklingsprojekt, og fokus var på et så optimalt udbytte for eleverne som muligt.  
Ændringerne til projektets forløb blev altid besluttet i plenum på de statusmøder i 
styregruppen, som hver dag sluttede med, og de blev altid besluttet på baggrund af, at 
ændringerne optimerede forløbet. 
Projektets væsentligste ændringer i forhold til den oprindelige plan bliver beskrevet 
herunder.  
1. Præsentation af journalistholdets arbejde mandag i uge 6 blev sløjfet. 
Journalistholdet var på daværende tidspunkt ikke klar til at præsentere for de andre 
grupper, hvorfor vi sløjfede denne del, og de arbejdede intensivt videre. 
 
2. Ingen debat ude på skolerne – blot præsentationer 
Vi vurderede hurtigt, at eleverne var usikre på at skulle stå foran fremmede elever og 
holde debat. Dette kombineret med, at eleverne ikke var dybt nok inde i deres argumenter, 
og ikke mindst modpartens argumenter, bevirkede, at vi ændrede formatet fra debat til 
præsentation med eventuelle uddybende spørgsmål fra klasserne.  
Ændringen gjorde, at eleverne blev mere trygge i deres præsentationer, hvorved en 
overordnet bedre præsentation blev opnået, og introducerede i stedet debatelementet på 
valgdagen.  
 



									 	 	
3. Ingen udefrakommende til valget – Brevstemning i stedet 
Planen var, at de omkringliggende skoler skulle komme ind på biblioteket i forbindelse med 
valgdagen, men da det blev for tidskrævende, ændrede vi det, så vi fik dem til at stemme 
på skolerne, når vi var på valgturne. Skolerne vurderede, at det ville blive for tidskrævende 
for dem at trække mere tid ud af deres ugeplan, hvorfor det bedste alternativ var at 
kombinere valgturneen med, at skolerne brevstemte, når vi var der.  
 
4. Prøvedebatter i grupper blev ikke gennemført (mandag uge 6)  
Dette skete ikke, da eleverne denne dag, grundet tidligere ændringer,  skulle ud på skolen 
til valgturne og derfor ikke nåede en prøvedebat.  
Det havde dog været fint med en generalprøve, idet der var en tydelig progression i 
elevernes præsentationer fra gang til gang. 
  
 

Konklusioner fra evalueringen 
 

• Projektet var en succes, og styregruppen var generelt godt tilfreds med forløbet. 
• En stor styrke, at projektet forløb meget iterativt, og at de eksterne konsulenter 

kunne ændre projektets forløb på stedet samt sikre fremdrift i projektet. 
• Meget god afslutning på projektet – valgdagen forløb godt. 
• God ide at afsætte tid til ”teambuilding” i elevgrupperne. Giv dem tid til at lære 

hinanden at kende og finde deres roller i begyndelsen af forløbet. 
• Eleverne tilkendegiver, at det overordnet har været et godt forløb, og de har lært om 

demokratiet og at kunne forholde sig ansvarligt og reflekteret til det. 
 
 
 

 

Effekt & resultat 
Med baggrund i projektets opstillede succeskriterier blev projektets effekt følgende: 

 
62% af de unge, der deltager i projektet, skal sige, at de tror, der nu er større chance for, 
at de vil stemme til næste folketingsvalg. 
37% af de unge, der deltager i projektet, skal sige, at de nu tror, de vil deltage i den 
demokratiske debat. 
Konklusionen må altså være, idet begge af ovenstående procentsatser overstiger de 
opsatte mål, at projektet har været effektfuldt med henblik på at bidrage til unges 
demokratiske dannelse og inspirere og motivere unge til at tage aktiv del i samfundets 
formelle og etablerede demokrati – herunder at bruge deres grundlovssikrede stemmeret 
på lokalt, nationalt og internationalt niveau.  
Også eleverne synes de har haft et godt forløb, hvor de blandt andet udtaler følgende: 



									 	 	
”Det har været spændende at dokumentere for en sag, hvor vi virkelig har kunnet bruge 
undervisningen til noget nyt, og så selve oplevelsen har været anderledes og sjov” 

”Projektet har givet mig en rigtig stort indblik i hvad politik er og jeg har forbedret mig i 
mine mundtlige fremlæggelser. I starten var jeg nervøs, nu kan jeg bedre stå foran andre 
og fremlægge” 
 

 
 
Anvendelse af Twitter 
Projektet har anvendt det sociale medie Twitter i høj grad. Det har blandt andet været et 
krav, at hver gruppe minimum en gang om dagen skulle udarbejde et tweet omkring deres 
holdning, progression eller andet relateret til projektet.  
Arbejdet med Twitter blev en læring for alle deltagere i projektet, hvor en af de største 
læringer var måden, brugen af Twitter influerede elevernes arbejdsmotivation. Det viste 
sig, at Twitter blev et redskab for eleverne til at måle deres egen progression op imod de 
andre grupper samt blive inspireret af de andre gruppers arbejde.  
Desværre blev der fra enkelte af Twitter-profilerne lavet nogle meget uheldige og negative 
tweets af nedsættende karakter, noget som lærerteamet slog hårdt ned på, og de 
implicerede fik den læring, at Twitter er et offentligt medie, som alle kan tilgå, hvorfor man 
skal vare sig med at ytre sig på måder, man ikke ville have villet i det almene offentlige 
(offline) rum.  

 
 

 

 

 

 

Presse & pressedækning 
Demokra10-projektet har i løbet af projektets levetid haft pressedækning fra følgende 
medier: Jyske Vestkysten, Ugeavisen og Der Nordsleswiger. 
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Demokra10-projektet har i løbet af projektets levetid haft pressedækning fra følgende 
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