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Fakta 

Demokra10 

Demokra10 har skubbet 

elevernes holdninger 

omkring politik i en positiv 

retning. Der er gennem en 

undersøgelse påvist en 

udvikling i elevernes 

intention om at bruge deres 

demokratiske ret og 

interesse i at stemme ved 

næste folketingsvalg. 

Meningsmålinger 

Politik-eleverne har også 

skubbet til andre elevers 

holdninger på forskellige 

skoler i Aabenraa 

Kommune, og gennem 

meningsmålinger påvises 

relativt store skifte i 

elevernes holdning til 

sagerne, fra før de hørte 

elevpolitikernes indlæg og 

debat til bagefter, ved 

afstemningen. 

HELLE THYGESEN 

SCHMIDT, SKOLELEDER 

 Mine lærere og jeg synes 

det har været to fantastiske 

temauger. Jeg glæder mig 

både over, at mine elever er 

vokset gennem de 8 dage som 

elev-politikere mht. at stå frem 

og sige sin mening, men også 

over, at de har oplevet, at de 

kan ændre andres holdning ved 

at argumentere for en sag, og 

debattere. 

AABENRAA: 50 elever fra 10. Aabenraa har over to uger på Aabenraa Bibliotek arbejdet med demokrati. De ageret 

elevpolitikere og sat sig ind i politiske sager og afsluttede med at stemme om de er imod de politiske sager.

Før afstemningen gav elevpolitikerne kammeraterne et oplæg til debat.

Omdrejningspunkt

Omdrejningspunktet var åbne grænser og længere skoledage. Samtidig skulle 

kammeraterne stemme om det bedste forslag til at nedbryde fordomme mellem unge fra 

forskellige uddannelsesinstitutioner på Campus Aabenraa.

Positiv retning

- Eleverme har rykket sig i en positiv retning, når det kommer til politik. 62 procent er nu 

enige i, at de ville stemme i morgen, hvis der var valg.

- 10 procent er nu lodret uenige i udsagnet om, at politik ikke interesserer dem, og over 

halvdelen mener, de har en mulighed for at blive hørt, hvis de udtaler sig om politiske 

emner, siger kommunikationskoordinator og tovholder for læring, Per Christiansen, i en 

pressemeddelelse.

Vil engagere sig

- Sidst, men ikke mindst har 20 procent nu lyst til at engagere sig i politiske debatter, 

siger Per Christiansen.
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