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arbejder vi med skolereformen og de
lange skoledage, og det bliver spæn-
dende at finde argumenter for lige
præcis vores sag, fortæller Tim Mos-
hage, som også i hverdagen forsøger
at følge med i politik og har sat sig

A
ABENRAA: Valgplakater, slo-
gans og pressestrategier. 

Eleverne fra 10. Aabenraa vil
i løbet af den kommende tid få ud-
levet deres indre politiker, når de i
den næste uge arbejder med politik
på Aabenraa Bibliotekerne som en del
af projektet demokra10.

– Vi har delt eleverne ind i tre grup-
per, som hver får et emne at arbejde
med. Her skal eleverne så enten tale
for eller imod et lovforslag, som
kommer til afsteming i slutningen af
næste uge, forklarer Per Christiansen.

Han er tovholder for læring på
Aabenraa Bibliotekerne og følger
projektet på nærmeste hold ugen
igennem.

Eleverne skal bruge de næste otte
dage på at strikke et valgprogram
sammen, og det skal i sidste ende
overbevise vælgerne, som i dette
tilfælde er folkeskoleelever fra kom-
munen, om at netop deres valgpro-
gram er det bedste. 

– Jeg har ret høje forventninger til
de kommende dage. I min gruppe

ind i, hvad de forskellige partier me-
ner om emnet. 

Passiviteten skal arbejdes væk

For lærerne på 10. Aabenraa skulle
der ikke meget betænkningstid til, før

de hoppede med på projektet. De vil
nemlig gerne have eleverne til at
være mere aktive i samfundet.

– Vores mål er at få engageret de
unge til at være aktive medborgere.
Lige nu oplever vi passivitet blandt
eleverne, og vi vil gerne have dem til
at forstå og undre sig over politik,
forklarer lærer på 10. Aabenraa Ane
Fischer.

Onsdag formiddag brugte eleverne
i selskab med pædagog Holger Jacob-
sen, der skulle klæde eleverne på til
at tale og fremlægge for en større
forsamling. 

I forbindelse med valgkampen skal
de unge politikere nemlig tale deres
sag for kommunens folkeskoleelever. 

– Allerede på fredag skal vi have en
valgvideo og de første argumenter
klar. Så vi kommer til at få travlt, men
det skal nok blive sjovt, fortæller Tim
Moshage. 

Der er som bekendt ingen valg-
kamp uden intens mediedækning, og
derfor har fem elever fra 10. Aaben-
raa da også taget pen og papir i hån-
den og fungerer som årvågne og
nysgerrige valgjournalister i de kom-
mende otte dage. 

Læring: For eleverne i 10. klasse i Aabenraa står de næste otte skoledage i demokratiets tegn. I samarbejde med Aabenraa Biblio-
tekerne skal eleverne nemlig selv afholde et valg for folkeskoleelever i kommunen.

Eleverne startede emneugen med et oplæg om, hvad demokrati er. Og endnu vigtigere: Hvad demokrati ikke er. Kim Jong-un fra Nordkorea blev brugt som eksempel
på, hvordan et demokrati ikke fungerer. Foto:Timo Battefeld
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Demokra10

■ I otte dage skal
eleverne fra 10.
Aabenraa fungere
som politikere med
forskellige mærke-
sager. 
■ De otte dage
afsluttes med et
valg for folkeskole-
elever, der skal
stemme for eller
imod eleverne fra
10. klasses forslag.
■ Projektet er et
samarbejde mel-
lem 10. Aabenraa,
Aabenraa Biblio-
tekerne og firmaet
WElearn.

Demokrati og valg
på skoleskemaet

Holger Jacobsen (th) var forbi biblioteket for at lære Malthe Lorenzen og hans
klassekammerater om tale- og kropssprog. Foto:Timo Battefeld


