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KÆRE UNDERVISER!
Andrea er i tvivl om hvor hun skal sætte sit kryds. Peter pro-
vokerer. Justin er ikke tvivl: Han tror ikke på demokratiet, 
det bare én stor løgn – ligesom corona.

En drillende diskussion mellem tre helt almindelige unge på 
valgdagen eskalerer til en konflikt om, hvor de skal sætte 
deres kryds. Dialogen udvikler sig og kommer hurtigt til at 
handle om hvorvidt man kan have tillid politikerne, og om 
man overhovedet kan finde nogen politikere der repræsen-
terer ens egne værdier. Som den hurtige meningsudveks-
ling  skrider frem med sarkastiske og drillende bemærknin-
ger eskalerer det til en  konflikt om ret og pligt i det danske 
demokrati. Om de forventninger, vi som unge stiller til sam-
fundet – og den mistillid der kan være til politikerne og det 
politiske system især nu i kølvandet på corona.

Hvornår er man en del af demokratiet? Hvorfor skal man 
stemme? 

Med DEMOKRATI - OG HVA´ SÅ? får dine elever en unik 
mulighed for at diskutere valg og demokrati  på en enga-
gerende og aktiverende måde. Når diskussionen mellem 
Andrea, Peter og Justin  går i hårdknude bliver publikum 
nemlig selv inviteret til at løse konflikten. Undervejs får de 
mulighed for at reflektere over deres holdning til samfun-
det, til demokratiet og til deres egne roller og valg som 
borgere i Danmark.

Mød desuden engagerede unge, der fortæller om deres 
forhold til demokratiet i dag i øjenhøjde og diskuterer vi-
dere med eleverne i en workshop, hvor den enkelte får 
mulighed for at afprøve sin egen stemme.

OM UNDERVISNINGSMATERIALET
I dette undervisningsmateriale giver vi dig indgangsvinkler 
til at fortsætte diskussionen om demokrati og valgdeltagel-
se med dine elever efter I har set DEMOKRATI - OG HVA´ 
SÅ? På de første sider giver vi et overblik over udviklingen 
af unges politiske engagement set i forhold til valgdeltagel-
sen de seneste år.  Herefter præsenterer vi profiler på de 
tre karakterer fra forestillingen, som eleverne kan spejle sig 
i, og en øvelse, hvor de selv skal argumentere for og imod 
valgdeltagelse. Endeligt præsenterer vi et mere teoretisk 

blik på et demokrati i forandring fra nogle af samtidens 
toneangivende stemmer og beder eleverne præsentere de 
konflikter, som de selv ser som afgørende for vores tid og 
samfund.

Undervejs stiller vi diskussionsspørgsmål, som du og dine 
elever kan arbejde med. Vi prøver altid at engagere elever-
ne til at tage stilling – for det er det, demokrati handler om.

 

DEMOKRATI – OG HVA’ SÅ?  

Jeg stemmer ikke.  
Selvfølgelig spiller jeg ikke 
med på den store løgn”

”
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Forestillingen er udviklet med støtte fra  

OM DEMOKRATI - OG HVA´ SÅ?
DEMOKRATI - OG HVA´ SÅ? er en interaktiv  
forumteaterforestilling til at igangsætte en  
diskussion om demokrati og valgdeltagelse. 



UNGES VALG
Der er plads til forbedring, når det gælder unges valgdeltagelse.  
Hvad afholder de unge fra at stemme?  
Her kan du læse noget om hvad  Dansk Ungdoms Fællesråds 
(DUF) siger om problemstillingen:

TRE BARRIERE FOR AT UNGE IKKE STEMMER:
• de har ikke tid eller overskud til at sætte sig ind i  

valgprocessen eller valghandlingen

• de mangler demokratisk selvtillid 

• deres omgangskreds engagerer sig ikke eller stemmer ikke

DUF arbejder for at styrke unges valgdeltagelse ved kommunalvalg, folketingsvalg og  
EU-Parlamentsvalg for at unge får indflydelse på det samfund, de er en del af. Læs mere her.

https://duf.dk/artikel/demokratianalysen-2020


På DUFs  hjemmeside er disse 6 punkter listet op:

#1 GØR DET SOCIALT AT STEMME

Det at stemme er en social begivenhed, og to ud af tre 
stemmer sammen med andre. Enlige og unge, der er flyttet 
hjemmefra, har derfor en lavere valgdeltagelse end andre 
grupper.

Tag en ven, studiekammerat, bofælle eller et familiemedlem 
med ned at stemme og opfordre andre til at gøre det samme.

#2 GØR DET NEMT AT STEMME
At stemme må ikke være en kompliceret og tidskrævende 
proces. Lange transporttider, manglende viden om, hvor og 
hvordan valghandlingen foregår og hvordan stemmesedlen 
ser ud, betyder mere tid for den enkelte.

Gør det nemt at stemme og afmystificer valgprocessen.

#3 GØR VALGET SYNLIGT
Nogle unge kan overse, at der er et valg, og hvor og hvornår 
det finder sted. Det skyldes ofte at valginformationerne ikke 
er til stede dér, hvor de unge befinder sig. Gør valget synligt 
for målgruppen via SoMe, plakater i bolig opgangen, i for-
eninger, på skoler etc.

 
 
 
#4 GØR VALGET NÆRT
Kommunal - og regionsvalg fremstår for nogle unge som et 
valg om fjerne problemstillinger, selvom det er det modsatte.

Fokusér på de lokale tematikker og problemstillinger, der 
fylder hos de unge, så de oplever, at valget netop omhandler 
deres hverdag.

#5 VIS AT DERES STEMME KAN GØRE EN FORSKEL
En del unge har en oplevelse af, at deres stemme ikke gør 
en forskel. Det kan både skyldes politikerlede og følelsen af 
alligevel ikke at blive lyttet til.

Fortæl de unge, at til et kommunalvalg kan en kandidat også 
vælges med få stemmer, og derfor kan deres stemme netop 
være tungen på vægtskålen.

#6 GØR DET OVERSKUELIGT OG LET AT FORSTÅ
Unge kan opleve politik som kompliceret og svært at forstå.

Formidl derfor politik på en let og forståelig måde, så mål-
gruppen ved, hvad det omhandler.

HVAD KAN FÅ UNGE 
TIL AT STEMME MERE?

LAV JERES EGEN VALGKAMPAGNE
Forestil jer, at I skulle lave en kampagne for at få unge til at stemme. Hvad ville I sætte fokus på?  
Tag gerne udgangspunkt i en af tendenserne, som statistikkerne og artiklerne viser, og argumenter for,  
hvorfor jeres kampagne kan skabe interesse for problemstillingen.

Diskuter i klassen eller i grupper om I er enige eller om der ville være andre punkter I fandt vigtige. 



MØD  
ANDREA
I DEMOKRATI - OG HVÁ  SÅ? bliver 
Andrea oprørt, fordi hendes klasse-
kammerater ifølge hende ikke tager 
demokratiet alvorligt.

Beskriv Andrea
• Hvor gammel er Andrea? 
• Hvordan er hendes kropssprog? Hvad fortæller det?
• Hvordan er hendes temperament? Hvad fortæller det om hende?

Gøre rede for og diskuter Andreas synspunkter og holdninger
• Hvilke værdier er vigtige for Andrea?
• Andrea siger, at hun veksler mellem to partier.  

Giv et bud på, hvem I tror, hun vil stemme på og argumenter hvorfor.
• Hvilke argumenter bruger Andrea for at få Justin til at tage stilling?  

Lykkes det hende at overbevise ham? Lykkes det hende at overbevise jer? Begrund hvorfor.
• Skal man gøre som Andrea og bede andre tage stilling, fordi man selv gør det?
• Hvorfor mener Andrea ifølge hende selv, at hun  bliver objektiviseret? Hvad betyder det?  

På hvilke måder mener hun, at hun bliver objektiviseret?

• Sker der en personlig udvikling for Andrea gennem stykket? Hvis ja, hvilken?

DU SKAL BENYTTE DIG AF DIN  
DEMOKRATISKE RET TIL AT STEMME PÅ DEN 

POLITIKER ELLER DET PARTI, DER  
REPRÆSENTERER DINE SYNSPUNKTER.”

DET ER SOM OM, AT ALLE POLITIKERNE PRØVER AT  
OVERGÅ HINANDEN I LØFTER, MEN …”



MØD  
JUSTIN
I DEMOKRATI - OG HVÁ  SÅ? får Justin 
nok af Andrea, som ikke kan forstå, 
hvorfor han ikke vil stemme til valget 
– og Peter, som kalder ham sølvpapirs-
hat.

Beskriv Justin
• Hvor gammel er Justin? 
• Hvordan er hans kropssprog? Hvad fortæller det?
• Hvordan er hans temperament? Hvad fortæller det om ham?

Gøre rede for og diskuter Justins synspunkter og holdninger
• Hvordan forholder Justin sig til valget og demokratiet?
• Hvordan forholder Justin  sig til sin egen position eller rolle i samfundet?
• Hvilke argumenter fremfører Justin for, at han ikke skal stemme?
• Hvordan spiller corona ind på Justins holdning til demokratiet?
• Hvorfor bliver Justin så vred over at blive kaldt “sølvpapirshat”?
• Kan I nævne nogle værdier, som er vigtige for Justin?
• Hvordan ville I argumentere over for Justin for at få ham til at stemme?
• Hvem tror I, at Justin ville stemme på, hvis han ender med at stemme? Argumenter hvorfor.

• Sker der en personlig udvikling for Justin gennem stykket? Hvis ja, hvilken?

... JEG UNDERSØGER TINGENE I STEDET FOR 
BARE AT GØRE HVAD POLITIKERNE  

PRØVER AT BILDE OS IND”

SELVFØLGELIG STEMMER JEG IKKE. TROR DU VIRKELIG, 
JEG VIL SPILLE MED PÅ DEN LØGN?”



MØD  
PETER
I DEMOKRATI - OG HVÁ  SÅ? tror Peter, 
at han kan slippe af sted med at være 
klassens klovn og joke med sin valg-
deltagelse – men ender i en diskussion 
om sine egne værdier.

Beskriv Peter
• Hvor gammel er Peter? 
• Hvordan er hans kropssprog? Hvad fortæller det?
• Hvordan er hans temperament? Hvad fortæller det om Peter?

Gøre rede for og diskuter Peters synspunkter og holdninger
• Hvordan er Peters forhold til Justin og Andrea?
• Hvordan forholder Peter sig til valget?
• Hvilke værdier er vigtige for Peter?
• Hvem stemmer Peter på, og hvilke argumenter bruger han for at stemme, som han gør?
• Både Justin og Andrea bliver vrede på Peter undervejs. Hvordan forholder de sig til ham?  

Er der forskelle på det, de bliver vrede på Peter over?
• Hvordan forholder Peter sig til, at Justin ikke stemmer?  

Hvad ser han som den virkelige årsag?
• Præsenterer Peter nogle argumenter for, hvorfor Justin i virkeligheden burde stemme?  

Har han nogle argumenter imod?

• Sker der en personlig udvikling for Peter gennem stykket? Hvis ja, hvilken?

ANDREA, JEG LOVER DIG, AT JEG NOK 
SKAL STEMME PÅ EN FEMINIST I DAG.  
JEG SKAL BARE LIGE TJEKKE DAMERNE  

HOS DE RADIKALE UD FØRST …”

RO PÅ. JEG ER LIBERAL,  
MEN DET BETYDER IKKE, AT JEG ER RACIST!”



Del klassen op i to hold: HOLD 1 og HOLD 2. 

HOLD 1 skal nu finde argumenter for at stemme, mens  
HOLD 2 skal diskutere grunde til ikke at stemme  
– ligesom Andrea og Justin i DEMOKRATI - OG HVA’ SÅ? 

Skriv hver især et argument ned og præsenter det for resten  
af jeres hold.

Diskuter argumenterne indbyrdes på jeres hold, og diskuter 
hvordan I vil argumentere for jeres sag – og hvordan I vil 
overbevise jeres modparter om, at de skal følge jeres eksem-
pel?

Nu handler det om at ’sælge’ jeres påduttede overbevisning 
til det modsatte hold og vinde debatten. Forestil jer, at jeres 
klasselokale er et parlament, hvor I kan få talerstolen på skift. 
Kommenter gerne hinandens oplæg, så diskussionen får frem-
drift og sørg for, at flere af jer kommer til orde undervejs.

Hvem vandt debatten? HOLD 1 eller HOLD 2?

Saml op sammen i klassen efterfølgende og tal om jeres ople-
velse af øvelsen. Hvordan er det at blive påduttet en overbe-
visning og skulle argumentere for den? Blev I klogere på jeres 
egen holdninger til demokratiet undervejs?

KLASSENS PARLAMENT:  
AT STEMME ELLER  
IKKE AT STEMME
Kan I argumentere for og imod demokratiet? I denne klasseøvelse kan 
I prøve kræfter med den centrale konflikt i DEMOKRATI - OG HVA’ SÅ?: 
Skal man stemme eller skal man ikke stemme?



DEMOKRATI 
ER UENIGHED
Foregår demokratiet kun i valgboksen? Mener alle vælgere det samme?  
Findes det perfekte demokrati? Vi bliver tilsyneladende aldrig enige om, hvordan demokratiet 
skal se ud – eller trætte af at diskutere, hvad et demokrati overhovedet er. Det er der måske 
en grund til: demokrati er ikke en på forhånd fastlagt samfundsform, men en foranderlig og 
aldrig afsluttet proces, som hele tiden bliver bestemt, udfordret og omdefineret af dem, der 
er en del af det. Vi deltager i demokratiet hver gang vi deltager i en diskussion og byder ind 
med vores egen mening og holdning. 

DE UNGE FORANDRER MÅDEN  
SAMFUNDET FORANDRES PÅ

’DEMOKRATI ER IKKE EN  
PERVERTERET SAMFUNDSFORM’

Af Amalie Sundorp Utzon i Mandag Morgen 
(mm.dk), den 1. januar 2017  
Læs mere her.

»Den ungdom, vi engagerer i Ungdommens 
Røde Kors, forandrer ikke samfundet med 
balkonerklæringer, men ved at smøge ærmer-
ne op og gå konkret til den virkelighed, de 
møder. Der er på én og samme tid en ukuelig 
idealisme og en indædt pragmatisme over, at 
det er gennem sociale handlingsfællesskaber, 
at flere og flere unge engagerer sig i deres 
omverden. […] Demokratisk dannelse blandt 
unge anno 2016 er lig handling, konkret an-
svarstagen og fucking ambitiøse fællesskaber, 
der ikke stiller sig tilfredse men en velafholdt 
generalforsamling og god ro og orden i 
opstillingskøen til bestyrelsen. Den form for 
demokratisk engagement skal understøttes 
langt bedre end det, vi ser i dag.«

Anna Ullmans interview med den franske filosof Jacques Rancière i Dag-
bladet Information, den 18. september 2013 
Læs mere her.

Intellektuelle, magthavere og de privilegerede på både højre- og ven-
strefløjen nærer mistro til demokratiet. De tvivler på massernes dømme-
kraft. Og de hader demokratiet. Den diagnose stiller den franske filosof 
Jacques Rancière i bogen Hadet til demokratiet, der lige er udkommet 
på dansk. Det er ifølge ham demokratiets definition, som vedbliver at 
vække furore: At alle og enhver – uanset byrd, rang og færdigheder – 
er lige egnede til at herske.

Han påpeger også, at det var lodtrækning og ikke afstemning, der var 
den oprindelige demokratiske valgform. Når tanken om den tilfældige 
lodtrækning i dag forekommer så radikal, er det et tegn på, hvor svært 
vi har ved at forlige os med demokratiets grundidé.

»Min pointe er, at demokrati betyder meget mere end en slags konstitu-
tionel organisering, hvor man blot stemmer på en repræsentant og læg-
ger magten i regeringens hænder. Nej, demokrati er en reel magt og en 
reel aktivitet blandt folket. Folket betyder jo netop dem, som ikke har ret 
til at herske. Demokrati er at give magten til dem, der ikke er bestemt til 
at herske,« forklarer Rancière […]

IDIOTISKE VÆLGERE STEMMER PÅ IDIOTISKE POLITIKERE, SOM TRÆFFER IDIOTISKE BESLUTNINGER

Kommentar af Frej Klem Thomsen i ATLAS Magasin, den 3. februar 2017 
Læs mere her.

»Demokrati har siden Anden Verdenskrig været bredt betragtet som ikke bare den bedste, men den eneste legitime styreform 
for et moderne samfund. Men selvom vi ofte ikke tænker over det, så har demokratiet indbyggede svagheder. En bestemt svag-
hed har plaget demokratiet siden dets fødsel, men har aldrig været vigtigere end i dag: uvidenhed.«

https://www.mm.dk/artikel/de-unge-forandrer-maaden-samfundet-forandres-paa
https://www.information.dk/kultur/2013/09/demokrati-perverteret-samfundsform
https://atlasmag.dk/samfund/idiotiske-v%C3%A6lgere-stemmer-p%C3%A5-idiotiske-politikere-som-tr%C3%A6ffer-idiotiske-beslutninger


RUNE LYKKEBERG: ALLE HAR RET

»Man får indimellem det indtryk, at ”demokratisk” altid er det 
rigtige, og ”udemokratisk” altid er det forkerte.  
Hvis man påpeger et udemokratisk træk hos andre, har man 
afsløret dem som antidemokrater, og så er de på den  
forkerte side. Demokrati som værdi bliver på den måde af 
overklasserne ofte brugt til at fortælle de uoplyste, udannede  
og uanstændige, hvad de skal tænke, og hvordan de skal op-
føre sig. Demokrati bliver en skolemestermoralisme, der skiller  
de rigtige og de forkerte borgere fra hinanden.« (side 7)

»Det demokratiske princip er efter min opfattelse, at ingen 
skal finde sig i, at andre fortæller dem, hvordan de skal hand-
le og tænke, uden deres samtykke. Du skal ikke underkaste 
dig autoriteter, du ikke anerkender. Demokratisk set er auto- 
 

 
 
ritet ikke noget, man har, i kraft af hvem man er, men noget 
man får, i kraft af hvad man gør, og hvad man siger. 

Alt for ofte hører vi overklasserne betjene sig af klassisk 
antidemokratiske argumenter for at bestemme uden at blive 
udfordret. Vi kender holdningen, at den brede befolkning er 
dum og uoplyst, den har ikke indblik i de virkelige forhold, 
og den forstår ikke behovet for nødvendige reformer. Vi ved 
også, at de, der siger dette, som regel hylder en ansvarlig-
hed, der går ud på, at man skal sætte sig igennem, selvom 
man ikke kan opnå opbakning. Det er en antidemokratisk 
holdning, at man ikke kan forklare folk, hvad der er rigtigt, 
og derfor hylder man den leder som modig, der ikke forhand-
ler, men bare handler.« (side 7-8).

LÆS TEKSTERNE OG DISKUTER, HVAD DEMOKRATI BETYDER 
FOR JER UD FRA SPØRGSMÅLENE: 

• Hvad er det første, I tænker på, når I hører ordet demokrati?

• Hvornår oplever I, at I deltager i demokratiet?

• Hvilke andre demokratiske arenaer findes der – ud over valgstederne til et kommunal- eller folketingsvalg i  

Danmark? Kan teaterscenen fx være en demokratisk arena?

• Amalie Sundorp Utzon siger i sin nytårstale, at demokratisk dannelse i dag er lig handling, ansvarstagen og  

fællesskaber. Hvilke handlinger taler hun om? Hvordan tager man ansvar? Og hvilke fællesskaber kan man  

indgå i?

• Jacques Rancière fortæller, at lodtrækning – og ikke afstemning – var den oprindelige demokratiske valgform. 

Hvilke pointer ligger der i den påmindelse? Folkestyret er for Rancière et slags paradoks, fordi folket er dem,  

der per definition ikke har ret til at styre. Hvordan kan I se det paradoks i dag i vores repræsentative demokrati?

• Rune Lykkeberg mener, at man fejlagtigt taler om demokrati som en værdi i dag. Det vil sige, at vi dømmer  

folk på, hvor ”demokratiske”, de er. Ifølge Lykkeberg bør man snarere betragte demokrati som et princip og  

et uløseligt problem. Kan du genkende Lykkebergs kritik?

• Frej Klem Thomsen peger omvendt på faren ved demokratiet: at folket tager dumme beslutninger, fordi de ikke 

sætter sig nok ind i alle emner. Diskutér Thomsens pointer med Lykkebergs citater. Hvornår er demokratiet et 

vigtigt princip – og hvornår er det en stor udfordring?

Uddrag fra Rune Lykkebergs bog Alle har ret – Demokrati som princip og problem, Gyldendal, 2012.



DIT EGET  
DEMOKRATI
Demokratiet er en sær størrelse, som fungerer på mange ni-
veauer: fra det personlige, individuelle valg til de store, fælles 
samfundsmæssige problemstillinger. Det ser vi i DEMOKRATI 
– OG HVA´ SÅ? og de problemstillinger, som opgaverne og 
artiklerne i dette undervisningsmateriale præsenterer.

Her til slut vil vi bede jer beskrive jeres eget forhold til og 
oplevelser med livet i demokratiet. Hvornår har I diskuteret 
eller været i konflikt med nogen i et fællesskab? Skriv en 

side, hvor I tager fat i en specifik og personlig situation, hvor 
en demokratisk problemstilling – bredt forstået – har været 
omdrejningspunktet.

Brug gerne forumteaterforestillingen DEMOKRATI – OG 
HVA’ SÅ? og de tidligere artikler, holdninger og statistikker i 
undervisningsmaterialet som inspiration til jeres essay. I kan 
perspektivere til forestillingens karakterer og finde underbyg-
gende argumenter i de mange artikler i materialet.

I KAN BRUGE NEDENSTÅENDE SPØRGSMÅL TIL  
AT DANNE JER EN STRUKTUR OVER JERES TEKST 

• Beskriv situationen du befandt dig i. Hvori lå konflikten? Var det en konflikt mellem dig og andre eller var det  

din egen indre konflikt? Brug gerne beskrivende ord, der gør oplevelsen levende for læseren.

• Hvori lå det demokratiske aspekt af konflikten? Brug gerne den personlige oplevelse til at belyse et samfunds-

mæssigt problem, som du tror, andre har befundet sig i.

• Beskriv hvordan konflikten blev løst, hvis den overhovedet blev løst. Var det med hjælp fra andre eller løste du 

den selv eller sammen med andre?

• Hvis konflikten stadig er åben, beskriv da, hvad du tror, der skal til for at løse den?


