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Kære lærer/bibliotekar 
 
Når du læser planen, så tænk i denne struktur:  

• før 
• under 
• efter valget 

 
Uge 5 er ’før’ valget med forberedelser, begyndelsen af uge 6 er ’under’ valget med 
aktiviteter direkte forbundet med valghandlingen og de sidste to dage af uge 6 er ’efter’ 
valget med efterbehandling, evaluering og oprydning. 
 
Projektmål 
Målet med projektet er ifølge ansøgningen: 
”Gennem guidede og involverende planlægning af og deltagelse i samtaler/debatter, 
både traditionelle og med nye deltagelsesformer,  skal de unges demokratiske deltagelse 
øges”. 
 
Succeskriterier 
Succeskriterierne for projektet er ifølge ansøgningen: 
”50% af de unge, der deltager i debatmøde skal sige, at de tror der nu er større chance 
for, at de vil stemme til næste kommunevalg/folketingsvalg. 25% af  de unge, der 
deltager i debatmøde skal sige, at tror de nu vil deltage i den demokratiske debat”. 
 
Fordeling af arbejdsopgaver og ansvar mellem deltagende parter 
Lærere/bibliotekarer 

- lave gruppeinddelingen 
- holde oplæg (og udarbejde hand-outs hvor det er angivet) 
- hjælpe eleverne med deres arbejde med projektet 
- bidrage til at få projektet til at forløbe bedst muligt 
- være gruppernes ankerpersoner 
- træffe valg omkring ændringer i dagens plan i samarbejde med Kenneth/Ann-

Therese 
 

WElearn repræsentanter (Kenneth & Ann-Therese) 
- facilitere projektet, dvs. have overblikket, få projektet til at glide, er konsulenter for 

lærerne 
- træffe valg omkring ændringer i dagens plan i fællesskab med projektets 

lærere/bibliotekarer 
- levere projektets trykte materiale (plan for projektet, øvelser) 
- deltager i projektet med oplæg og følger dagen igennem elevernes arbejde nøje 
- kommer med forslag til ændringer af indhold og form, når der vurderes at være 

behov for det 
 
Oplæg 
Hvis der ikke er anført et navn (markeret med grøn tekst), er der tale om et oplæg, som 
lærere/bibliotekarer skal udarbejde og afholde (kun få er allerede besat af Teatret Møllen 
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(aftale skal på plads), Kenneth & Ann-Therese). Mht. hvor lang tid det skal tage, bør I 
aftale det indbyrdes og fordele det ud fra den tid, der er i det pågældende modul. Hvis 
der også er anført andre aktiviteter, så er der mindre tid til oplæg. 
Kontakt gerne Ann-Therese for at vende det, hvis der er behov for det (ann@arstorp.dk/ 
4189 7503) 
 
Onsdag:  

• Kick-off: igangsætning af projektet – hvorfor et projekt om demokrati? – hvad skal 
vi lave? – hvordan skal vi arbejde? – mål, metoder for dagens arbejde (Ann-
Therese) 

• Demokrati: - hvad er demokrati? - hvad er det modsatte af demokrati? - hvordan 
ville Danmark og Aabenraa være at bo i, hvis vi ikke havde demokrati? 

• Krop og stemme: - hvordan bruger man sin krop og stemme til at understøtte det 
man vil sige? hvordan håndterer man at stille sig frem for andre og tale sin sag? 
(Teatret Møllen) (i henhold til projektansøgning – aftale skal laves) 

• Research: - hvad vil det sige at undersøge og researche en sag? - hvorfor er den 
fase vigtig? hvordan gør man? hvem ved hvad?hvordan gør man? hvem ved 
måske mere end en selv om sagen? (herunder også udarbejdelsen af et 
hjælpeark med 5-7 tips til processen (hand-out)) 

 
Torsdag: 
• At bruge sin stemme: Hvorfor overhovedet stemme til kommunalvalg og 

folketingsvalg? hvad er forskellen på kommunalpolitik og landspolitik? (oplæg ved 
lærer eller lokalpolitiker, som Helle kontakter) 

• Argumentationsteknik: kunsten at overbevise andre med gode argumenter – 
hvilke gode tips er der til at bygge det gode argument op? 

• Visuelle virkemidler: hvilken betydning har visuelle virkemidler for ens kampagne? 
hvorfor integrere slogan, logo og udarbejde en kampagnevideo? hvad kan disse 
virkemidler? hvordan laver man et storyboard? 

 
Mandag: 
• Amerikansk valgkampagne: sådan gjorde de i USA - hvad kan vi lære at måden 

Barack Obama førte valgkampagne på? (Kenneth) 
 
Særlige oplæg kun for journalistgruppen: 
1-2 lærer har primært ansvar for journalistgruppen – herunder oplæg/drøftelser for denne 
gruppe om: 
• om statistiske beregninger af data fra meningsmålinger og exit polls, herunder fx 

hvordan arbejder man med data? hvilke muligheder har det? hvordan inddrager 
gruppen på overskuelig vis data i de artikler, som gruppen skal skrive? 

• arbejde med opbygningen af den journalistiske artikel ud fra nyhedstrekanten 
(lærerstøtte) 

• at tage billeder som er anvendelige i artikler (herunder fx billedkomposition og det 
gyldne snit). 
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LÆRER TO-DO 
Vi skal bede jer om at sørge for et par ting inden eller op til projektstart: 
 
- vi skal kunne få alle elever på nettet på en computer eller smartphone ved kick-off. Vi 
regner med at alle i hvert fald har en telefon i lommen, som de kan bruge. 
 
- at sammensætte grupperne på forhånd. Det er op til jer, om eleverne skal bidrage til 
udarbejdelsen af grupperne, eller om I gør det uden dem. Der skal (som aftalt) være 4-5 
elever i hver gruppe. I journalistgruppen skal der være 5 elever, fordi de er mere sårbare 
for mandefald pga. gruppens opgaver. I journalistgruppen skal der være minimum et par 
elever, som kan betjene kamera og redigere video. 
 
- at udpege en primær lærer/bibliotekar for hver gruppe. Denne voksen har til opgave at 
følge gruppen tæt og hjælpe dem i processen. 
 
- at I printer ugeplanen til eleverne i en elevversion, som vi sender op til projektet (der 
skal minimum være én plan pr. gruppe, så de kan følge med i projektets forløb). 
 
- at en af jer udarbejder et handout (dvs. ark med de vigtigste pointer) til brug i 
forlængelse af oplægget om undersøgelsesmetoder. Dette hand-out fx kan indeholde tips 
om at bruge Google, lede efter ekspertudtalelser, styrelse/forening) – Ann-Therese kan 
bistå med ideer. 
 
- at en af jer udarbejder et arbejdsark med plads til argumenter for og imod gruppens 
standpunkt. Arket skal fungere som en støtte til elevernes arbejde. Indeholder fx 5-7 
spørgsmål, der kan fungere som guidelines (fx “Kan I finde fakta i tal der understøtter 
jeres argument/syn på sagen”) (til brug 3/2 kl. 12.05). 
 
- at en af jer udarbejder et handout (dvs. ark med de vigtigste pointer) med hjælp til 
argumentationsteknik (dvs. en slags huskeseddel). 
 
- at I udarbejder valgprocedure, stemmesedler, skraldespand (til stemmerne), 
stemmeboks i samarbejde med Ann-Therese (i løbet af den første uge) 
 
- at I træffer aftale med pressen (Per?)  
 
- at I træffer aftale med Teatret Møllen om deres deltagelse onsdag 3/2 (se under oplæg) 
(Per?) 
 
Sociale medier i projektet 
Som en del af projektet skal eleverne gøre sig erfaringer med at anvende sociale medier i 
deres research og kampagne. Som I kan se af planen, er der et krav om mindst 3 tweets 
(ikke retweets) om dagen fra hver gruppe. Twitter er valgt af flere grunde: 

1) det er et medie som journalister og politikere flittigt bruger (i modsætning til 
Instagram og Snapchat). 

2) eleverne kan her lettere have en ikke personlig-gruppeprofil (i modsætning til 
facebook). 
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3) eleverne har her potentielt mulighed for at kommunikere med alle danske brugere 
på twitter gennem brugen af hashtags som fx #dkpol (i modsætning til Snapchat) 

4) twitter er et medie for faglige, ikke-personlige. 
5) alle involverede nemt kan få overblik over alle gruppers tweets, fordi vi beder 

eleverne anvende #demokra10 på alle tweets. 
 

Tid Onsdag 3/2 Torsdag 4/2 Fredag 5/2 

8.15-9.45 Velkomst – kick-off 
Præsentation af 
sagerne 
Dagens program, mål og 
arbejdsmetoder 
Gruppeinddeling 
Baseline-
undersøgelse 

 
– Oplæg 
– - hvad er demokrati? hvad er 

det modsatte af demokrati? 
hvordan ville Danmark og 
Aabenraa være at bo i, hvis 
vi ikke havde demokrati? 

 

Fællessamling – hvad skal 
vi i dag? 
Dagens program, mål og 
arbejdsmetoder og  øvelser 
Oplæg fra lærere eller 
lokalpolitiker 
Hvorfor overhovedet stemme til 
kommunalvalg og folketingsvalg? 
hvad er forskellen på 
kommunalpolitik og landspolitik? 
 
Gruppearbejde med 
argumenter og talepapir 
 

Fællessamling 
Dagens program, mål og 
arbejdsmetoder 
 
Arbejde videre med 
argumenter og 
talepapir 
 
Skrive slogan og 
lave logo 
 
Producere 
kampagnevideo 
 

Journalist-
gruppen 

- Gruppen arbejder med at skrive om 
forløbet, tage billeder og planlægge 
gennemførelsen af 
meningsmålinger 

Arbejder videre med 
artikler, meningsmålinger 
og planlægning af exit 
polls. 

Mål - at alle har samme forståelse 
for baggrunden for projektet 
(færre unge stemmer ved 
valg), for formålet (at eleverne 
for indsigt i og forståelse for 
demokratiets processer og får 
lyst til at deltage) og for 
processen (innovativ proces 
som stimulerer til kreativitet og 
entreprenørskab). 
 
- at eleverne får indsigt i 
forskellige styreformer og især 
forstår at genkende 
demokratiet i Danmark og 
deres eget nærområde, og 
derfor forstår hvordan de selv 
kan indgå i demokratiet. 
 

- At alle sættes i gang med 
begejstring og retning, så dagens 
arbejde kan forløbe glat.  
- At spørgsmål og udfordringer 
tages op i plenum. 

- At dagens fokus 
etableres, så alle er med 
på dagens program og 
kravene til afleveringen. 

Øvelser/ 
aktiviteter 

Baseline spørgeskema 
leveres af WElearn 
Sagsbeskrivelserne leveres 
af WElearn 

- -  
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10.10-
11.40 

Oplæg fra lærere 
–  

- hvordan bruger man sin krop 
og stemme til at understøtte 
det man vil sige? hvordan 
håndterer man at stille sig frem 
for andre og tale sin sag?  
 
- hvad vil det sige at 
undersøge og researche en 
sag? hvorfor er den fase 
vigtig? hvordan gør man? 
hvem ved hvad? 

Oplæg fra lærere 
- hvordan opbygger man et 
argument? kunsten at overbevise 
andre om ens sag (hand-out) 

 
- hvilken betydning har visuelle 
virkemidler for ens kampagne? 
hvorfor integrere slogan, logo og 
udarbejde en kampagnevideo? hvad 
kan disse virkemidler? hvordan laver 
man et storyboard? 

 
 
Øvelse: At udfordre egne 
argumenter 

 
Udarbejdelse af 
valgkampagnemateriale 
(logo, slogan, video og brugen af 
sociale medier) 
 

Arbejde videre med: 
- argumenter og talepapir 
- skrive slogan og lave logo 
- producere kampagnevideo 
 
Gruppepræsentation
er af valgmateriale 
for Kenneth/Ann-
Therese (grupperne 
deles i to og får feedback på 
de to hold) 

Journalist-
gruppen 

- skrive pressemeddelelse 
med Per på biblioteket 
- tage twitter i brug med 
#demokra10 og opret 
handle: @demokrat10 
- brug twitter til at skrive om 
projektet og dele billeder fra 
arbejdet (minimum 3 tweets 
om dagen med #demokra10) 

- arbejde med opbygningen af den 
journalistiske artikel ud fra 
nyhedstrekanten (lærerstøtte) 
- arbejde (lærerstøttet) med at 
bruge billeder til artikler (herunder fx 
billedkomposition og det gyldne 
snit). 

Gruppen præsenterer:  
- - artikler 
- - billeder 
- - meningsmålinger 

 
for Kenneth/Ann-Therese 

Mål 
 

- at eleverne får hjælp til at 
håndtere det at stille sig frem 
og tale sin sag. At de får 
indsigt i, hvordan krop og 
stemme er vigtige redskaber 
i formidling og konkrete ideer 
og erfaringer med til, 
hvordan de kan håndtere 
det. 
- at eleverne får støtte til at 
researche og undersøge en 
sag.  
- at eleverne lærer metoder 
og strategier at kende. 
 

- at eleverne får indsigt i, hvordan 
man overbeviser andre med 
argumenter, fremfor holdninger. At 
eleverne forstår forskellen på 
argumenter og holdninger. 
- at eleverne får indsigt i hvilken 
effekt visuelle virkemidler har og at 
de eksperimenterer med at anvende 
dem i deres egen kampagne. 
- at eleverne lærer at lave et 
storyboard til en video inden de 
optager. 
 

- at eleverne gør sig egne 
erfaringer med at 
producere 
valgkampagnemateriale 
- at eleverne gør sig 
erfaringer med at 
præsentere deres 
materiale for andre 

Øvelser/ 
aktiviteter 

Hand-out om 
undersøgelsesmetoder til 
eleverne som støtte til deres 
research (udarbejdes af 
oplægsholder) 

Hand-out med støtte til 
argumentationsteknik (udarbejdes 
af oplægsholder) 
Øvelse med at udfordre sine egne 
argumenter (djævlens advokat) 
At lave logo, slogan og storyboard til 
valgkampagnevideo 

- 
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12.05-
12.50 

Research på 
argumenter for/imod 
sagen 
- husk at bruge twitter til 

research og 
kommunikation omkring 
jeres arbejde  (minimum 
3 tweets om dagen med 
#demokra10) 

Fælles opsamling på 
dagen (12.40-12.50) 
 

Udarbejdelse af 
valgkampagnemateriale 
(logo, slogan, video og brugen af 
sociale medier) 
 
Fælles opsamling på 
dagen (12.40-12.50) 

 

Fællessamling – 
forløbet af 
processen, 
herunder næste 
uges aktiviteter 
Mundtlig evaluering af 
ugen 
 
Fælles opsamling 
på dagen (12.40-12.50) 
 

Journalist-
gruppen 

- oplæg fra lærer om 
statistiske beregninger af data 
fra meningsmålinger og exit 
polls – hvordan arbejder man 
med data? hvilke muligheder 
har det? hvordan inddrager 
man på overskuelig vis data i 
artikler? 
- gruppen planlægger deres 
arbejde ud fra denne ugeplan 
med oplistning af deres 
forventede leverancer – 
lærerstøtte til at komme i gang 

- gruppen arbejder med at 
planlægge og gennemføre 
meningsmålinger, evt. også på 
gaden 
- databehandling og formidling af 
resultater i artikler. 
- hvad er en meningsmåling? hvad 
er en exit poll? Hvordan behandler 
man sine data/tal (oplæg fra lærer)? 

- 

Mål 
 

- At eleverne gør sig 
erfaringer med at researche 
og undersøge en sag ved at 
afprøve metoderne 

- - At alle samles om 
evaluering af første del af 
projektet 
- At eventuelle 
udfordringer adresseres 
og håndteres i plenum, så 
alle er med.  

Øvelser/ 
aktiviteter 

Research på vinklen på 
gruppens sag (enten for eller 
imod) støttet af ark med 
plads til at udfylde 
argumenter for og imod 
gruppens standpunkt 

- - 
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Ugeplan 
 

 

Afleveringer I dag skal du have nået 
følgende: 
- udfylde spørgeskema og 

aflevere det 
- have gennemført 

research af jeres emne 
- have fundet de 3 stærke 

argumenter, der skal 
bære jeres kampagne 
for jeres sag 

- have skrevet minimum 3 
tweets med #demokra10 
(et retweet regnes her 
ikke for et tweet) 

 
Journalistgruppen: 
- at tage billeder af 

arbejdet 
- at have fundet vinklen 

på mindst 3 historier 
som kan skrives i 
morgen 

- skrive 
pressemeddelelse med 
Per på biblioteket (?) 

- brug af twitter til 
kommunikation om 
projektet – husk  
minimum 3 tweets med 
#demokra10 (et retweet 
regnes her ikke for et 
tweet) 
 

I dag skal du have nået følgende: 
- have udfordret jeres egen sag 

med modspørgsmål 
(arbejdsark) 

- have styrket jeres argumenter, 
så I kan svare på 
modspørgsmålene (øvelse) 

- have udarbejdet et logo, et 
slogan og lavet storyboard til 
jeres video (produkter) 

 
Journalistgruppen: 
- at tage billeder af arbejdet 
- at skrive de (mindst) 3 artikler, 

som I fandt vinklen på i går 
- at have lavet en plan for 

gennemførelsen af 
meningsmålingen 

- at have udarbejdet 
meningsmålingen 

I dag skal du have nået 
følgende: 
- at skærpe jeres 
argumenter, så de er 
skarpe og I kan 
præsentere dem uden at 
vakle 
- at have lavet et logo 
- at have fundet på et 
slogan 
- at have produceret 
valgkampagnevideoen 
- at færdiggøre og 
præsentere jeres 
valgkampagnemateriale 
for Kenneth/Ann-Therese 
 
Journalistgruppen: 
- at tage billeder af 
arbejdet 
- at have præsenteret 
jeres artikler, jeres 
meningsmålingsredskab 
for Kenneth/Ann-Therese 

 

WElearn 
repræsent
ant 

Ann-Therese Ann-Therese (efter middag, pga. 
møde med Henrik kl .9 i Odense) og 
Kenneth 

Ann-Therese & Kenneth 
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Tid Mandag Tirsdag Onsdag 

8.15- 
9.45 

Fællessamling 
Dagens og ugens program, 
mål og arbejdsmetoder 

 
Præsentation af 
journalistholdets 
arbejde 

- hvad har de set? hvilke 
data/tal har de indsamlet? 
hvad fortæller disse tal? 
- hvad kan vi lære af de 
observationer og 
analyser? 
 

Oplæg 
- valgkampagne – sådan 
gjorde Barack Obama 

Fællessamling 
Dagens program, mål og 
arbejdsmetoder 
 
Mødet med vælgerne 
på skolerne/i radioen 

- at møde vælgerne 
 

Fællessamling 
Dagens program, mål og 
arbejdsmetoder 
 
Forberedelse til valget 
- øve taler 
- klargøre valgkampagne 
materiale 

Journalist 
gruppen 

-  - gruppen dækker 
begivenhederne med ord og 
billeder 
- gruppen gennemfører 
meningsmålinger og formidler 
dem i avisen 

- gruppen dækker 
begivenhederne med ord og 
billeder 
- gruppen gennemfører 
meningsmålinger og 
formidler dem i avisen 

Mål - at eleverne får indsigt i 
hvordan data indsamles til 
meningsmålinger 
- at eleverne får indsigt i 
hvad meningsmålinger kan 
(mis-) bruges til 
 
- at eleverne får kendskab til, 
hvad der især kendetegner 
en politisk tale og hvordan 
de kan opbygges den 

 

- at eleverne får erfaringer 
med at møde vælgere, 
herunder erfaringer med at 
fremlægge deres sag på kort 
tid (elevatortale) 
- at eleverne i dette møde 
trænes i at lytte, svare og 
skærpe deres argumenter 

- at eleverne får erfaringer 
med at fremlægge deres 
planer og 
kampagnemateriale 

Øvelser/ 
aktiviteter 

-  -  - 

10.10- 
11.40 

Arbejde med 
talepapir 
 
Øve den politiske 
tale 

Paneldebat på en 
skole 
- at være i det offentlige 

rum med politiske 
budskaber 

- at møde sine vælgere 

Valgdebatter og 
vælgermøder 

• at tale sin sag 
• at overbevise andre 

med det gode 
argument 

 
Gennemførelsen af 
valget 

Journalist- 
gruppen 

- gruppen dækker 
begivenhederne med ord og 
billeder 
- gruppen gennemfører 
meningsmålinger og 
formidler dem i avisen 

- gruppen dækker 
begivenhederne med ord og 
billeder 
- gruppen gennemfører 
meningsmålinger og 
formidler dem i avisen 

- gruppen dækker 
begivenhederne med ord og 
billeder 
- gruppen gennemfører 
meningsmålinger og 
formidler dem i avisen 
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Mål - at eleverne får erfaringer 
med at skrive og redigere 
politiske taler 
- at eleverne får erfaringer 
med at argumentere for og 
formulere synspunkter klart 
og tydeligt 

- at eleverne får erfaringer 
med at deltage i 
paneldebatter og derigennem 
får indsigt  i, hvordan det er at 
skulle fremlægge sine 
synspunkter på denne måde 
- at eleverne får erfaringer 
med at møde vælgere, 
herunder erfaringer med at 
fremlægge deres sag på kort 
tid (elevatortale) 
- at eleverne i dette møde 
trænes i at lytte, svare og 
skærpe deres argumenter 

- at eleverne får erfaringer 
med at deltage i paneldebatter 
og derigennem får indsigt  i, 
hvordan det er at skulle 
fremlægge sine synspunkter 
på denne måde 
- at eleverne får erfaringer 
med at møde vælgere, 
herunder erfaringer med at 
fremlægge deres sag på kort 
tid (elevatortale) 
- at eleverne i dette møde 

trænes i at lytte, 
svare og skærpe 
deres argumenter 

Øvelser/ 
aktiviteter 

- -  -  

12.05- 
13.35 

Prøvedebat i grupper 
- Journalistholdet er 

ordstyrere 

Valgdebat i grupper 
på bibliotek 

- Journalistholdet er 
ordstyrere 

Valget og exit polls 
gennemføres 
Valgresultatet 
offentliggøres 
 
Oprydning på bibliotek 

Journalist-
gruppen 

- gruppen dækker 
begivenhederne med ord og 
billeder 
- gruppen gennemfører 
meningsmålinger og 
formidler dem i avisen 

- gruppen dækker 
begivenhederne med ord og 
billeder 
- gruppen gennemfører 
meningsmålinger og 
formidler dem i avisen 

- gruppen optæller stemmer, 
behandler data og formidler 
valgresultatet 
- gruppen dækker 
begivenhederne med ord og 
billeder 
- gruppen gennemfører exit 
polls, behandler data og 
formidler dem i avisen 

Mål - at eleverne får erfaringer 
med at deltage i 
paneldebatter og 
derigennem får indsigt  i, 
hvordan det er at skulle 
fremlægge sine synspunkter 
på denne måde 
- at eleverne får erfaringer 
med at møde vælgere, 
herunder erfaringer med at 
fremlægge deres sag på kort 
tid (elevatortale) 
- at eleverne i dette møde 
trænes i at lytte, svare og 
skærpe deres argumenter 

- at eleverne får erfaringer 
med at deltage i 
paneldebatter og derigennem 
får indsigt  i, hvordan det er at 
skulle fremlægge sine 
synspunkter på denne måde 
- at eleverne får erfaringer 
med at møde vælgere, 
herunder erfaringer med at 
fremlægge deres sag på kort 
tid (elevatortale) 
- at eleverne i dette møde 
trænes i at lytte, svare og 
skærpe deres argumenter 

- at eleverne får erfaringer 
med at gennemføre et valg og 
får indblik i, hvad der sker 
”bag kulisserne”. 

Øvelser/ 
aktiviteter 

-  -  - optælling af stemmer og 
behandling af data 
(journalistgruppe) 

13.50- 
14.35 

Afrunding på dagen 
- hvordan forløber 
arbejdet?  
- hvem har brug for hjælp? 

Afrunding på dagen 
- hvordan forløber 
arbejdet?  
- hvem har brug for hjælp? 
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Journalist-
gruppen 

- gruppen dækker 
begivenhederne med ord og 
billeder 

- gruppen gennemfører 
meningsmålinger og 
formidler dem i avisen 

- gruppen dækker 
begivenhederne med ord og 
billeder 

- gruppen gennemfører 
meningsmålinger og formidler 
dem i avisen 

 
 
 

Mål - at sikre at alle er godt med 
og at problemer som er 
relevante for alle tages op 
- at sikre at alle ved hvad 
der skal foregå i morgen 

- at sikre at alle er godt med 
og at problemer som er 
relevante for alle tages op 
- at sikre at alle ved hvad der 
skal foregå i morgen 

 

Øvelser/ 
aktiviteter 

- -  

Afleveringer I dag skal du have nået 
følgende: 
- at fremlægge jeres 

synspunkter for 
vælgere på gaden, i 
radioen, på skolen 
eller på biblioteket 

- at have arbejdet med 
at forbedre og styrke 
jeres argumenter  

- at gennemføre en 
politisk tale for 
vælgere 

 
Journalistgruppen: 
- at tage billeder af 

debatter og 
vælgermøder 

- at have skrevet og 
publiceret artikler med 
skarpe vinklinger til 
avisen 

- at have anvendt twitter 
til research og 
kommunikation om 
projektet 

- at have gennemført 
meningsmålinger 

I dag skal du have nået 
følgende: 
- at fremlægge jeres 

synspunkter for 
vælgere på gaden, i 
radioen, på skolen eller 
på biblioteket 

- at have arbejdet med 
at forbedre og styrke 
jeres argumenter  

- at gennemføre en 
politisk tale for vælgere 

 
Journalistgruppen: 
- at tage billeder af 

debatter og 
vælgermøder 

- at have skrevet og 
publiceret artikler med 
skarpe vinklinger til 
avisen 

- at have anvendt twitter 
til research og 
kommunikation om 
projektet 

- at have gennemført 
meningsmålinger  

I dag skal du have nået 
følgende: 
- at fremlægge jeres 

synspunkter for vælgere 
på gaden, i radioen, på 
skolen eller på 
biblioteket 

- at gennemføre valget 
- at rydde godt op efter 

jer på biblioteket  
 

Journalistgruppen: 
- at tage billeder af 

valghandlingen 
- at have skrevet og 

publiceret artikler med 
skarpe vinklinger til 
avisen 

- at have anvendt twitter 
til research og 
kommunikation om 
projektet 

- at have gennemført exit 
polls 

- at have talt stemmer op 
og fremlagt 
valgresultatet 

WElearn 
repræsentant 

Kenneth Kenneth Kenneth 
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Vi glæder os til samarbejdet :) 
 
Hilsen 
Kenneth & Ann-Thérèse  

Kl Torsdag Fredag 

8.15- 
9.45 Fællessamling 

Dagens program, mål og arbejdsmetoder 
 
Præsentation af journalistholdets 
arbejde 
- exit polls 
- meningsmålinger 
- valgresultater 
- stemmeprocent 
- diskussion af brugen af meningsmålinger og 
exit polls (med hjælp fra lærer tilknyttet 
gruppen) 

Opsamling på ugens forløb 
 
Resultater fra undersøgelsen torsdag 
 
Evaluering af forløbet 
 

Journalist-
gruppen 

- fremlægge gruppens arbejde (se ovenfor) -  

Mål - at eleverne får indsigt i, hvordan data 
behandles og hvad de kan anvendes til  

Øvelser/ 
aktiviteter 

-  - evaluering 

10.10- 
11.40 Undersøgelse af holdninger til 

demokrati (effektmåling) 
 
Fælles opsamling på dagen (11.30-
11.40) 
 

Oprydning 
 
Fælles opsamling på dagen (11.30-11.40) 
 

Journalist-
gruppen 

-  - 

Mål - at eleverne gennem besvarelsen reflekterer 
over, hvordan deres egen deltagelse har givet 
dem erfaringer med og formet deres indstilling 
til deltage i demokratiske processer 

 

Øvelser/ 
aktiviteter 

- spørgeskema -  

Afleveringer I dag skal du have nået følgende: 
- udfylde spørgeskema og aflevere det 
- have deltaget i diskussion af 
valgresultaterne 
 

Journalistgruppen: 
- at have præsenteret jeres arbejde med 

dataindsamling og databehandling 

I dag skal du have nået følgende: 
- at deltage i evalueringen af projektet 
- at rydde op efter projektet 

WElearn 
repræsentant Kenneth Kenneth 

 


