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1. Præsentation af Trafficking og de Globale Gymnasier 

Skal man i en rapport om medborgerskab fremhæve et af de Globale Gymnasiers undervis-

ningsforløb, springer forløbet Trafficking (dvs. et forløb om handel med kvinder over lande-

grænser) i øjnene (Trafficking). Projektet vandt Undervisningsministeriets pionerpris 2010 og 

er udarbejdet af 5 lærere fra Københavns Åbne Gymnasium (KG) og Anne Mette W. Nielsen 

(projektleder på Globale Gymnasier) samt elever i følgegruppen på KG. Forløbet varer ca. 6 

uger og rummer en ‟vidensopbygningsfase‟, en ‟innovativ procesfase‟, en ‟ny vidensopbyg-

nings-/planlægningsfase‟ og en ‟formidlings/handlingsfase‟. Da det i 2009 blev afprøvet på 

daværende 1.y i et samarbejde mellem dansk-, engelsk- og samfundsfagslærere indgik i den 

vidensopbyggende fase et oplæg af Københavns politis særlige enhed for handlede kvinder. 

Eleverne inddrog bl.a. MF Yildiz Agdogan (S) i handlingsfasen. 1.y valgte følgende handlin-

ger: undervisning for andre klasser på skolen og folkeskolens 8. klasser; oplysnings- og de-

batskabende materiale på engelsk; en artikel på Wikipedia; et lovforslag, der stillede kvinder 

handlet inden for EU bedre; debatskabende happenings såsom fiktivt salg af kvinder til forbi-

passerende på strøget; uddeling af flyers; kage til gengæld for 5 minutters taletid om traffick-

ing; og indsamling af underskrifter til støtte for lovforslag. 

Trafficking er som nævnt udviklet inden for rammerne af det ligeledes prisbelønnede
1
 pilot-

projekt Globale Gymnasier, der startede i foråret 2008 på initiativ af fire gymnasier, Mellem-

folkeligt Samvirke (MS), Operation Dagsværk (OD) og projektleder Anne Mette W. Nielsen.
2
 

I dag er 8 gymnasier Globale Gymnasier. De har bl.a. følgende mål, de vil nå inden 2012: 

”[At] gymnasierne: 1. [arbejder] med globalt udsyn indenfor viden, handling og 

situering. 2. [etablerer] fysiske rammer, der reflekterer, at de er en del af Globale 

Gymnasier. 3. har en tids- og handlingsplan for bæredygtighed på skolen. 4. 

har partnerskaber med civilsamfund og virksomheder. 5. har partnerskoler i 

USA, Asien, Afrika, Sydamerika og Europa. 6. benytter udenlandske gæstelærere. 

7.  [etablerer international lærerudveksling og samarbejde] om et forløb. 8. [for 

][a]lle klasser gennemfører: a) et forløb, der involverer lokal, national og global in-

teraktion i en praksis (handling, formidling); b) et forløb, der fokuserer på kritisk di-

alog, kulturmøde og det at situere sig selv i verden; c) et forløb med fokus på sam-

spillet mellem det globale nord og det globale syd; d) et fælles undervisningsforløb 

med en partnerklasse i udlandet; e) et årligt forløb med fokus på global kommunika-

tion, globale udfordringer og bæredygtig udvikling; f) et virtuelt undervisningsforløb 

pr. år. 9. Alle studieretninger er på en studierejse, som binder det globale aspekt 

                                                 
1
 I 2009 modtog Globale Gymnasier Europarådets World Aware Education Award for initiativets „excellence in 

networking, partnerships and co-ordination to increase and improve global education‟. 
2
 På baggrund af ”et visionsseminar om uddannelse, kompetencer og globalisering” afholdt i 2007 af Krogerup 

Højskole hos Mellemfolkeligt Samvirke, se ”Globale Gymnasier – baggrund” på www.globalegymnasier.dk. 
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sammen med studieretningen. 10. Alle elever får et face-to-face møde med unge fra 

udlandet […]” 

Globale Gymnasiers projektleder støtter skolerne i at nå målene. Inden for samme tidsramme 

som projektets pilotfase (2009-2012) og i direkte tilknytning hertil arbejder projektlederen 

Anne Mette W. Nielsen på en ph.d. afhandling. Forskningen tager som Trafficking og Globa-

le Gymnasier afsæt i ”[g]ymnasiebekendtgørelsens § 1, stk. 5 [… hvor det lyder, at] eleverne 

skal opnå forudsætninger for aktivt at bidrage til udviklingen af et demokratisk samfund i 

relation til det lokale, regionale og globale perspektiv”. Projektet skal vise, hvordan man kan 

”styrker elevernes evne til at agere i en globaliseret verden” primært ved ”at bidrage til at ud-

vikle undervisningsdesign (se beskrivelsen på www.globalegymnasier.dk)” 

For at nå målene om international udveksling og ud- og afviklingen af globalt orienterede 

undervisningsforløb, har Globale Gymnasier tæt samarbejde med bl.a. NGOer og virksomhe-

der. MS og OD bidrager med følgende aktiviteter: Kompetenceudviklingskurser for lærere; 

udvikling af undervisningsforløb; samarbejder om undervisning og undervisningsmaterialer. I 

samarbejde med danske virksomheder får eleverne mulighed for virksomhedsbesøg fx i Indi-

en. Globale Gymnasier har således ”gennem Dansk Industri etableret kontakt til Vestas, 

Grundfos, FLSmidth og KEBurgmanns afdelinger i Chennai”.
3
 Medborgerskab er således 

både et centralt tema i Trafficking og Globale Gymnasier. 

2. Projektets undervisning i medborgerskab 

Målene for Trafficking falder sammen med gængse mål for undervisning i medborgerskab (at 

gøre eleverne: aktive, orienterede mod andet end dem selv, respektfulde, og bevidste om, at 

man må argumentere og lytte i dialog med andre). Undervisningsforløbets medborgerskabsin-

gredienser peger udover en dansk national ramme idet Trafficking er udviklet for at fremme 

FN‟s 2015-mål. Disse mål spiller en central rolle for Globale Gymnasier, der ser dem som 

intimt forbundet med menneskerettighederne fra 1948, og som et afgørende forsøg på at 

fremme en bæredygtig fremtid.
4
 Med FN‟s mål som baggrund er der udviklet undervisnings-

forløb til Globale Gymnasier, der fokuser på ”1. Konfliktløsning 2. Ressourcer og globale 

relationer 3. Trafficking og menneskerettigheder.” Trafficking er således tænkt i forhold til 

menneskerettighederne. Kvindehandel, der ofte grunder i manglende ressourcer, underminerer 

menneskerettigheder som fx kvinders lighed.  

                                                 
3
 Beskrivelse af øvrige samarbejder og tilgængeligt undervisningsmateriale findes på www.globalegymnasier.dk. 

4
 FN‟s 2015 Mål: Halvere fattigdom og sult i verden; Opnå grundskoleuddannelse til alle; Øge ligestillingen 

kvinder og mænd; Mindske børnedødeligheden med to tredjedele; Mindske mødredødeligheden med tre fjerde-

dele; Bekæmpe HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme; Sikre udviklingen af et bæredygtigt miljø; Øge samar-

bejdet om bistand, handel og gældseftergivelse. 
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Eleverne skal overvinde en distanceret tilgang til samfundsudfordringer. Trafficking er ikke 

blot et problem for nogle kvinder, hvis virkelighed er meget fjern fra gymnasieelevernes. For-

løbene skal også give eleverne den tanke, at de potentielt selv kan gøre noget ved problemer-

ne. De skal se sig selv som del af et nationalt og internationalt fællesskab, med fælles proble-

mer og muligheder for at finde fælles løsninger. Som det lyder: 

”Forløbene sætter fokus på: Hvilke udfordringer står vi overfor? Hvorfor er det et 

fælles ansvar? Hvordan kan vi arbejde på fælles løsninger? […] Gennemgående for 

forløbene er deres fokus på: Indlevelse og respekt; Handlemuligheder og globalt 

medborgerskab; Dialog og forståelse for forskellighed. Forløbene skal sikre ”at ele-

verne: Opnår forståelse af verden som sammenhængende; Opnår viden om verdens 

skævheder; Styrkes i at tænke vinklinger og løsninger; Tilegner sig redskaber til at 

tænke nyt og handlingsorienteret; Får erfaringer med at deltage i offentlig debat om 

global udvikling. Casen [viser] hvordan overholdelse af menneskerettigheder er et 

fælles nationalt og globalt ansvar. Forløbet [fokuserer] på, hvordan global, social 

ulighed og kvindesyn spiller ind i forhold til handlen med kvinder, i forhold til hand-

lede kvinders rettigheder og i forhold til samfundets holdning til tilstedeværelsen af 

handlede kvinder nationalt og lokalt (Trafficking).” 

Overordnet synes ikke blot Trafficking men også de øvrige ovennævnte undervisningsforløb 

at være tænkt ind i en medborgerskabsramme. Alle forløbene sigter mod at flytte elevernes 

orientering og kompetencer i retningen af centrale demokratiske medborgerskabstemaer som 

erkendelsen af, at vi har fælles problemer, der kræver fælles politisk demokratisk løsning 

gennem dialog, respekt og handling. Fra et gængs syn på medborgerskab, der omhandler te-

maerne: a) identitet, b) deltagelse og c) rettigheder på og den ulighed og eksklusion, der kan 

gøre sig gældende på alle tre niveauer, synes ikke blot rettigheder og deltagelse men også 

identitet og ulighed at blive inddraget (se Andersen 2004). Trafficking er derfor et eksempla-

risk medborgerskabsforløb. Det åbner nemlig op for alle tre dimensioner af medborgerskabet 

og de tilhørende ulighedsdiskussioner. 

3. En medborgerskabs-skolekultur? 

Et vigtigt element i en skolekultur er elevernes relationer til hinanden også på klasseniveau (fx 

deres gensidige respekt) (sml. Jacobsen 2004). Derfor kan forsøg på at fremme en bestemt 

skolekultur igangsættes på klasseniveau. Det er således meningsfuldt til en begyndelse at se 

på, hvordan de ovennævnte forløb og særligt Trafficking kan eksemplificere arbejdet med at 

skabe en medborgerskabs-skolekultur. Trafficking er projektforløb, hvor klasserne arbejder i 

grupper. Eleverne er ikke nødvendigvis orienterede mod de andre elever i klassen, men snare-

re mod arbejdsgruppen og mod dem, de skal formidle til. Dermed kan man undgå demotive-
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rende sammenligninger internt i klassen. Modsat fortæller eleverne, der har arbejdede med det 

første Traffickingforløb, at de under forløbet og siden har haft et rigtig godt klassefællesskab.  

Af beskrivelsen af forløbets mål fremgår, at det skal etablere en medborgerskabs-skolekultur: 

”Derudover bidrager forløbet til konkret at omsætte de forskellige dimensioner af 

bekendtgørelsens § 1, stk. 5 i undervisningen: Uddannelsen og skolekulturen som 

helhed skal forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og plig-

ter i et samfund med frihed og folkestyre. Undervisningen og hele skolens dagligdag 

må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværdighed og demokrati […] (Lov nr. 590, kapi-

tel 1, paragraf 1 stk. 5. 24.06.2005) (Trafficking).” 

Idet Globale Gymnasier er et pilotprojekt for enkelte klasser, hvordan bidrager Globale Gym-

nasier da til at danne en hel medborgerskabs-skolekultur? Hvad gøres der for skolekulturen 

blandt de elever, der ikke går i pilotklasserne? Her kan nævnes, at de Globale Gymnasier ind-

retter skolerne, så de afspejler de målsætninger, der tillige skal fremgå af skolernes værdi-

grundlag. På den måde vil elever i det mindste indirekte støde på en ny medborgerskabssko-

lekultur. Det er ligeledes sandsynligt, at skolerne påvirkes af de etablerede skolepartnerska-

ber, lærerbesøgene til eller fra partnerskoler, elevfølgegrupper, forestillinger og workshops.
5
 

4. Ser projektet sig som et medborgerskabsprojekt? 

Det er ikke kun et kuriosum, at det fremgår af rapporten om Globale Gymnasier for perioden 

2009-10, at skolerne i enighed har besluttet at søge optagelse i det medborgerskabs netværk, 

som nærværende rapport er en del af ”med henblik på den fine synergi, der potentielt ligger 

mellem de to projekter.” Ordet medborgerskab er således gennemgående i de Globale Gym-

nasiers selvbeskrivelse: 

”Det overordnede mål med projektet er at styrke globalt udsyn i gymnasiet med af-

sæt i gymnasiebekendtgørelsens § 1, stk. 5, hvor medborgerskab knyttes til både det 

lokale, regionale og globale niveau: [Gymnasieeleven] skal opnå forudsætninger for 

aktiv medvirken i et demokratisk samfund og forståelse for mulighederne for indivi-

duelt og i fællesskab at bidrage til udvikling og forandring samt forståelse af såvel 

det nære som det europæiske og globale perspektiv. Projektet er således motiveret af 

et mål om at styrke viden, dialog og evnen til at agere som global medborger som es-

sentielle egenskaber i det 21. århundrede. Projektet skal bidrage til at forankre og 

konkretisere § 1, stk. 5 i praksis gennem undervisningsforløb og projekter, der sigter 

mod at eleverne kan: Placere sig selv som globale medborgere i en forbundet ver-

den; Indgå i konstruktiv dialog med andre; Håndtere kulturelle forskelle; Forbinde 

viden og praksis; Bruge innovative tilgange til globale udfordringer; Interagere på 

lokale, nationale og globale niveauer (min fremhævning, 

www.globalegymnasier.dk)” 

                                                 
5
 Fx som afholdt af C:NTACT, Salaam Film&Dialog, og konsulentbureauer (på Langkær Gymnasium om sko-

lens værdigrundlag) (se Globale Gymnasiers hjemmeside for aktuel liste over aktiviteter). 
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Selvom der tydeligvis indgår både et demokratisk og et globalt medborgerskab i ovennævnte 

selvbeskrivelse, kræver det et vist analysearbejde at beskrive det specifikke medborgerskabs-

ideal, projektet sørger af fremme. Det følgende er en sådan analyse.  

Projektleder Anne Mette W. Nielsen har fremhævet social og moralsk ansvarlighed og aktivt 

samfundsengagement (”community involvement”) som en overset dimension i traditionelle 

medborgerskabsstrategier.
6
 Som hun ser det, har man i medborgerskabsundervisning fejlagtigt 

fokuseret på kendskabet til det politiske system, dialogiske, kritisk refleksive evner, og opbak-

ning til demokratiske værdier frihed, ligeværd og tolerance. Demokratisk medborgerskab 

koncentreres således om en kerne af deliberativt demokrati (Eriksen 2003). Det sker på be-

kostning af det andet medborgerskabsideal (den ansvarlige og aktive medborger). Hun anbe-

faler derfor en ny form for undervisning, der skal stimulere borgernes opfattelse af, at de selv 

er bærere af sociale og moralske ansvar, og derfor bør udøve et aktivt samfundsmæssigt en-

gagement.
7
  

Som hun ser det, har den traditionelle medborgerskabsstrategi medført, at danske unge nok 

har gode evner i lyset af elite- og (stærkt) repræsentative demokratiformer (Held 2006), men 

til gengæld står tilbage, når det gælder aktivt socialt og samfundsmæssigt engagement i de-

mokratiet.
8
 Som belæg henviser hun til undersøgelser, der viser, at få unge i Danmark forven-

ter at deltage ”i demokratiske processer ud over de konventionelle.” For en dybere analyse af 

rapporten henviser hun til et foredrag af Erik Amnå på UVM‐konferencen på Krogerup Høj-

skole i 2004
9
. Tilstede ved samme foredrag var Anne Mette W. Nielsens daværende kollega 

på Verden Brænder projektet på Krogerup Højskoles, Rune Baastrup.
10

 Han har givet en mere 

omfattende udlægning af samme foredrag (Baastrup 2004 & 2005).
 
Baastrups analyse er inte-

ressant her, fordi hans medborgerskabs-anbefalinger, som jeg skal vise, samtidig uddyber 

Nielsens.  

                                                 
6
 Med henvisning til den for udviklingen af medborgerskabsundervisning i Storbritannien og Danmark centrale 

såkaldte Crick-rapport (Education for citizenship and the teaching of democracy in schools, qcda.gov.uk, 1998)). 

Se Nielsen 2010. 
7
 Man bør nok tilføje at analysen ikke helt holder hvis man ser på den form for medborgerskabsundervisning 

Storbritannien praktiserer, hvor man lægger vægt på børnenes erfaring med aktiv involvering i lokale sociale og 

demokratiske opgaver ud. Analysen holder sikkert i forhold til et mere globalt engagement og udsyn som de 

globale gymnasier lægger op til. 
8
 Med henvisning til CIVED, Civic Education Study fra The International Association for Evaluation of Educa-

tional Archivement (IEA), 1994‐2002, www.iea.nl/cived.html. 
9
 Samme reference indgår i hendes ph.d. projektbeskrivelse som omtales nedenfor. 

10
 Der som Nielsen også har været aktiv i MS og OD og undervist gennem MS i medborgerskab gennem aktør-

pædagogik. 
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På baggrund af Amnås analyse (Amnå 2004) af, at nordiske unge ” ikke ønsker at være med-

lem af politiske partier eller stille op til valgene”
11

 anbefaler Rune Baastrup at udnytte 

”[a]ktørbegrebet”, som ”et praktisk løsningsforslag”. Koblingen mellem det passive medbor-

gerskab og aktørbegrebet begrunder Baastrup i, at den udslagsgivende faktor for passivitet 

(ifølge Amnås analyse) er ”den enkelte unges selvdeklarerede syn på egen politisk virknings-

fuldhed (political efficacy)”.
12

  

Fra et undervisningsperspektiv bliver det centrale nu at ændre de unges subjektive vurdering 

af egne handlemuligheder.
13

 Baastrups udlægning af denne konklusion passer som fod i hose 

på Traffickings centrale mål og faser. Medborgerskabsundervisning skal rumme: ”en videns-

dimension (at kunne forstå politiske spørgsmål) såvel som en mere aktiv dimension, der sigter 

på, hvorvidt den enkelte kan se sig selv gøre en forskel i politiske sammenhænge (Baastrup 

2004).” Globale Gymnasiers ovennævnte målsætning ”om at styrke viden, dialog og evnen til 

at agere som global medborger” udtrykker samme ide om, at undervisningen skal fremme 

danske informerede og aktive medborgere med globalt udsyn. 

5. Formulering af og arbejde med medborgerskabspædagogik 

For Trafficking beskrives følgende ”[p]ædagogisk/didaktisk[e] udgangspunkt”: 

At ”sætte eleverne i stand til at handle på deres viden/ Omsætte viden til handling; 

Forståelse for egne muligheder for at skabe opmærksomhed og debat om et emne; 

Eleverne skulle give deres viden videre til en ”offentlighed”. […] for at give eleverne 

en forståelse af offentligheden som ramme for debat og demokratisk indflydelse […]; 

Kendskab og stillingtagen til en global problemstilling, der har konsekvenser i Dan-

mark og lokalt (Trafficking).” 

Jeg skal i det følgende uddybe indholdet af dette medborgerskabspædagogiske ideal i forhold 

til hhv. Globale Gymnasier (5.1) og Trafficking (5.2). 

                                                 
11

 I sammenligning af 70.0000 14-åriges politiske engagement i 24 lande skelnes mellem ”fire slags deltagelse i 

politik: stemmeafgivelse, politisk repræsentation (bl.a. medlemskab af partier), deltagelse i forskellige protest-

former (demonstrationer, læserbreve, underskriftsindsamlinger) samt politiske aktiviteter, der indebærer egentli-

ge lovbrud – civil ulydighed (graffitimaling, trafikblokade, husbesættelse) (Baastrup 2004)”. Baastrup opsume-

rer, ”at de unge, der udtrykker mindst interesse i selv at være repræsentanter i demokratiet, findes i de gamle 

demokratier i Skandinavien og andre nordeuropæiske lande. Det samme gælder de unges forventninger til deres 

deltagelse i lovlige protestaktioner (ibid.).” 
12

 Rune Baastrup, der også mener, at de objektive betingelser for handlemuligheder i civilsamfund, NGOer og 

politiske partier er blevet indskrænkede fx pga. øget topstyring og professionalisering af NGOer og partier (Baa-

strup 2005: 14), er enig med Amnå. Den afgørende faktor for unges forventninger til egen demokratisk deltagel-

se, er ikke den objektive grad af åbenhed og lydhørhed i ”det politiske system” ”i forhold til individets ønsker”. 

Det er derimod ”den interne politiske virkningsfuldhed”, som refererer til ”den unges subjektive vurdering af 

hans politiske handlemuligheder [min kursivering] (Baastrup 2004).” 
13

 Sml. mht. begreberne ‟politisk tillid‟ og ‟empowerment‟ (Andersen 2004: s. 25, 34f, 250).  
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5.1 Aktørpædagogikken 

For at trænge dybere ned i medborgerskabspædagogikken i Globale Gymnasier, er det igen 

frugtbart at forstå den pædagogiske baggrund, projektlederen kommer fra (aktørpædagogik-

ken i OD, MS og Verden Brænder). Baastrup skriver, at ”[n]år vi i projekt Verden Brænder 

finder denne [Amnås, SLJ] rapport interessant, er det fordi, vi kan se klare paralleller mellem 

begrebet om intern virkningsfuldhed og vores diskussion af aktørbegrebet”. Aktørpædagogik-

kens har ”som den primære målsætning at danne unge til at se sig selv som aktører i sam-

fundsmæssige processer (Baastrup 2004).”  

Aktørpædagogikken ser sig selv i modsætning til traditionel gymnasiepædagogik, hvis denne 

udlægges som at lære eleven ”at indtage en beskuende, iagttagende og distanceret position 

overfor de samfundsmæssige fænomener eller begivenheder, man konfronteres med (ibid.).” 

Hvor traditionel undervisning sigter mod at ”eleven tillærer sig en bestemt objektiv, kritisk 

evaluerende og bedømmende anskuelsesvinkel” er det for aktørpædagogikken ”afgørende, at 

man […] i stedet fordrer en […] personlig involvering og investering i det emne, der bearbej-

des (ibid.).”  

Det kræver for Baastrup en ny pædagogisk praksis, hvis vi skal gøre ungdommen til aktive 

medborgere: ”Hvad det kommer an på er at udvikle nye pædagogiske tilgange og projekter, 

der kan […] give ungdommen rum for et møde med samfundets store udfordringer for der-

igennem at lære at blive aktive medborgere” (Baastrup 2005: 16). Nielsen har flyttet denne 

pædagogiske medborgerskabspædagogik over i gymnasieverdenen.  

Som i Verden Brænder, MS og OD skal unge mennesker nu i Globale Gymnasier ud og kon-

fronteres med globale udfordringer frem for blot at læse om dem. Det giver eleven en mere 

direkte konfrontation med emnet. Handlingsdimensionen i læringsforløbet ”lærer den enkelte 

at se sig selv som en handlende og aktiv part med mulighed for at indvirke på det emne eller 

fænomen, der bearbejdes (Baastrup 2004)”. Baastrup opsummerer: ”Det er netop denne 

grundfilosofi, OD er baseret på”, som ”indfanges i […] tretrinsraketten oplysning – stillingta-

gen – handling og er en konkret udmøntning af aktørbegrebet i praksis” (Baastrup 2004). 

Selvom Trafficking supplerer ovennævnte tretrinsrakket med en motivationscirkel, hvor ele-

verne skal motiveres til at finde mere information, passer ovennævnte godt som formel på den 

pædagogik, der lægges vægt på Globale Gymnasier. Den demokratiske selvtillid, der skal 

overvinde forhindringen mod aktivt medborgerskab, skal for Baastrup som for Nielsen styrkes 

både gennem handlingsaspektet og gennem de nye sociale kommunikationsteknologier (Baa-
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strup 2005: 15). Dette aspekt skal jeg vende tilbage til senere. Først skal vi se nærmere på den 

pædagogiske praksis i Trafficking. 

5. 2 Medborgerskabspædagogik i Trafficking 

Lad os vende tilbage til Trafficking og se hvorvidt og hvordan underviserne her arbejde med 

medborgerskabs-pædagogik. I beskrivelsen (Trafficking) opstilles en række ”[d]ogmer for 

processen: sig ”ja, og” – vær ikke begrænsende; del dine ideer; byg på andres ideer.” Dermed 

opnår man ikke blot at eleverne får en oplevelse af, at de hver i sær kan bidrage til (og være 

aktive deltagere i) en fælle proces, der rummer et med potentielt demokratisk sigte. Man til-

stræber tillige, at eleverne er inkluderende og respektfulde overfor hinanden. Når man ser på 

beskrivelsen af processen, går den formelle inklusionen af alle igen: ”Alle ideer hænges op så 

hele klassen kan se dem”, ”Hvert gruppemedlem vælger 3-4 post-its.”, ”alle får tre stem-

mer/streger”, ”ideen præsenteres for klassen”. Det fremgår også af de lærervejledende beskri-

velser: ”Det er vigtigt, at de ikke kun forholder sig til egne ideer, men får tid til at læse de 

andres” og ”[h]er er det vigtigt at man indskærper, at eleverne siger ”ja, og ...” til ideerne og 

ikke ser begrænsningerne, men mulighederne”. Trafficking supplerer således aktørpædago-

gikken med en motivationscirkel i forhold til informationssøgning og en anerkendende og 

inklusiv tilgang til gruppeprocesser. Samlet set en pædagogik, der kan modvirke, at elever 

kobler fra. 

6. Hvad er projektets styrker? 

Globale Gymnasier har vist, at man med ildsjæle, demokratisk engagement og en kerne af 

dygtige strateger og pædagoger kan få udbredt og udviklet et væsentligt projekt på kort tid. 

Kan projektet styrke unge menneskers tro på egne muligheder for at påvirke demokratiet, er 

det en afgørende bedrift for det danske demokrati. Projektets internationale fokus, hvor klas-

serne bl.a. skal arbejde med relationen mellem det globale nord og syd, deltagelse i internati-

onale skolepartnerskaber, og i et årligt projekt skal fokusere på globale udfordringer og bære-

dygtig udvikling, presser de studerende udover passivt og individualistisk elitedemokratisk 

medborgerskab i retning af aktiv stillingtagen til fælles udfordringer (sml. Held 2006). Jeg 

skal i det følgende uddybe hvordan handlingstilgangen (6.1) og emnevalgene (6.2) er centrale 

styrker ved projektet. 

6.1 ’Kritisk dialog sætter mange af – handling får alle med’ 

For at forstå handlingstilgangens styrke må man perspektivere til udfordringer ved traditionel 

demokratiundervisning. Siden folkeskoleloven af 1975 har demokratisk dannelse i den danske 
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folkeskole været forbundet med kritisk dialog (Gleerup 2007). Lytter man som forfatter og 

journalist Rune Lykkeberg til sociologer som Pierre Bourdieu og Gitte Sommer Harrits har 

denne medborgerskabsforståelse privilegeret en bestemt social klasse og gjort, at de andre 

sociale klasser stod af. Man privilegerer traditionelt dem, ”der er vokset op med storbyrejser, 

politiske diskussioner i hjemmet og et alsidigt kulturforbrug (Lykkeberg 2008: 353).” De ”op-

lever i skolen, at det er deres naturlige ret at tale meget, og de tror på, at de har noget at sige 

(ibid).” Ifølge sociologerne sættes dermed de andre elever af, og en splittelse opstår i klassen 

og siden i befolkningen. Det skyldes de anerkendelsesprocesser, der styrer megen menneske-

lig adfærd: ”De kan ikke undgå at bemærke, at der er andre, som ikke taler så selvsikkert, som 

kigger ned eller bare læser op, når de tvinges til at holde oplæg. […] [D]e nervøse eller usikre 

elever fornemmer selv de andres irritation og lærerens utålmodighed” (Lykkeberg 2008: 

353f). Ifølge analysen, har vi at gøre med et grundlæggende menneskeligt fænomen, der lige-

som ”den enkelte unges selvdeklarerede syn på egen politisk virkningsfuldhed” bestemmer, 

hvem der kommer til at være aktive medborgere i demokratiet: 

”…[man kan ikke] være ligeglad med andres foragt. Man positioneres i det sociale 

rum af de blikke, som andre sender én og af de ord, som andre bruger om én. Man 

handler og taler i forhold til andres forventninger om, hvordan man handler og ta-

ler. […] man kan ikke ignorere den sociale foragt […] disse relationer mellem dem, 

der er oppe, dem, der er nede og dem, der holder sig i midten, er ikke kun styrende 

for den politiske diskussion. De bestemmer også, hvem skolebørn vælger at lege med, 

hvem man ikke vil sidde ved siden af, og hvem man fniser over, når vedkommende 

åbner munden (ibid., s. 353).” 

I lyset af Globale Gymnasiers og Traffickingforløbets fokus på handling frem for kritisk dia-

log, er det bemærkelsesværdigt, at Lykkebergs analyse peger på, at unge der ikke kommer fra 

den traditionelt privilegerede sociale klasse, men fra den økonomiske under- og overklasse 

tendentielt foretrækker handling frem for de ‟endeløse‟ diskussioner, som den kulturelle 

overklasse er tiltrukket af, (Lykkeberg 2008: 98, 101f). Deltagerdemokratiet har ifølge Lyk-

keberg traditionelt privilegeret de kulturelt privilegerede, der generelt ”er bedst til at diskute-

re, overskue komplekse sammenhænge og gøre sig gældende” (ibid., 106). Globale Gymnasi-

er og Trafficking favner således bedre de grupper, der ellers vil være skeptiske overfor dan-

nelse til demokratisk medborgerskab (når en god medborger forstås som en deltagelse i en 

‟endeløs‟ saglig offentlig dialog). Globale Gymnasiers fokus på handling skulle her være en 

fordel, så længe alle oplever en høj grad af succes i ‟handling‟ og accept af deres ret til at 

handle.  
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Underviserne i Trafficking Jens Jakob Horsholt og Dorte Fensteen Nielsen fra Københavns 

Åbne Gymnasieum er bevidste om ovennævnte udfordring i ikke at sætte elever af, og pegede 

i et interview den 28.10.2010 selv på handlingsaspektet, som vejen til at styrke alle elevers tro 

på, at de er værdige som aktive medborgere. Ved et heldigt sammentræf viste det sig i Traf-

ficking, at elever, der ved ustruktureret projektarbejde kunne have stået tilbage for andre ele-

ver, fik en succesoplevelse, og lavede et godt projekt. Det heldige sammentræf bestod i, at de 

kunne finde inspiration i det fremragende oplæg Københavns politi lavede for klassen. Hand-

lings-/formidlingsdimensionen var i sig selv motiverende for gruppen (det var ikke ‟bare‟ 

læreren, der skulle bedømme deres handling). Men politibetjentenes stærke oplæg gjorde be-

tjentene til forbilleder, der motiverede til efterligning. Eleverne havde succes med deres op-

læg, og blev bedt om at komme igen med deres oplæg.  

Det kan ikke undgås, at der er elever, der på klassen og i grupperne indtager rollen som pro-

jektledere
14

, men alle eleverne kan alligevel få en oplevelse af hver i sær at være værdige bi-

drage til den demokratiske proces. Her synes det en fordel, hvis handlingerne kan variere, så 

det er muligt at få succes både med meget kreative løsninger og mere skabelonbaserede hand-

linger. 

6.2 Et fælles tredje – fokus væk fra eleverne 

Globale Gymnasier har en yderligere styrke, når det gælder medborgerskabsdannelse. Hors-

holt og Nielsen tilføjede i interviewet to øvrige udfordringer, underviserne må have for øje, 

hvis man ønske at fremme et inkluderende medborgerskab. I gymnasier med mange tosproge-

de og i de Globale Gymnasier, hvor man skal kommunikere og arbejde sammen med elever 

fra fjerntliggende lande, er der yderligere farer for opsplittende ‟os-dem-processer‟. Undervi-

serne fortalte om store udfordringer med både diskussion af fordomme pr. mail med et gym-

nasium i Kairo og med at sætte de tosprogede elevers ‟kultur‟ til debat. På den baggrund hav-

de de indset, at det i undervisningen på Globale Gymnasier er vigtigt at fokusere på ‟et fælles 

tredje‟. Dvs. i stedet for at diskutere forskelle mellem dig og mig eller din og min gruppe, er 

det frugtbart i fællesskab at forsøge at løse et fælles problem. I et seminar den 25.10.2010 

med oplæg fra en række undervisere i Globale Gymnasier var denne pointe illustreret fra na-

turfag til samfundsfag.  

                                                 
14

 Se rapporterne fra tidligere Elev Camp på www.globalegymnasier.dk. 
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7. Hvad er svagheder ved projektet? 

Selvom ordet medborgerskab optræder som central målsætning for Trafficking og Globale 

Gymnasier har det været nødvendigt at få omveje for at analysere, hvad der nærmere forstås 

med medborgerskab. Træder vi et skridt tilbage, gælder at interessen for mere fokus på med-

borgerskab bunder i, at en række af politikeres og engagerede borgeres forskellige målsætnin-

ger kun kan nås med borgernes (daglige) opbakning. Men i praksis optræder medborgerskab 

ofte som en relativt vagt defineret ramme for ‟borgermotivation‟, som alle politiske segmenter 

derfor kan have aktier i.
15

 Globale Gymnasier kunne således frygte, at den brede tilslutning til 

medborgerskabsprojektet smuldrer, hvis det præciseres, hvad der her menes med medborger-

skab.  

Det er dog ligeledes farligt ikke at præcisere nærmere, hvad man mener med medborgerskab. 

Som jeg skal fokusere på i det følgende, er der to farer forbundet med, at Trafficking og Glo-

bale Gymnasier er relativt vage i præciseringen af medborgerskab(et)s betydning for projek-

tet. De to problemer er, at andre dagsordner kan komme til at overskygge medborgerskabet 

(7.1.), og at medborgerskabet amputeres fra dets kritiske dimension (7.2.). 

7.1 Innovativ pædagogik uden medborgerskab? 

De Globale Gymnasier risikerer, at dagsordnen om at gøre eleverne til aktører, der benytter de 

nye sociale informations- og kommunikationsteknologier overskygger medborgerskabsdag-

ordnen. Idet man indtil videre ikke har formuleret mere konkret hvilke medborgerskabsidealer 

man sigter mod, risikerer man at lade medborgerskabsperspektiver forsvinde helt af syne til 

fordel for innovative handlinger.  

Til illustration af min pointe, er det ikke åbenlyst i Anne Mette W. Nielsens ph.d. projektbe-

skrivelse, at de nye teknologier er underlagt medborgerskabsmålsætningen. Projektets under-

titel er fx ”læringsstrategier og undervisningsdesign i en global kontekst”. Projektet handler 

bl.a. om hvordan ” videnhåndtering og videnproduktion fungerer i en global kontekst” og skal 

”[b]idrage til at udvikle læreprocesser, der integrerer deltagelse og handlekompetencer i gym-

nasieskolen” i ”et moderne vidensamfund præget af internationalisering indenfor teknologi.” 

Det kan således føre til undervisningsformer med en masse brug af ”virtuelle undervisnings-

                                                 
15

 Alt efter forestillinger om mål og trusler, kan man med medborgerskab forbinde: (1) en økonomisk produktiv 

borger (en sund, udholdende, engageret, studerende/uddannet/jobsøgende/stabil medarbejder); (2) en lovlydig og 

regelretborger; (3) en borger, der kan begå sig internationalt, der kan knække de kommunikationsmæssige koder, 

der gælder her; (4) en oplyst borger; (5) en borgergruppe med praktisk realiseret gensidig respekt, hvor alle i 

praksis har mulighed for at blive hørt og præge samfundets udvikling. 
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rum”, ”blog, lyd og video”, kreativ vidensindsamling af aktive og handlende elever – helt 

uden at medborgerskabsmålsætninger bringes i spil (se www.globalegymnasier.dk).  

I statusrapporten for Globale Gymnasiers første år beskrives i en række punkter fortolkningen 

af den nye gymnasiebekendtgørelse, hvor det at kunne forbinde viden og praksis, og at bruge 

innovative tilgange til globale udfordringer synes at overskygge medborgerskabsdelene. Alt 

dette blot som en advarsel om en tendentiel udfordring for projektet. 

Af mine interviews med elever og undervisere på KG fremgår, at man har valgt ikke at frem-

lægge medborgerskabsmålsætningerne direkte for eleverne. At eleverne derfor ikke kan give 

denne rapportskriver en masse forgyldte sætninger om medborgerskab til rapporten, er ikke 

nødvendigvis skidt fra et medborgerskabs-perspektiv(!) Faren er blot hvis fx ‟innovation‟ 

fremstår langt tydeligere som målsætning (og som tydeligere vej til anerkendelse for elever og 

gymnasier fra det omgivende samfund) end medborgerskab. Blandt flere af de elever, jeg talte 

med, havde de ikke gjort sig tanker om medborger- eller verdensborgerskab, men var tydeligt 

interesserede i, at de var på en innovationslinje, og i, at der var oprettet et innovativt lærings-

miljø på Tap E i Carlsberg, hvor undervisningen foregik. Få havde hørt om medborgerskab.  

Da jeg talte med elever fra klassen, der året før havde lavet Traffickingprojektet, var kun én af 

eleverne godt inde i, hvad de globale klasser gik ud på. Hun var i Gymnasiets elevfølgegruppe 

– en post hun med brug af et begreb fra det kreative erhvervsliv var blevet headhuntet til. Ud 

fra ideen om, at det gælder om at gøre eleverne til aktører, er det muligvis en god pædagogisk 

strategi ikke at overdænge med foredrag om medborgerskabsidealer. Men for de mere kritisk-

dialogiske medborgerskabsidealer, risikerer innovation og de kreative erhvervslivs termer at 

sætte dagsordnen. Som Rune Lykkeberg påpeger: 

”Et […]stort problem ved præmisserne for alliancen mellem den økonomiske mid-

del- og overklasse og underklasserne er, at der gives politiske problemer som styring 

af offentlige institutioner, den globale opvarmning og interne forskningsprioriterin-

ger, der kræver offentlige diskussioner” (Lykkeberg 2008: 103). 

Betyder aktørpædagogikkens fokus på information og handling og Globale Gymnasiers nu 

beskrevne interesse for innovation og informationsteknologier, at Gymnasiebekendtgørelsens 

formaninger om demokratisk- og almendannende aspekter af undervisning og skolekultur 

risikerer at glide i baggrunden? Ideen med projektet er tydeligvis at koble aspekter fra det kre-

ative erhvervsliv og de sociale internetteknologier med både handlinger, viden og refleksiv og 

kritisk demokratisk dannelse. Som det lyder i en pressemeddelelse på Globale Gymnasier 

hjemmeside: 
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(KG) […] udvikle[r] et undervisningsforløb om CSR-politik (Corporate Social Re-

sponsibility) i udviklingslande. […] Det er lærernes mål at forløbets brug af interak-

tion, dialog og refleksion vil give danske unge øget forståelse for forskelle og lighe-

der ved det at være ung i Danmark og Indien. 

En central udfordring for projektet bliver i det lys også at udbrede modellen fra generelt med-

borgerskabsorienterede instanser (OD, MS, KG) til de øvre gymnasier i netværket som så-

dant. Medborgerskab risikerer at blive et ord, underviserne ikke kan forbinde noget præcist 

med. Det fremgik bl.a. på en workshop afholdt 25.10.2010, hvor undervisere fra forskellige 

fag fremlagde deres erfaringer med de Globale Gymnasier. For de lærere, der måske ikke na-

turligt identificerede sig med MS, OD og FN‟s bæredygtighedsmål – eller som ikke kunne 

forbinde deres fysikundervisning hermed – måtte man med et grin nævne at ”vi vist ikke har 

brugt FN‟s 2015 mål” som mål for undervisningen. Frem for at specificere bestemte medbor-

gerskabsmålsætninger i retning af kritisk (selv)refleksion benyttes FN‟s 2015 mål måske af 

Globale Gymnasier som den medborgerskabsmålsættende ramme for undervisningen? I så 

fald kan det blive let for den ikke-medborgerskabsorienterede underviser i praksis primært at 

fokusere på, at der skal skypes og blogges med lærere og studerende fra et andet land. 

I evalueringsrapporten for Globale Gymnasier 2009-10 påpeges dog også, at målene ”skal 

fokuseres og tydeliggøres.” Det påpeges også at ”det globale stadig [er] abstrakt for mange 

elever, og der er behov for at tydeliggøre for dem, hvad det vil sige at være pilotklasse.” Det 

synes således væsentligt at arbejde mere med at tydeliggøre og konkretisere hvordan lærere 

og elever kan forstå de former for medborgerskab, projektet søger at fremme. 

7.2 Vejen til selv-kritisk verdensborgerskab? 

Selv når kulturmøde er på skemaet, kan det blive nødvendigt at eksplicitere dyder om kritisk 

selvrefleksion, der er væsentlige i verdensborgerlitteraturen, men måske er overset i Globale 

Gymnasiers aktørpædagogik. At kritisk dialog ikke opstår af sig selv, kan bl.a. illustreres med 

en iagttagelse fra 1.es undervisning (der endnu ikke har haft reel global undervisning). Tors-

dag 28.10.2010 er der i Tap E, Carlsberg besøg fra Chennai. Thilothama Ravi fra the Hindu 

Senior Secondary School holder et oplæg for de lidt tilbageholdne elever.
16

 Som iagttager kan 

man gøre sig forestillinger om det non-verbale kulturmøde, der sker: Mon eleverne også sid-

                                                 
16

 Ravis skole i Chennai er udvalgt bl.a. pga. elevernes høje engelskniveau, hvorfor det er en privatskole for 

overklassen. Samtidig indgår den i et stort engelsk netværk. I den 125 siders rapport The Influence of North 

South School Partnerships fra The London Centre for Leadership in Learning, www.ioe.ac.uk, som evaluerer 

det globale skolenetværk, Globale Gymnasier bl.a. henter skolepartnerskaber igennem, arbejder kun tre ud af 55 

skoler med medborgerskabsuddannelse. Thilothama Ravi leverer dog et glimrende oplæg til en interkulturel 

dialog, der kunne stimulere kritisk medborgerskab. 
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der med benene oppe på skolen Thilothama Ravi kommer fra?
17

 Nu fortæller Thilothama Ra-

vi nogle ting, der burde provokere: ”Hvor jeg kommer fra bestemmer forældrene hvem vi skal 

giftes med og hvad vi skal studere, men det er vi trygge ved.” Eleverne lytter, men føler sig 

tilsyneladende ikke provokerede til at respondere. Er de generte, eller bare kulturrelativister? 

Heller ikke da Thilothama Ravi lægger sig helt fladt ned på maven i sin sari for at vise, hvor-

dan elever og lærere hver morgen beder til Gud på skolen afstedkommer det en reflekterende 

dialog om normer i danske skoler. Thilothama Ravi synes klar på at diskutere kulturforskelle, 

men de danske elever skal først til at klædes på til opgaven. 

I sådanne kulturmøder synes det vigtigt at sætte sig mål for medborgerskabsdannelse, så un-

derviserne kan klæde eleverne på. Er målet fx at eleverne skal kunne se ‟det universelle i det 

fremmede‟ (fx se noget alment i Israel-Palæstina-konflikten)? I sig selv bringer Thilothama 

Ravi et globalt perspektiv ind i klassen, men der er et skridt fra møder med dygtige undervise-

re fra Indien til verdensborgerskabs-undervisning. Når eleverne flyves den anden vej, hvad er 

da målet? Skal man forsøge at stimulere elevernes kritiske selvundersøgelser, når de møder en 

kultur, der gør tingene anderledes, når de sikkert (når det hele er nyt) begejstres over teknolo-

giske landvindinger og sikkert glædes over at vores højhastighedsinternet og højteknologiske 

klasserum overstråler, hvad et overklassegymnasium i Chennai kan præstere?
18

 

Det er ikke tydeligt, at man i projektet har gjort sig tanker om de selv-kritiske målsætninger 

for verdensborgerskab. Det har den amerikanske professor i filosofi, etik og retsvidenskab 

Martha Nussbaum, der anses for at være en af vor tids vigtigste intellektuelle.
19

 Ifølge hende, 

må en verdensborger, der fx kommer fra Vesten og skal arbejde i et firma i Østen kunne re-

spektere og sætte sig ind store kulturel forskelligheder (forskelle på kønsrolle- og familiemøn-

stre, på seksuel forskellighed). Man skal kunne håndtere oplevelsen af at stå i en ny kontekst, 

hvor det man før fandt unaturligt opfattes som naturligt og omvendt, og have evnen til at kun-

ne leve sig ind i andre menneskers liv, når de kommer fra en helt anden kultur end én selv 

(Nussbaum 1998: 51).  

Alt dette kræver, hvis det skal blive på verdensborgerpræmisser, ikke bare viden men også 

selvkritiske undersøgelser. Selvkritik fører til ydmyghed og åbenhed for det anderledes 

                                                 
17

 Ravi kigger spørgende på underviseren, da en elevs mobiltelefon ringer, men den danske underviser tager det 

roligt. Hvad ville Ravi have gjort? 
18

 På fyraftensseminaret ”Globale perspektiver i undervisningen”, d. 25.10.2010, MS, med deltagelse fra Indien, 

Egypten, Kenya og Tanzania og skype-videointerview med Atteqa Malik fra Karachi, Pakistan, var der således 

megen fokus på teknologierne omkring blogging og skype. 
19

 Filosof Peter Kemp, der (bl.a. i Kemp 2005) knytter an til samme tanker, har dog holdt oplæg for Globale 

Gymnasier. 
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(Nussbaum 1998: 53). Sammenligninger af kulturer kan derfor opøve kritisk tænkning og 

tolerance overfor det, der synes anderledes og mærkeligt – men det kommer ikke af kultur-

møder i sig selv (ibid.: 55, sml. Callan 1997; Gutmann 1999; Levinson 2002). Globale Gym-

nasier bør i det lys indarbejde selv-kritiske undersøgelser af egne (nationale) selvbilleder og 

fordomme: Er vore normer unikke? Er de rationelle? (se Melchior 2008; Rostbøll 2009). 

En lang filosofisk tradition har tillige forsøgt at få mennesker til at se sig selv som verdens-

borgere, der er moralsk forbundne med ikke blot landsmænd og evt. nye kollegaer i en inter-

national virksomhed. Dermed bliver vi ansvarlige for at forsøge at fremme en mere retfærdig 

verden (Nussbaum 1998: 52). Et sådant medborgerskabsideal vil får konsekvenser for under-

visningen, og Nussbaum ser både kulturmøde, selvkritik og udvidelsen af moralske forpligtel-

ser som idealer, vi bør konkretisere i forhold til demokratisk medborgerskabsuddannelse i 

vores skoler og højere læreanstalter (ibid., 53). Det kræver alt sammen moralske perspektiv-

skifter for eleven. De skal turde se på deres liv ude fra. Fra dette fjerne perspektiv skal de tur-

de stille os selv de spørgsmål, som en tilskuer ville stille til vores liv (ibid. 58). 

Det er næppe fair overfor et medborgerskabsprojekt at hævde, at det ikke løser alle problemer 

i forhold til at danne fremtidens medborgere.
20

 Alligevel peger både nationalt og globalt ori-

enterede medborgerskabsteoretikere på nødvendigheden af at stimulere den kritiske tænkning 

og de dialogiske egenskaber, som innovativ handling risikerer at trænge i baggrunden. 

8. Er projektet bæredygtigt – og hvorfor? 

Projektets leder har selv peget på nogle praktiske udfordringer, som det ligger udenfor denne 

rapports rammer at undersøge perspektiverne i.
21

 Af mere strukturelle udfordringer for projek-

tets bæredygtighed, vil jeg først nævne to udfordringer, der relaterer sig til projektets udbre-

delse. Problemerne har således intet at gøre med projektet i sin nuværende form. (1) Der er 

potentielle begrænsninger for undervisningsdelens strategi om at finde et emne, der repræsen-

terer ‟et fælles tredje‟. Når undervisningsforløb skal udvides fra emner ingen elever på for-

hånd har særlige aktier i, men som alle kan indse er uretfærdige, kan der derfor opstå proble-

mer. Emnet trafficking udgør emnemæssigt et ‟fælles tredje‟, men der vil være mange globale 

emner, hvor fordomme overfor de involverede grupper skal bearbejdes (fx narkomani og in-

ternational narkotikastrømme og narkosælgere i Danmark). Det samme gælder hele kultur-

                                                 
20

 Meget tyder på, at vi under alle omstændigheder har brug for en række sociale forventningers og tilbuds sam-

spil (dannelsesprocesser) i familier, venskaber, civile netværker, arbejdsmarkedet, offentlige institutioner, offent-

ligt ansatte og skolerne, hvis de fleste borgere i et land skal ende som aktive medborgere. 
21

 Nielsen påpeger, at Trafficking ikke direkte passer ind i fagenes pensum, og at Globale Gymnasier for den 

enkelte lærer og klasse kan kræve tilvænning og tid til fordøjelse. Begge udfordringer synes dog overkommelige.   
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mødedelen, og konfliktanalyser som Israel-Palestina konflikten, hvor eleverne må forventes at 

være splittede og have aktier i emnet, der kan gøre det svært at fokusere på viden og handling 

snarere end dialog, (selv)kritik og holdningsdannelse. (2) Der synes også at være strukturelle 

udfordringer for Globale Gymnasiers udbredelse. Fra gymnasierektorernes vinkel kan projek-

tets attraktioner have at gøre med ønsket om at give gymnasiet en særlig profil, der kan til-

trække elever. Det betyder også, at hvis de konkurrerende gymnasier også bliver Globale 

Gymnasier, mister man sin særlige profil. 

I beskrivelsen af projektets begrænsninger så vi på kampen mellem innovation og medborger-

skab. Men innovation er ligeledes et selvstændigt problem, når man vil se på projektets bære-

dygtighed. Hvis innovation betyder nye undervisningsformer, nye læringsmiljøer og ny tekno-

logi risikerer man at sætte gymnasier og undervisere under pres for forandringer (så de ikke 

indhentes af andre skolemiljøer og ikke længere er innovative). Samtidig risikerer man at ska-

be forvirring blandt lærere og elever om målsætningen med innovationen. Desuden risikerer 

man (jfr. ovenstående pointer af Lykkeberg), at kun enkelte elever formår at agere i de om-

skiftelige læringsprocesser. Den mulige utilfredshed blandt undervisere og elever er naturlig-

vis en trussel mod bæredygtigheden. Noget af utilfredsheden kan som nævnt fjernes ved at 

tydeliggøre medborgerskabsmålene. En sådan tydeliggørelse vil samtidig tage presset af in-

novationsmålsætningen. Men det er givetvis sværere at brande sig på medborgerskab og lig-

hed i demokratisk deltagelse end innovation. 

9. Væsentlige konklusioner der skal indgå i en fælles perspektivering 

Globale Gymnasier udforsker nye måder at engagere danske gymnasieelever i demokratiet og 

globale udfordringer. Det har på kort tid ført til bemærkelsesværdige pædagogiske forløb, 

hvor eleverne motiveres til at være både aktive og engagerede i internationale problemstillin-

ger.
22

 Hele denne nytænkende del af Globale Gymnasier bør inspirere alle, der i uddannelses-

institutioner arbejder med at åbne elevers øjne for demokratiske udfordringer og for deres 

ansvar som medborgere. Samtidig ville det – ud fra denne rapports fokus på, hvordan man 

kan fremme medborgerskab – styrke projektet at gøre sig mere præcise tanker om, hvad for 

typer medborgerskab, man ønsker at fremme. Som det har vist sig, er der store udfordringer i 

at engagere alle elever i undervisning, der kan gøre dem kritiske, dialogiske, globale medbor-

                                                 
22

 Michael Salbo (KG) illustrerer i et oplæg (d. 25.10.2010, MS) kreativiteten hos underviserne i de Globale 

Gymnasier. I undervisningsforløbet Blood in the Mobile fangede man elevernes opmærksomhed gennem noget, 

de allerede identificerede sig med: Der er noget i jeres mobiltelefoner! Det har tragiske menneskelige omkost-

ninger for mennesker et andet sted på kloden, at det er der. Eleverne kigger op. Lytter. Hvad er det? 
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gere. Projektets løsning på problemet er at fokusere på erfaringer og handling.
23

 Til gengæld 

underspilles medborgerskabets – for dansk skolesammenhæng – traditionelle ‟kritiske offent-

lige dialoger‟. På sigt bliver det nødvendigt at undervisere, der ikke har kernegruppens erfa-

ringer og selvforståelse (grundet i MS & OD), gøres klart, hvordan undervisningen skal bi-

drage til medborgerskabsmålsætninger og ikke blot innovation, handling og interaktion. Disse 

kritiske bemærkninger må dog ikke overskygge det columbusæg, aktørpædagogikken kan 

være i forhold til at engagere hele elevgruppen. 
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Geoff Andrews er underviser på det åbne universitet i Walton. Med stor inspiration fra Antonio Gramcis 
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Balakrishnan, som minimum have indsigt i disse processer. 

Gopal Balakrishnan er professor i mentalitetshistorie ved University of California, Santa Cruz. 

Barbalet, J.M. 1988: Citizenship. Open University Press, Milton Keynes 

Barbalet laver en skarp analyse af T.H. Marshalls teori om medborgerskabets delvise opgør med 

klassesamfundet. Barbalet undersøger de loyalitetsforhold og identiteter som knytter sig til 

medborgerskabets rettigheder og pligter. Han undersøger tillige politiske fællesskabers afgrænsninger af 

politiske og kulturelle deltagelsesformer i lyset af immigration. 
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Barber, Benjamin R. (1996): ”An American Civic Forum: Civil Society between 

market individualism and the political community”, Social Philosophy and 

Policy, 13, side 269-283.  

Et forsvar for, en analyse af og ideer til styrkelse af det civile samfund som det centrale 

medborgerskabsforum.  
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Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk.  

Barber er professor i civilsamfundet ved University of Maryland, College Park School of Public Policy. Han er 

desuden formand for den internationale NGO CivWorld.  

Bellamy, Richard (2008): Citizenship – A Very Short Introduction. Oxford 

University Press, 133 sider.  

Solid introduktion til medborgerskab. Fokus på det politiske begreb om medborgerskab under temaerne 

medlemskab, rettigheder, deltagelse, historie og medborgerskabsteori.  

Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk.  

Professor Richard Bellamy er leder af europainstiuttet og professor i statskundskab, University College 

London, England. 

Benhabib, Seyla (2002) ”Chapter Six: Who are ”We”? Dilemmas of Citizenship 

in Contemporary Europe” fra The Claims of Culture: Equality and Diversity in 

the Global Era, Princeton University Press, side 147-177.  

Dilemmaer i europæiske forestillinger om medborgerskab i lyset af immigrationen fra ikke-europæiske 

lande.  

Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. 

Seyla Benhabib er professor i statskundskab og filosofi ved Yale University, USA. 

Benhabib, Seyla (2005): “Borders, Boundaries, and Citizenship, PSOnline, 

side 673-676. 

 Migration i form af flygtninge sammen med de delvist lukkede grænser viser, at der er ustabilitet i 

forholdet mellem den moderne stats forestilling om selvstændighed og dens tilslutningen til universelle 

menneskerettigheder. Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. 

Bentley, Russel / Owen, David (2001): “Ethical Loyalties, Civic Virtues and 

the Circumstances of Politics”, Philosophical Explorations, 3, side 223-239.  

Hvilken identitet kan samle medborgerne uden at de må give køb på private fx religiøse overbevisninger? 

Der skelnes mellem former for anerkendelse og medborgerskab som hhv. status og livsform. En løsning 

findes ved at introducere to forskellige dyder for hhv. majoritets- og minoritetsmedborgere.  

Politisk teori om medborgerskab (lydhørhed og udholdenhed). Sprog: engelsk.  

Russell Bentley, Senior Lecturer in Political Theory, Deputy Head of School Education 
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Billig, Michael (1995). Banal Nationalism. Sage, London. 

Billing viser hvordan nationale identiteter konstrueres og vedligeholdes gennem ceremonier og ritualer i 

den nationale offentlighed. Nationale højtider, hvor nationen som kollektiv erindres og æres, producerer et 

nyt erindringsfællesskab. Erindringens højtider overstråler i betydning ikke menings- og 

forståelseshorisonter, der reproduceres i menneskers hverdagsliv. Igennem nationale nyhedsmedier, 

uddannelse, vejrudsigter og meningsmålinger fastholdes en national identitet snarere end på flagdagene. 

Sprog: Engelsk 

Michael Billig er professor i socialvidenskab ved Loughborough University 

Brochmann, Grete / Seland, Idunn (2010): “Citizenship policies and ideas of 

nationhood in Scandinavia, Citizenship Studies, 14,4, side 429-443.  

Analyse og sammenligning af krav til medborgerskab og statsborgerskab i Norge, Sverige og Danmark og af 
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Brubaker, Roger (1996). Nationalism Reframed. Nationhood and the 

National Question in the New Europe, Cambridge. 
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Calhoun, Craig (1999). “Nationalism, Political Community and the 

Representation of Society”. European Journal of Social Theory, 2, 2, s. 217-

231. 
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Exclusiveness of the Demos”, International Sociology, 14,3, side 245-268. 
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denne form ekskluderende, uretfærdigt og utidssvarende. De tre elementer må derfor adskilles og re-

institutionaliseres på forskellige niveauer herunder et overnationalt plan.  

Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk.  

Jean Louise Cohen er professor i modern civilization, Statskundskab, Columbia University, USA.  

Crowly, John (1998). “The National Dimension of Citizenship” i T.H. Marshall. 

Citizenship Studies, Vol 2, No. 2. 
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Sprog: Engelsk 

John Crowley er Senior Programme Specialist ved UNESCO og redaktør på tidsskriftet ‘International Social 

Science’. 

Galeotti, Anna Elisabetta (1993): ”Citizenship and Equality. The Place for 

Toleration”, Political Theory, 21,4, side 585-605.  

Anerkendelsen af lige medborgerskab er ikke altid nok for dårligt stillede minoriteter. Hvis vi skal forstå 

deres adfærd må den af og til forstås som søgen efter anerkendelse som lighed i respekt. Hvis forskelle 

ekskluderes fra det offentlige rum kan det opleves som mangel på lige respekt. Dette er en udfordring for 

liberale samfunds selvforståelse, som bunder i den begrænsninger i den liberale medborgerskabsteori. 

Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk.  
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Anna Elisabetta Galeotti er professor i politisk filosofi ved Università degli Studi del Piemonte Orientale, 

Vercelli, Italien 

Giddens, Anthony (1994). “T.H. Marshall, the state and Democracy”, Bulmer, 

Martin & Rees, Anthony: Citizenship Today. The Contemporary Relevance of 

T.H. Marshall, UCL Press.  

Giddens diskuterer hvilket medborgerskabsbegreb, der kan indgå i rekonstruktionen af den nationale 

velfærdstat når demokrati skal udvise fra det lokale og nationale til det globale niveau. 

Uddannelsessystemet skal stimulere dialog mellem alle niveauerne.  

Anthony Giddens er britisk sociolog og professor emeritus ved London School og Economics.  

Gutmann, Amy (red.) (1998): Freedom of Association, Princeton University 

Press, 382 sider.  

Antologien rummer 12 kapitler. Af særlig interesse er del 2 om medborgerskabs værdier i 

civilsamfundsfællesskaber med artikler af centrale medborgerskabsteoretikere som Will Kymlicka, Yael 

Tamir, Daniel A. Bell, Samuel Fleischacker, Alan Ryan og Stuart White. Interessante diskussioner fx af 

udfordringer i etniske gruppers civilsamfundsmæssige engagement. Er det godt medborgerskabs 

engagement når etniske grupper organiserer sig som etnisk eller religiøs gruppe? Hvad kan og bør staten 

gøre i lyset heraf?  

Rektor for University of Pennsylvania og professor i statskundskab, kommunikation og filosofi, USA 

Habermas, Jürgen (2001): "Den europæiske nationalstat - om 

suverænitetens og statsborgerskabets fortid og fremtid" i Politisk filosofi. 

Udvalgte tekster, Gyldendal.  

I udviklingen mod postnationale samfund kan vi orientere os ved at se på nationalstatens fordele og 

begrænsninger (bl.a. i lyset af den multikulturelle differentiering af samfundet og i lyset af globaliseringen). 

Skellet mellem nation og stat beskrives ligesom der skelnes mellem republikanisme og nationalisme.  

Sprog: dansk. 

Den tyske professor emeritus Habermas' værk og ikke mindst denne artikel har haft stor betydning for 

nutidige diskussioner om medborgerskab.  

Heater, Derek: Citizenship. The Civic Ideal in World History, Politics and 

Education, 1990, 2004, 388 sider.  

Bogen rummer hele 180 sider om medborgerskabets historie og 140 siders analyse og diskussion af de 

centrale medborgerskabsdiskussioner. Her undersøges medborgerskabets tilhørende følelser, 

medborgerskab som status, dets politiske dimensioner og ditto udfordringer. De sidste 50 sider 

præsenterer et “holistisk medborgerskabsbegreb” og dets didaktiske muligheder.  

Sprog: engelsk.  
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Heater var dekan på The Faculty of Social and Cultural Studies ved det hedengangne Brighton Polytechnic 

og har skrevet mange bøger om medborgerskab. 

Held, David (1995). Democracy and the Global Order, Polity. 

I denne bog argumenterer Held for at det liberale demokratis opkomst står i stor gæld til nationalstaten. 

Den globale økonomi er på den anden side vokset ud over de nationale grænser i transnationale 

korporationer, interessegrupper etc., og dermed også hinsides den individuelle nationalstats kontrol. 

Politiske beslutninger på det globale niveau ender således ofte med at kollidere med beslutninger på det 

nationale og lokale niveau. Ifølge Held må der derfor skabes et kosmopolitiske medborgerskab, der kan 

holde disse nye kræfter demokratisk ansvarlige. For Held kan en sådan proces sammenlignes med 

1930’ernes udvikling af den nationale velfærdsstat, dvs. som en måde at kontrollere og tæmme 

kapitalismen på.  

Sprog: Engelsk 

David Held er en britisk og politisk teoretiker og en ledende skikkelse indenfor studiet af ‘International 

relations’. 

Honig, Bonie (1996). Difference, Dilemmas, and the politics of Home. In: 

Benhabib, Seyla (ed.). 

Honig kritiserer Jürgen Habermas’ demokratiopfattelse. Partikulære identiteter og kulturelle tilhørsforhold 

skal anskues som selve drivkraften og omdrejningspunktet i demokratiet. Demokratiet bør tage afsæt i det 

legitime i konflikter og forebygge monokulturelle konsensussøgen.  

Sprog: Engelsk 

Bonnie Honig er professor i politisk teori ved Northwestern University, USA. 

Höffe, Otfried (1999): Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, C. H. Beck. 

476 sider.  

I kapitel 12 fremsætter Höffe et ideal om verdensborgerskab. Han skelner mellem verdensstatsborger og 

verdenssamfundsborger.  

O. Höffe er professor i filosofi, Tübingen. 

Höffe, Otfried (2004): Wirtschaftsbürger, Staatsbürger, Weltbürger, 309 

sider, Beck.  

Om aktivt demokratisk medborgerskab under globaliseringens betingelser. Forsøg på korrektur i forhold til 

generelt fokus i litteraturen på statsborgeren. Vi overser medborgeren som offentligt ansat, som deltager i 

det private erhvervsliv og som verdensborger. Vi er arbejdsborgere, stats- og verdensborgere. 

O. Höffe er professor i filosofi, Tübingen. 
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Ignatieff, Michael (1995): ”The Myth of Citizenship”, fra Beiner, Ronald 

(red.), Theorizing Citizenship, SUNY Press, side 53-77.  

Analyse af hvilke elementer i medborgerskabsteoriernes arv vi bør søge at realisere i vores nutidige 

politiske kontekst.  

Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk.  

Michael Grant Ignatieff er leder af the Liberal Party i Canada. Kendt forfatter og historiker der har været 

ansat ved University of Cambridge, the University of Oxford, Harvard University og University of Toronto 

inden han gik ind i politik i 2006 

Ivison, Duncan (2000): “Modus Vivendi Citizenship” McKinnon, Catriona / 

Hampsher-Monk, Ian (2000): The Demands of Citizenship, Continuum, side 

123-143.  

Hvilken grad af konsensus eller fællesskabsånd må et demokratisk samfund sikre for at etablere og 

stabilisere socialt samarbejde? Hvilken politisk identifikation kan medborgere være fælles om i et 

pluralistisk samfund? Ivison diskuterer Rawls´ svar og det såkaldte modus vivendi medborgerskab.  

Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk.  

Duncan Ivison er ansat ved institute for filosofi ved University of Sydney. 

Jennings, Jeremy (2000): ”Citizenship, Republicanism and Multiculturalism 

in Contemporary France”, British Journal of Political Science, 30, side 575-

598.  

Artiklen eftersporer den franske debat siden 80erne vedrørende om traditionelle republikanske værdier 

kan forbindes med forskelsanerkendelse. Tre svar adskilles: traditionalisterne, multikulturalisterne og de 

modererende.  

Sprog: engelsk.  

Jeremy Jennings er professor i politisk teori ved Queen Mary, University of London, England. 

Johansson, Håkan (1997). Att förstå det moderna medborgerskabet – en resa från T.H. Marshall till 

Michell Foucault. Dansk sociologi, Nr. 2/8 

Håkan Johansson tematiserer at Marshalls tredelte medborgerskab ikke synes at belyse den form for 

disciplinering deres implementering medfører. Johansson forsvarer en kultursensitiv tilgang til 

medborgerskab og diskuterer identitetspolitiske grænser for medborgerskab. 

Sprog: Svensk 

Håkan Johansson er underviser og forsker i socialt arbejde ved Universitetskolen for sundhed og sociale 

videnskaber, Växjö Sverige 

Joppke, Christian (2010): ”Citizenship and Immigration, London, Polity Press.  
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Joppke sammenholder det sidste tiårs udvikling af nationale love i lyset af, hvilke udfordringer etnisk 

diversitet stiller til den nationale velfærdsstat. Nationalstaternes fokus på demokratisk medborgerskab de 

seneste 10 år handler ikke kun om inklusion af udlændinge, men også om at fremme et monokulturelt 

demokratisk fællesskab på nationalt og europæiske plan. 

Sprog: Engelsk 

Joppke er professor i politikvidenskab ved The American University of Paris. 

Joppke, Christian (2001): “Multicultural Citizenship: A Critique”, Archives 

européennes de sociologie, 42, 2, side 431-447.  

Begrebet multikulturelt medborgerskab finder ingen støtte hverken i politisk teori eller i politisk praksis og 

er derfor for ikke anvendeligt.  

Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk.  

C. Joppke er professor i statskundskab ved Graduate School of Government ved American University of 

Paris, Frankrig. 

Joppke, Christian (2008): ”Immigration and the identity of citizenship: the 

paradox of universalism”, Citizenship Studies, 12,6, side 553-546.  

Hvilket ideal om medborgerskabsidentitet udtrykker europæiske stater? På den ene side opfordres 

indvandrere til at bakke op om mere og mere universalistiske idealer. På den anden side mødes muslimske 

indvandrere med et krav om at bakke op om liberale demokratiske værdier på substantiel snarere end 

proceduremæssig vis. Denne identitetstransformation er ofte ekskluderende og kræver store 

identitetsmæssige transformationer.  

Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. 

C. Joppke er professor i statskundskab ved Graduate School of Government ved American University of 

Paris, Frankrig. 

Kivisto, Peter & Faist, Thomas (2007): Citizenship. Discourse, theory, and 

transnational prospects. Oxford, Blackwell. 

Bogen giver en grundig gennemgang af medborgerskabsbegrebets udviklingshistorie. Fra at have levet en 

skyggetilværelse i 60erne, 70erne og 80erne bliver det et centralt sociologisk og politologisk begreb på 

både globalt, nationalt og uddannelsespolitisk niveau. Bogen gennemgår udfordringer hvor medborgerskab 

spiller en rolle: demokratisk inklusion, nationalstatens opløsning, og udvidelse af medborgerskab fra dets 

nationale rod. Disse udfordringer diskuteres i lyset af de vesteuropæiske nationalstaters problemer med at 

skabe og integrere nye identitetsfortællinger, der kan overskride de nationale fællesskaber.  

 

Sprog: Engelsk 
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Thomas Faist er professor I transnationale udviklingsstudier på det sociologiske fakultet ved universitetet i 

Bielefeld. Peter Kivisto underviser i sociologi på Agustana College in Rock Island med særligt fokus på 

immigrationshistorie og etnicitet. 

Kymlicka, Will (2002): Contemporary Political Philosophy. An Introduction. 

2nd Edition. Oxford University Press, 497.  

Rummer et instruktivt og velskrevet 43 siders langt kapitel om Medborgerskabsteori. Om: Baggrunden for 

at medborgerskab er blevet et centralt begreb i politisk teori og i politik; Medborgerens dyder: Skiftet fra 

T.H. Marshalls fokus på medborgerens rettigheder til medborgerens etiske og demokratiske dispositioner; 

Hvor dyderne fremmes (marked, civilsamfund og/eller skolen og religion); Verdensborgerskab; 

Medborgerskabspolitikker. Desuden kritisk introduktion til variationer af republikanske og liberale 

medborgerskabsteorier. Udførlig bibliografi og links.  

Kymlicka er professor i filosofi og ved Queen's University ved Kingston, Canada. 

Tilmeld dig hans nyhedsbrev om medborgerskab: 

http://post.queensu.ca/~kymlicka/ddnewsletter.php 

Kymlicka, Will / Norman, Wayne (1995): ”Return of the Citizen: A Survey of 

Recent Work on Citizenship Theory”, Beiner, Ronald (red.), Theorizing 

Citizenship, SUNY Press, side 283-322.  

Fremragende overblik over de centrale positioner og debatter inden for medborgerskabsteori fra Marshall 

og frem. Temaer og positioner kategoriseres under overskrifter om medborgeres ansvar og dyder, deres 

identitet og forskellighed.  

Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk.  

Kymlicka er professor i filosofi og ved Queen's University ved Kingston, Canada. Norman er professor i etik 

ved institute for filosofi og institut for etik ved Duke University, USA. 

Kymlicka, Will / Wayne Norman: ”Citizenship in Diverse Societies fra 

Citizenship in Cultural Diverse Societies: Issues, Contexts, Concepts”, side 1-

41, Oxford University Press, 2000.  

I 1990erne udgjorde debatter om etniske minoriteters rettigheder og demokratiske medborgeres dyder, 

praksiser og ansvar to helt centrale men adskilte debatter. De to debatter tænker Kymlicka sammen.  

Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk.  

Kymlicka er professor i filosofi og ved Queen's University ved Kingston, Canada. Professor Norman (Ph.D. 

London School of Economics, 1988) is the Mike and Ruth Mackowski Professor of Ethics in Philosophy and 

the Kenan Institute for Ethics at Duke 
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Laclau, Ernesto (1987). Hegemony & socialist strategy: Towards a radical 

democratic politics, Verso; Laclau, Ernesto og Chantal Mouffe (1985): 

Hegemony & Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics, 

Verso.  

Laclau og Mouffes radikale og plurale medborgerskabsbegreb skal genskabe demokratiske dialogers 

dynamik. For dem er den demokratisk proces netop afhængig af konstant at blive revitaliseret af nye 

forskelssætninger og begrebsdannelser for at undgå konsensus og så atter nye fællesskaber, individer 

grupper og stemmer kan involveres i den demokratiske proces.  

Sprog: Engelsk 

Ernesto Laclau er professor i politisk teori ved University of Essex. Chantal Mouffe er professor i politisk 

teori ved ’Centre for the study of Democracy’ ved the University of Westminister.  

Laclau, Ernesto og Mouffe, Chantal (2002): Det radikale demokrati: 

Diskursteoriens politiske perspektiv, Torben Clausen (et.al) Roskilde 

Universitetsforlag. 

I denne bog er samlet et udvalg af Ernesto Laclau og Chantal Mouffes tekster fra 90’erne. Sammen 

fremstilles teksterne grundlaget for de to forfatteres tanker om det radikale demokrati. Samfundets 

konflikter kan ikke reduceres fx til klassekamp og konflikter kan ikke undgås.  

Sprog: Dansk 

Ernesto Laclau er professor i politisk teori ved University of Essex. Chantal Mouffe er professor i politisk 

teori ved ’Centre for the study of Democracy’ ved the University of Westminister.  

Marshall, T.H. (2003): Medborgerskab og social klasse, Oversættelse af 

Citizenship and Social Class, Hans Reitzel, 151 sider, med 

litteraturhenvisninger.  

Jørn Loftager har skrevet en 30 siders introduktion. Om sammenhængene mellem medborgerskab, 

velfærdsstat og demokrati inden for rammerne af et kapitalistisk markedssamfund. Bogen, der stadig 

regnes som klassiker inden for moderne medborgerskabsteori, introducerer bl.a. tredelingen af 

medborgerskabsbegrebet i det civile, det politiske og det sociale og hæfter udviklingen af de tre til hhv.s 

det 18., det 19. og det 20. århundrede. Den diskuterer betydningen af indførslen af de forskellige 

medborgerskabsrettigheder for medborgernes status. Til sidst diskuteres forholdet mellem rettigheder og 

pligter i historisk perspektiv.  

Sprog: dansk. 

Marshall konkretiserer medborgerens nutidige pligter som pligten til at arbejde. Marshall (1893-1981) var 

engelsk sociolog. Thomas Humphrey Marshall (1893-1981) was a British sociologist, most noted for his 

essays, such as the essay collection Citizenship and Social Class. 
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McKinnon, Catriona (2000): “Civil Citizens”, McKinnon, Catriona / 

Hampsher-Monk, Ian (2000): The Demands of Citizenship, Continuum, side 

144-164.  

Alle politikker hviler på antagelser om borgernes umiddelbare gode og dårlige motivation (fx 

retfærdighedssans eller egoisme). Teorierne om medborgerskab giver bud på hvilke dispositioner vi skal 

fremme i borgerne: fx autonomi, uafhængighed, intellektuelle evner, solidaritet, gensidighed, patriotisme, 

nationalisme og religiøse overbevisninger. John Rawls’ teori forsøger at tage hensyn til borgernes 

forskellighed, men afhænger dog af at alle har et vist niveau af fornuftige dyder, de kan omsætte i fælles 

diskussioner om fælles sager. McKinnon beskriver disse dyder og hvordan de motiveres gennem deres 

egen-interesserede søgen efter selv-respekt.  

Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk.  

Catriona McKinnon, Professor, School of Politics and International Relations, University of Reading 

Miller, David (2000): “Bounded Citizenship”, Citizenship and national 

identity, side 81-96.  

Et forsvar for en national frem for kosmopolitisk forankring af medborgerskab gennem analyse af 

traditionelle og nye medborgerskabsteorier.  

Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk.  

David Miller (born 8 March 1946) is a British political theorist. He received his BA from the University of 

Cambridge and his BPhil and DPhil from the University of Oxford. He is currently Official Fellow and 

Professor in Social and Political Theory at Nuffield College, Oxford. 

Miller, David (2000): “Citizenship and pluralism”, Citizenship and national 

identity, Polity Press, side 41-61.  

Kritisk analyse af de liberale, libertarianske og republikanske medborgerskabsteoriers svar på spændingen 

mellem stigende diversitet og pluralisering og behovet for at kunne leve sammen i et politisk fællesskab.  

Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk.  

David Miller (born 8 March 1946) is a British political theorist. He received his BA from the University of 

Cambridge and his BPhil and DPhil from the University of Oxford. He is currently Official Fellow and 

Professor in Social and Political Theory at Nuffield College, Oxford. 

Miller, David (2007): “Immigrants, Nations, and Citizenship”, The Journal of 

Political Philosophy, 16,4, side 371-390.  

I hvor høj grad kan vi forvente at immigranter tilpasser sig deres nye samfund og i hvor høj grad bør landets 

borgere tilpasse sig immigranterne hvis forholdet anskues som en slags kontrakt?  

Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk.  
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David Miller (born 8 March 1946) is a British political theorist. He received his BA from the University of 

Cambridge and his BPhil and DPhil from the University of Oxford. He is currently Official Fellow and 

Professor in Social and Political Theory at Nuffield College, Oxford. 

Modood, Tariq (2007): Multiculturalism. A Civic Ideal. Polity press, 192 sider.  

Forsvarer en medborgerskabs multikulturalisme, der i modsætning til Will Kymlickas bog “Multicultural 

Citizenship” (1995) er relevant for europæiske lande med ´muslimske´ indvandrere.  

Modood er professor i Sociologi og Statskundskab ved University of Bristol, England. Sprog engelsk. Tariq 

Modood (born 1952) is professor of sociology at the University of Bristol 

Mouffe, Chantal (2000): The Democratic Paradox, Verso. 

Med afsæt i sit radikale demokratibegrebs fokus på konflikt kritiserer Mouffe John Rawls’ og Jürgen 

Habermas’ demokratiforståelse. Mouffe videreudvikler sin demokratforståelse gennem analyser af 

Wittgenstein, Derrida og Carl Schmitt. 

Sprog: Engelsk 

Chantal Mouffe er professor i politisk teori ved ’Centre for the study of Democracy’ ved the University of 

Westminister. 

Mouffe, Chantal (2008): On the Political, Verso. 

Ifølge Mouffe kan oplysningstraditionens forståelse af medborgerskab ikke bruges til at diskutere 

monokulturel nationalisme og ekstremisme. Mouffe anbefaler en anden vej til analyse af fænomenerne 

som vej til en ny demokratiform.  

Sprog: Engelsk 

Chantal Mouffe er professor i politisk teori ved ’Centre for the study of Democracy’ ved the University of 

Westminister. 

Oldfield, Adrian (1990): Citizenship and Community: Civic Republicanism 

and the Modern World, 208 sider, Routledge.  

Bogen bidrager til nutidige diskussioner om medborgerskab inden for civic-republikanisme-tradition ved at 

påpege de historiske kilder i skrifter af politiske teoretikere som Aristoteles, Machiavelli, Rousseau, Hegel 

and Toqueville. De centrale temaer er det aktive medborgerskab, frihed, fællesskab og medborgerdyder og 

pligter. 

Tidligere lektor ved Salford Universitet, England. 
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Patten, Alan (2000): “Equality of Recognition and the Liberal Theory of 

Citizenship”, McKinnon, Catriona / Hampsher-Monk, Ian (2000): The 

Demands of Citizenship, Continuum, side 193-211.  

Ofte tænkes medborgerskab kun ud fra en af følgende tre dimensioner: 1) hvem har ret til medlemskab? 2) 

Hvilke goder og rettigheder har jeg krav på som medborger? 3) Hvilket ansvar, dispositioner og identiteter 

forventes jeg at have som medborger? Desuden overser den liberale medborgerskabsteori 

anerkendelsesdimensionens betydning i forhold til det offentlige rums karakter (dets institutioners 

symboler og fx skolernes curriculum). Derfor formuleres en medborgerskabsteori om lige ret til 

anerkendelse (dimension 2), og det undersøges om det er et ideal i overensstemmelse med det liberale 

svar på dimension 3).  

Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk.  

Alan W. Patten Professor of Politics Princeton, NJ 08544 

Philips, Mark (2000): “Motivating Liberal Citizenship”, McKinnon, Catriona / 

Hampsher-Monk, Ian (2000): The Demands of Citizenship, Continuum, side 

165-189.  

Undersøger spændingen mellem en republikansk tilgang, der fordrer aktiv politisk deltagelse og 

engagement over en liberal rettigheds tilgang til medborgerskab, der giver borgerne mulighed for at 

efterfølge deres egeninteresse og kan føre dem væk fra optagethed af de fælles politiske anliggender. 

Definerer et minimumsniveau af medborgerskabsengagement, og diskuterer tre teorier om Politisk teori 

om motivationen af et sådant medborgerskabsengagement.  

Sprog: engelsk. 

Sinopoli, Richard C. (1995): Thick-Skinned Liberalism: Redefining Civility, 

American Political Science Review, 89, 3, side 612-620.  

Hvilken adfærd kan man forvente af sine medborgere? To forskellige positioner diskuteres: forsvaret for 

tolerance overfor forsvaret for anerkendelse af værdet af andres bedrifter og den første forsvares.  

Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk.  

Richard C. Sinopoli tidligere lektor i statskundskab, University of California. 

Skinner, Quentin (2009): Politik og historie. En tekstsamling. Hans Reitzels 

forlag. 275 sider.  

I kapitlet “Stater og borgernes frihed” perspektiveres nutidige debatter om staters indblanding i borgernes 

liv med henblik på at fremme borgerdyder med den engelske politiske og politisk filosofiske historie.  

Professor i politisk historie ved Cambridge University. Sprog: dansk. 
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Tully, James (2000): “The Challenge of Reimagining Citizenship and 

Belonging in Multicultural and Multinational Societies”, McKinnon, Catriona 

/ Hampsher-Monk, Ian (2000): The Demands of Citizenship, Continuum, side 

212-234.  

Hvis samfundsmæssig identifikation genfortolkes i lyset af en forståelse af landets pluralistiske kulturelle 

identiteter som overlappende og forhandlede gennem historien, og hvis den kulturelle forskellighed 

anerkendes – hvordan kunne borgerne så forstå deres aktive rolle i en fortsat dialog om deres 

medborgerskab? Artiklen diskuterer en række medborgerskabs-, identitets- og anerkendelsespositioner.  

Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk.  

Tully, James, Distinguished Professor of Political Science, Law, Indigenous Governance and Philosophy at 

the University of Victoria. 

Turner, Bryan S. (1990): “Outline of A Theory of Citizenship”, Sociology, 24,2, 

side 189-217.  

Medborgerskab handler ikke blot om adgang til adgang til fx sociale rettigheder, men også om 

betingelserne for social integration og solidaritet. Medborgerskab skal nu konstituere fællesskabet. Man 

referer ofte til Marshall og artiklen analyserer potentialet heri. Fokus på Marshall kan føre til at vi overser, 

at der er forskellige dimensioner i medborgerskabet. I lyset af de forskellige medborgerskabshistorier i 

Tyskland, Frankrig, Holland, England og USA viser der sig en passiv/aktiv dimension og en offentlig/privat.  

Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. 

Walby, Sylvia (1994). “Is Citizenship Gendered?” Sociology, 28 (2).  

Ifølge Walby skaber fraværet af kønsperspektivet på medborgerskab i skrifter af Marshall, Mann og Turner, 

problemer, for medborgerskab kan ikke forstås uden en dynamisk teori om køns- og familierelationer. 

Ifølge Walby handler medborgerskab om omdannelsen af private problemstillinger til samfundsmæssige og 

offentlige problemstillinger.  

Sprog: Engelsk 

Sylvia Walby er førende i forskning i køn og professor i sociologi på Lancaster University i Storbritannien. 

Walzer, Michael (1989): Citizenship, fra Terence Ball, James Farr, Russell L. 

Hanson (red) Political Innovation and Cultural Change, Cambdrige 

university press, side 211-219.  

Om den politiske filosofis historiske baggrund for nutidige teoretiske og politiske medborgerskabsideer.  

Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk.  

Walzer er professor emeritus ved Princeton University 
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Young, Iris Marion (1989): ”Polity and Group Difference: A Critique of the 

Ideal of Universal Citizenship”, Ethics, 99, side 250-274.  

Hvis medborgerskabsrettigheder tænkes som lige rettigheder udbredt til alle grupper i samfundet vil der 

være minoritetsgrupper, der stadig opfatter sig 2.rangsborgere. Ligebehandling fører ikke altid til inklusion.  

Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. Sprog: engelsk. 

2. Dansk forskning i medborgerskab 

2.1 Dansk sociologisk forskning i medborgerskab (publikationer) 

Andersen, Johannes / Torpe, Lars (1994): Demokrati og politisk kultur. Rids 

af et demokratisk medborgerskab, Systime, 251 sider.  

De 7 artikler følger op på Andersen et.al. Medborgerskab (1993) med samfundsvidenskabelige 

undersøgelser og analyser bl.a. af medborgernes holdninger og attituder til velfærdsstaten. Her er der bl.a. 

artiklerne “Medborgerskabets dyder og samfundsmoral” af Torben Hviid Nielsen og “Køn, medborgerskab 

og politisk kultur” af Birte Siim.  

Forfatterne er samfundsvidenskabelige universitetsforskere. 

Andersen, Johannes et.al (1993) Medborgerskab – Demokrati og politisk 

deltagelse, Systime.  

Samfundsforskere fra DK skriver om deltagelse i det politiske liv. De 12 artikler baserer sig på 

spørgeskemaundersøgelse om medborgerskabet i Danmark. Bogen begynder og slutter med et kapitel om 

demokrati og medborgerskab.  

Forfatterne er samfundsvidenskabelige universitetsforskere. 

Andersen, Jørgen Goul (2004): Et ganske levende demokrati, Aarhus 

Universitetsforlag. 336 sider.  

En del af Magtudredningen, der analyserer den eksisterende danske politiske kultur i et 

medborgerskabsperspektiv med fokus på borgernes demokratiske deltagelse. Kapitel 2 skitserer 

medborgerskabets dimensioner. Andre kapitler afdækker danskernes sociale tillid og tolerance, deres 

politiske tillid og samfundssind.  

Jørgen Goul Andersen er nu professor i sociologi ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. 
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Jacobsen, Bo (2004) Den vordende demokrat - en undersøgelse af 

skoleklassen som demokratisk lærested, Aarhus Universitetsforlag, 165 

sider.  

Undersøgelse af elevers of opfattelse af deres demokratiske muligheder og af den demokratiske praksis i 

klasserummet. Der opstilles en demokrati-standard, der balancerer individuelle hensyn (fx respekt for 

individers selvstændighed og rettigheder) og fællesskabshensyn (såsom inklusion, lydhørhed og tillid). 

Bo Jacobsen er professor ved Sociologisk Institut, Center for Forskning i Eksistens og Samfund, Københavns 

Universitet. 

Juul, Søren (2011). Solidaritet – anerkendelse, retfærdighed og god 

dømmekraft: en kritisk analyse af barrierer for sammenhængskraft i 

velfærdssamfundet, Hans Reitzel. 

Søren Juuls afhandling udvikler et normativt solidaritetsideal grundet i begreberne anerkendelse og 

retfærdighed. Solidaritet forstås som et medborgerskabsideal. 

Sprog: Dansk 

Søren Juul er dr. scient. soc. på Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitetscenter 

Jæger, Mads Meier (2000): ”T. H. Marshall og det moderne medborgerskab”. 

Tidsskrift for Velferdsforskning, 3,4, side 219-233.  

En analyse af T. H. Marshalls bog om medborgerskab (Medborgerskab og social klasse) og hans kritikeres 

indvendinger. Giver et selvstændigt bud på hvad vi kan bruge af Marshall i dag og hvad vi ikke kan.  

Politisk teori om medborgerskab. Sprog: dansk. 

Mads M. Jæger er professor MSO, DPU, Aarhus Universitet. 

Korpi, Walter (2002): Velfærdsstat og socialt medborgerskab. Danmark i et 

komparativt perspektiv, 1930-1995.132 sider. Aarhus Universitetsforlag.  

Om velfærdsstat, socialpolitik og socialt medborgerskab i Danmark og komparativt perspektiv. Indgår i 

Magtudredningen.  

Walter Korpi er professor i socialpolitik ved Institut for Social Forskning, Stockholms Universitet. 

Siim, Birthe (2000). Gender and citizenship. Cambridge University Press. 

Ifølge Siim viser et stigende antal feministiske analyser at fortolkningen af medborgerskab ofte sker 

indenfor en maskulin kønsdiskurs. Siim pointerer derfor vigtigheden af at undersøge, hvordan denne 

tendens påvirker udviklingen af kvinders politiske handlekompetence i moderne liberale demokratier. 

Bogen præsenterer en systematisk sammenligning af forholdet mellem kvinders sociale rettigheder og 

demokratisk medborgerskab indenfor tre medborgeskabsmodeller: den republikanske i Frankrig, den 
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liberale i England og det sociale medborgerskab i Danmark. Siim argumenterer for, at udviklingen af 

demokratisk medborgerskab indebærer genfortællingen af helt forskellige identiteter og fællesskaber. 

Sprog: Engelsk 

Birthe Siim: Birte Siim er professor på institut for Kultur og Globale Studier på Aalborg Universitetscenter.  

Togeby, Lise (2003): Fra fremmedarbejdere til etniske minoriteter, Aarhus 

Universitetsforlag. 288 sider.  

Empirisk baseret analyse af de etniske minoriteters deltagelse i det politiske liv i Danmark. Om de 

institutionelle rammer for integration som politisk medborger. Bogen dokumenterer, analyserer og 

diskuterer som del af Magtudredningen variationer mellem etniske grupper i forhold til deltagelsen som 

politiske medborgere.  

Lise Togeby var professor i sociologi ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. 

2.2. Dansk uddannelsesforskning i medborgerskab (publikationer) 

Brandt, Ane Kirstine / Böwadt, Pia Rose (2009): ”Medborgerskab i 

læreruddannelsen”. Rapport til Undervisningsministeriet. Studie af 

eksamensbesvarelser af årgang 07/08 i KLM i læreruddannelserne.  

Rapporten er kritisk overfor den måde flere elever sammenblander kristendom, islam og demokrati (dvs. at 

kristendommen – i modsætning til islam - passer særligt godt sammen med demokrati). 

Forfatterne er lektorer i læreruddannelsen ved UCC. 

DPU (2010): Asteriks, Temanummer "Opdragelse til demokrati".  

Artikler om danske elevers demokratiske færdigheder og viden, konkurrencestaten vs. nationalstaten, 

ekstremisme, medborgeridentitet og europæisk identitet.  

Primært forfattere fra Aarhus universitet - og først og fremmest DPU, men også et bidrag af professor fra 

CBS Ove K. Pedersen.   

Hansen, Mogens Herman (2010): Demokrati som styreform og som ideologi. 

Museum Tusculanums Forlag. 419 sider.  

Alle bogens artikler er instruktive indføringer i demokratiets centrale begreber og brydninger. Kapitlet 

“Demokrati, borgerskab og medborgerskab” giver en historisk indføring i borgerbegrebet herunder 

begreberne byborger, statsborger og medborger. Bl.a. medborgerskabsdiskussionerne berøres patriotisme 

og borgerdyd.  

Forfatteren er lektor i oldgræsk ved SAXO-Instituttet, Københavns Universitet. 



20 Kommenteret litteraturliste, SLJ 

 

Hartje, Steffen (2002): ”Aktivt medborgerskab, demokratiudvikling og 

globalisering”, Fritid og Samfund, 94 sider.  

Skitserer hvorfor et traditionelt medborgerskabsbegreb må fornys, hvilken retning det må tage (både være 

nationalt, europæisk og globalt) og hvordan det kan fremmes i praksis.  

S. Hartje er bl.a. Centerleder for Landsforeningen Fritid & Samfund. 

Jensen, Bernard Eric (2000). “History and the Politics of Identity. Reflections 

on a Contested and Intricate Issue” i Bruk og misbruk av historien 

(Historiedidaktik i Norden, bd. 7), Trondheim 2000, s 43–67 

Bernard Eric Jensen diskuterer i artiklen både betydningen af medborgerskab og ’historiebevidsthed’ for 

dannelsen af kulturelle og politiske tilhørsforhold. 

Sprog: Engelsk 

Bernard Eric Jensen er lektor i historie og historiedidaktik ved Danmarks Pædagogiske Universitet. 

Kemp, Peter (2005): Verdensborgeren som pædagogisk ideal. Hans Reitzel. 

308 sider.  

Bogen præsenterer en vision for verdensborgerskabet som pædagogisk ideal ved hjælp af en både 

filosofishistorisk og problemorienteret tilgang (fx globaliseringen og miljøproblemerne). 

Peter Kemp er professor emeritus i pædagogisk filosofi, DPU, Aarhus Universitet. 

Kolstrup, Søren (2002): “Demokratisk dannelse – udstødt af den 

pædagogiske forskning”, Gymnasiepædagogik, 34.  

Rapporten analyserer bl.a. de forskellige typer af medborgerskab hf- og gymnasiebekendtgørelserne i det 

20. århundrede har lanceret og prioriteret. Henholdsvis den oplyste og engagerede borger, den kritiske og 

den deltagende medborger foruden verdensborgeren. 

Kolstrup er ekstern lektor ved Institut for informations- og medievidenskab, Aarhus Universitet. 

Korsgaard, Ove (red) (2001): Poetisk demokrati. Om personlig dannelse og 

samfundsdannelse. Gads Forlag. 274 sider.  

Antologien rummer 13 artikler om internationale og danske tænkere såsom Hal Koch, Habermas, Arendt og 

Dewey. Medborgerskab analyseres i artikler “Kampen om folket” og “Hal Koch: en republikaner i 

grundtvigiansk klædedragt” af Ove Korsgaard, i “Émile Durkheim: Borgerrollen og det multikulturelle” af 

Jørn Loftager og i “Jürgen Habermas: Dannelse til postnationalt medborgerskab” af Claus Haas. Særligt 

artiklerne om Koch og Habermas giver gedign forståelse af de to medborgerskabs tænkeres positioner i 

forhold til diskussionen om hvilken fælles identitet medborgerskabsundervisning skal danne til.  

Forfatterne er danske og internationale universitetsforskere men alle artiklerne er på dansk. 
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Korsgaard, Ove (red.) (2004): Medborgerskab, identitet og demokratisk 

dannelse, Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.  

Artikelsamlingen rummer 13 artikler. Heriblandt kan fremhæves Korsgaard artikel ”Statsborgerskab, 

medborgerskab og identitet”, der handler om teoretikere som Grundtvig, Rousseau og Herder, Hal Kock og 

T.H. Marshall, om tidslig dansk identitetspolitik, skolelæreren som formidler af samfundets symbolske og 

moralske grundlag, og om sproget som grundlag for socialpolitisk sammenknytning. Bernard Eric Jensen 

skriver om den demokratiske opdragelse i Danmark siden Hal Kock. Marianne Horsdals artikel ”Demokratisk 

medborgerskab og biografisk læring” behandler livshistoriers evne til at fortælle om betingelserne for 

demokratisk medborgerskab. Der trækkes bl.a. på livshistorier fra et forskningsprojekt om højskoleelever. 

Niels Buur Hansen og Axelander von Oettingens artikel ”Medborgerskab og folkeskolen” giver inspiration til 

medborgerskabsdidaktik bl.a. ved hjælp af internationale teoretikere som E. Fink, D. Benner, K. 

Mollenhauer, H. Giesecke, W. Klafki og hjemlige H. Henriksen.  

Bidragene er primært skrevet af danske pædagogiske forskere. En enkelt artikel er på svensk.  

Korsgaard, Ove (2010): "Samfundets trosbekendelse", Tidsskriftet Politik, 

1,13, side 44-52.  

Om kampen om medborgerskabsuddannelse i folkeskolen siden 2. verdenskrig med henblik på 'teoretiske' 

hovedskikkelsers (Hal Koch, Løgstrup) stridigheder, men også det bredere demokratiske og politiske spil, 

der har været bestemmende. Debatten om statens rolle i dannelsen af demokratiske borgere rubriceres 

ligeledes i forhold til kernetendenser som enhedsskolen, pluralisme og konkurrence- og 

sammenhængskraft. 

KVAN. Tidsskrift for læreruddannelse og skole (2007): 77. Medborgerskab og 

demokrati, 27. årgang, marts. 125 sider.  

10 artikler om demokratisk medborgerskab inspireret af lanceringen af KLM faget i læreruddannelsen men 

også med afsæt i tidens debatter om ytringsfrihed og kanoner.  

Primært skrevet af forskere og undervisere tilknyttet universiteter, seminarier og efterskoler. 

Madsen et.al. (2008) “Klasseledelse, demokrati og medborgerskab i (det) 

flerkulturelle klasserum” fra Klasseledelse – magtkampe i praksis, 

pædagogik og politik, side 179-194, Dafolo.  

Artiklen beskriver Europarådets anbefalinger for medborgerskabsundervisning og den empiriske 

undersøgelse af medborgerskabets europæiske status (INTERACT). På den baggrund diskuteres temaet 

klasseledelse i det flerkulturelle klasserum.  

De tre forfattere forsker ved Institut for Didaktik, DPU, Aarhus Universitet. 

Outzen, Ove (1996). ”Opdragelse til demokrati”. Kvan, nr. 46, 16. årg.. 

I denne artikel argumenterer Outzen for at medborgerskab kan modvirke samfundets fragmentering, hvis 

det bygger på Habermas’ deliberative demokratiideal. 
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Sprog: Dansk  

Ove Outzen, lærer, cand.mag. i samfundsfag og dansk, er leder af læreruddannelsen ved UC Syd, Haderslev 

Raahede, Uffe (2006): Grundtvig, Efterskolen & Medborgerskabet – en 

introduktion. Forlaget Ærlig Talt. 135 sider.  

Bog i aforistisk stil med en række korte afsnit om Grundtvig og efterskolen foruden en redegørelse for 

medborgerskabsundervisningen på Baunehøj efterskole.  

Raahede er forstander på Baunehøj Efterskole. 

2.3 Anden dansk forskning i medborgerskab 

Kaspersen, Lars Bo / Loftager, Jørn red. (2009): Klassisk og moderne politisk 

teori, Hans Reitzel.  

Gode introduktioner til medborgerskabsteoretikere som John Dewey, Jürgen Habermas og Hannah Arendt 

foruden artikel om politisk kultur og feministiske bidrag til politisk teori.  

Fortrinsvis forskere ved danske universiteter.  

Mouritsen, Per (et.al) (2009): Immigration, Integration and the Politics of 

Cultural Diversity in Denmark: Political Discourse and Legal, Political and 

Educational Challenges: Integrated country report from the project 'A 

European Approach to Multicultural Citizenship. Legal, Political and 

Educational Challenges' http://emilie.eliamep.gr/wp-

content/uploads/2009/07/emilie-integrated-report-denmark-final.pdf. 

Rapport, der bl.a. dokumenterer danske medborgerskabspolitikker inden for uddannelse. 

Per Mouritsen og de øvrige forskere er tilknyttet Institut for Statskundskab, AU. 

Mouritsen, Per (2009): “The culture of citizenship: A reflection on civic 

integration in Europe”, Citizenship policies in an age of diversity: Europe at 

the crossroads. (red. Ricard Zapata-Barrero) CIDOB, s. 23-35 & 

www.se2.isn.ch/serviceengine/Files/ESDP/104289/.../en/02_Mouritsen.pdf. 

En analyse af tendenser i europæiske medborgerskabs-integrationsstrategier. 

Per Mouritsen er professor, MSO, Institut for Statskundskab, AU 
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Mouritsen, Per (2009): ”Den nationale borger”, Perspektiver på politik: 

Bidrag til samfundsdebatten (red. Jens Blom-Hansen & Jørgen Elklit), 

Academic, s. 80-86. 

Analyserer statsborgerskabspolitikker i Danmark og diskuterer omkostningerne ved den restriktive politik. 

Bemærk at antologien rummer flere artikler med vinkler på medborgerskab. 

Per Mouritsen er professor, MSO, Institut for Statskundskab, AU 

Mouritsen, Per (2008): “Political Responses to Cultural Conflict: Reflections 

on the ambiguities of the civic turn”, Constituting Communities: Political 

Solutions to Cultural Conflict (red. Per Mouritsen ; Knud Erik Jørgensen), 

Palgrave Macmillan, s. 1-30. 

Tesen om at europæisk integrationspolitik er blevet mere universalistisk holder ikke fuldstændig, når man 

analyserer medborgerskabsintegrationspolitikker og -diskurser. 

Per Mouritsen er professor, MSO, Institut for Statskundskab, AU 

Mouritsen, Per (2006): “The Particular Universalism of a Nordic Civic Nation. 

Common values, state religion and Islam in Danish Political culture”, 

Multiculturalism, Muslims and Citizenship: A European Approach (red. Tariq 

Modood, Anna Triandafyllidou & Ricard Zapata-Barrero), Frank Cass 

Publishers, s. 70-93. 

En analyse af dansk identitets- og medborgerskabspolitik med fokus på religion og debatter om fælles 

værdier. 

Per Mouritsen er professor, MSO, Institut for Statskundskab, AU 

Thompsen, Jens Peter Frølund (2008). Politik i det moderne samfund, 

ekstern redaktør: Mogens Visby. - 1. udgave. - Kbh. : Akademisk, 2008. 

Bogen belyser institutionaliseringen af medborgerskab over en lang række aspekter.  

Sprog: Dansk 

Jens Peter Frølund Thompsen er lektor i statskundskab ved Århus Universitet.  

Thyssen, Ole (2008). ”Demokratiets aktuelle vilkår – fire udfordringer”, 

Demokratikanon, Undervisningsministeriet. 

Thyssen påpeger at foreningen af kulturel pluralisme og demokratisk fællesskab er en helt central 

udfordring. 

Sprog: Dansk 
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Ole Thyssen er doktor og professor i filosofi på Copenhagen Business School 

Wæver, Ole (2000). ”Europæisk sikkerhed og integration: En analyse af 

franske og tyske diskurser om stat, nation og Europa” i: Bech Dyrberg, 

Torben, Alan Dreyer Hasen og Jacob Torfing: Diskursteorien på arbejde, 

Roskilde universitetsforlag 

Bogen viser hvordan forskellige former for diskursteori (især Laclau og Mouffes, Foucaults, Rortys og Zizeks 

m.fl.) kan afdække institutionaliseringen af medborgerskabets rettigheder og pligter. Wæver undersøger 

stabiliteten af europæisk udenrigspolitik ved at studere tysk og fransk sikkerhedspolitik. Etableringen af en 

fælles europæisk identitet støder ind de historiske magtforhold, nationalstaternes indbyrdes er indskrevet 

i. Empiriske politiske analyser kan afklare mulighederne for medborgerskab i før normative 

løsningsstrategier sættes i værk.  

Ole Wæver er professor i international politik på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. 

2.4. Danske forskere der fokuserer på medborgerskab i Danmark 
I beskrivelsen er ikke medtaget dansk forskning i internationale medborgerskabspolitikker. Der er primært 

fokuseret på materiale af relevans for undervisning i aktivt medborgerskab. Blandt relevante forskere, der 

annoncerer at de forsker i medborgerskab kan nævnes: 

Birgitte Sørensen, Lektor, Institut for Antropologi, KU.  

Forskningsemner: Medborgerskab, uddannelse og identitet med regional specialisering i Sydasien, Sri 

Lanka, Sydlige Afrika. LINK: http://forskning.ku.dk/search/profil/publikationsliste/?personid=4371 

Forskernetværket Retorisk Medborgerskab (KU) 

http://retoriskmedborgerskab.mef.ku.dk/deltagere/ 

Gorm Hansbøl, Lektor, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus 

Universitet.  

bl.a. skrevet rapporten "Anerkendelse og demokratisk medborgerskab: en undersøgelse af skolelederes syn 

på anerkendelsesstrukturer i tre folkeskoler og en privatskole" (2009). LINK: www.dpu.dk/om/gh 

Marlene Wind, Professor mso, Institut for Statskundskab, KU.  

EU-medborgerskab. LINK: http://forskning.ku.dk/search/profil/?id=161668 

Michael Nebeling Petersen, Ph.d.-stipendiat, Institut for Nordiske Studier og 

Sprogvidenskab, KU.  

Projektet: Det seksuelle medborgerskab. LINK: http://forskning.ku.dk/search/profil/?id=194636 
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Morten Frederiksen, Ph.d.-stipendiat, Sociologisk Institut, KU.  

ph.d. projekt om relationen mellem det sociale medborgerskab og generaliseret tillid. LINK: 

http://forskning.ku.dk/search/profil/?id=206189 

Ove Korsgaard, professor, DPU, AU.  

Forsker i medborgerskab med fokus på historiske teoretiske positioner og aktuelle 

medborgerskabsdannelsesstrategier. LINK: 

http://www.dpu.dk/site.aspx?p=5290&init=ove&msnr=1&lang=da 

Per Mouritsen, Professor, MSO, Statskundskab, AU.  

Deltager og har deltaget i flere EU projekter hvor medborgerskabspolitikker (med fokus på national 

identitet og integration) i EU lande sammenlignes og analyseres. LINK: http://person.au.dk/da/pm@ps 

Ulf Hedetoft, Professor, Saxo Institute, University of Copenhagen, KU  

forsker i medborgerskab, integration og identitet. LINK: http://www.amid.dk/org/sr_hedetoft.html 

Yvonne Mørck, lektor, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde 

Universitetscenter.  

Sociologiske og kulturanalytiske perspektiver på medborgerskab. LINK: 

http://rucforsk.ruc.dk/site/da/persons/yvonne-moerck_82ecf315-bad9-4771-b891-28288c9521f9.html 

2.5. Danske kandidatspecialer (forfatter og titel) med medborgerskab i 

titlen 
Abildgaard, Nicolai: Unge har også meninger: idrætsforeninger som skole i demokrati og medborgerskab 

Abu-Rashid, Nada: På knæ for medborgerskab: -en diskursanalyse af integrationspolitikkens 

inklusionsbegrænsninger 

Andersen Pinstrup, Line: Integration i det danske samfund: en belysning af velfærdsstat og medborgerskab 

Andersen, Sesil Kirstine: Kvinder og medborgerskab: en analyse af de aalborgensiske kvinders 

medborgerskab i Aalborg i perioden 1900-1940 

Basse, Marie Birch: Pionerkvinder i dansk kommunalpolitik: en komparativ analyse af de første danske 

kvinder i Århus' og Viborgs byråd og en analyse af forvaltningen af det nyvundne medborgerskab i perioden 

1908-1950, samt en komparativ perspektivering til etniske minoritetskvinder i dansk politik i dag 

Berg, Karin Horsted: Etniske minoriteters dannelse til medborgerskab. En diskussion af etniske minoriteters 

mulighed for udvikling af medborgerskabsidentitet gennem monokulturelt orienteret skolesystem i en 

multikulturel verden 

Berg-Sørensen, Anders: Retfærdighed hinsides loven!: demokratisk medborgerskab og kulturelt 

medlemskab - et radikalt perspektiv 
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Ha, Hong Quang: Vi skal bekæmpe demokratiblindheden… Medborgerskabsuddannelse i den danske 

folkeskole som en politisk løsning på samfundsmæssige udfordringer 

Jensen, Anna Schouboe: Uddannelse & integration forstået som et lige medborgerskab: en eksplorerende 

undersøgelse blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere under uddannelse i Århus kommune 

Jepsen Pedersen, Jacob: Globalisering og medborgerskab i Danmark: en kvantitativ undersøgelse af 

globaliseringens betydning for borgernes værdi- og identitetsmæssige tilknytning til det danske samfund 

Keller-Hansen, Mikael: Implementering og normativitet: en analyse af begreberne medborgerskab og 

politisk lederskab i implementeringsforskning 

Khallash Bengtsen, Sally: Integration i Danmark og Canada: etniske minoriteters medborgerskab i 

spændingsfeltet mellem nationale integrationsfilosofier og konvergerende integrationspolicies 

Kofod, Kirsten Vinther: Fleksjob og medborgerskab - set fra et brugerperspektiv 

Krabbe Marie Schytte: Fra integration til medborgerskab: et antropologisk blik på konstruktionen af sociale 

fællesskaber og identiteter i en idrætsforening for etniske minoritetskvinder i København 

Krabbe, Marie Schytte: Fra integration til medborgerskab: et antropologisk blik på konstruktionen af sociale 

fællesskaber og identiteter i en idrætsforening for etniske minoritetskvinder i København 

Laier, Benjamin (2010): Kristendomskundskab, Livsoplysning og Medborgerskab - Et identitetspolitisk 

konfliktfelt 

Lambach, Mikkel: Demokrati og medborgerskab i den kriseramte velfærdsstat 

Lomholt, Tine: Idræt som redskab til medborgerskab: en kropssociologisk analyse af etniske 

minoritetskvinders deltagelse i idrætsfællesskaber i Århus 

Møller, Tina Kjær Schjødt: Medborgerskab og Etniske Minoriteter: En undersøgelse af integrationspolitik og 

minoriteters oplevelser af tilhørsforhold  

Nielsen, Thomas: Aktivering og medborgerskab: synsvinkler på aktiveringspolitikkens betydning for 

medborgerskabet 

Olsen, Anja: Frivillighed & idræt - fora for medborgerskab: eksemplificeret ved Foreningen Muslimske 

Kvinder 

Rasmussen, Anja Elisa: Ungarske kvinders sociale medborgerskab under transitionen medborgerskabsstatus 

i perioden 1989 til 1996 

Rasmussen, Christine L.: Integrationspolitik, socialt medborgerskab og den danske velfærdsmodel 

Rotvig Erichsen, Søren: Medborgerskab og demokrati i velfærdsstaten 

Stokholm Jørgensen, Inge: Aktivering og medborgerskab: fra passiv til aktiv social- og 

arbejdsmarkedspolitik: - en kritisk analyse af Socialdemokratiets politiske kursskifte 
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Storr-Hansen, Louise: Vejledning i spændingsfeltet mellem medborgerskab og vidensøkonomi 

Stouenberg Iversen, Morten: Mellem etnos og demos: en diskussion af politisk fællesskab og 

medborgerskab i Den Europæiske Union med udgangspunkt i liberalisme/kommunitarisme-debatten 

Tønder, Betina: Velfærdsstat, medborgerskab og selvforvaltning: en diskussion af forholdet mellem borger 

og stat, og brugernes indflydelse på den offentlige sektor 

Ussing, Peter: Ligestillede som om de er ligeværdige: en politisk-sociologisk analyse og diskussion af 

dilemmaer og perspektiver i funderingen af det (homo)seksuelle medborgerskab 

Villumsen, Sasja Brovall: Medborgerskab som dannelsesideal for museet. 

Wagner, Rikke: Medborgerskab og identitet: en interaktionistisk analyse af Indvandrer Kvindecentret 

Wagner, Lene: Dannelse til medborgerskab - et potentiale i skolens religionsundervisning? 

West, Hallbera: Folket i det moderne demokrati: en analyse af medborgerskab på Færøerne 

3. International debat om citizenship education 

3.1. Centrale artikler og bøger 

Biesta, Gert: "What Kind of Citizenship for European Higher Education? 

Beyond the Competent Active Citizen", European Educational Research 

Journal, 8,2,2009, 146-158. 

Biesta kritiserer den konsensus der har bredt sig i EU om at dannelse til demokratisk medborgerskab må 

handle om at sikre borgernes aktive medborgerskab. Man søger at give borgerne de kompetencer, der skal 

til for at de kan blive gode borgere, der ud fra de rette demokratiske værdier deltager i det politiske, 

civilsamfundet og lokalsamfundet. Dermed mener Biesta, at borgernes politiske deltagelse reduceres til 

opretholdelse af en bestemt orden på bekostning af deres forandrende politiske kamp, som Hannah Arendt 

har beskrevet som ideal. 

Uddannelsesforskning om demokratisk medborgerskab. Uddannelse til medborgerskab. Sprog: dansk. 

Gert Biesta er professor i uddannelsesvidenskab ved The Stirling Institute of Education, Stirling universitet, 

Skotland. 

Biesta, Gert J.J.: Læring retur. Demokratisk dannelse for en menneskelig 

fremtid. 144 sider. Forlaget Unge Pædagoger.  

I kapitlet "Uddannelse og det demokratiske menneske" undersøger Biesta forholdet mellem pædagogik og 

demokratisk dannelse gennem Kant, Dewey og Arendt. Her forsøger han at formulere en alternativ 

medborgerskabspædagogik til erstatning af den fornuftsfokuserede opdragelse til demokratisk deltagelse 

efter livet i skolen. 
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Uddannelsesforskning om demokratisk medborgerskab. Uddannelse til medborgerskab. Sprog: dansk. 

Gert Biesta er professor i uddannelsesvidenskab ved The Stirling Institute of Education, Stirling universitet, 

Skotland. 

Brighouse, Harry (2008): “Citizenship”, McKinnon, Catriona (red), Issues in 

Political Theory, Oxford, 241-264. 

Solid introduktionsartikel til medborgerskabsdebatterne ud fra fem temaer: 1) hvordan bestemme 

forpligtelser mellem borgerne? 2) sammenhængen mellem demokratisk indretning og de mellemfolkelige 

forpligtelser? 3) forskelighed og forpligtelse. 4) Afgrænsningen af medlemskabet. 5) 

Medborgerskabsuddannelse. Med tekstbokse om centrale forfattere, rapporter og landefakta foruden 

litteraturliste og web-henvisninger.  

Politisk teori om medborgerskab. Uddannelse til medborgerskab. Sprog: engelsk.  

Harry Brighouse er professor i filosofi og professor i uddannelsespolitikstudier ved University of Wisconsin–

Madison, USA. 

Buck, Alexy / Geissel, Brigitte (2009): “The education ideal of the democratic 

citizen in Germany. Challenges and changing trends”. Education, citizenship 

and social justice, 4,3, side 225-243.  

Artiklen undersøger gennem kvalitative interviews stabilitet og forandringer i det tyske efterkrigstids ideal 

om medborgerskabsdannelse.  

Uddannelse til medborgerskab.  

Geissel er professor I Darmstadt, Tyskland. 

Callan, Eamon (1996): “Political Liberalism and Political Education”, The 

Review of Politics, 58,1, side 5-33.  

Der gøres ofte et stort nummer ud af forskellen på John Rawls´ politiske og hans etiske liberalisme, men 

ved at undersøge konsekvenserne for medborgerskabsuddannelse, viser det sig at forskellen mellem de to 

er ilusorisk.  

Medborgerskabsteori. Uddannelse til medborgerskab. Sprog: engelsk.  

Professor, School of Education, Stanford University, USA. 

Callan, Eamonn (1994): “Beyond Sentimental Civic Education”, American 

Journal of Education, 102, side 190-221.  

Af og til fremmes demokratisk tilslutning på bekostning af skoling i kritisk tænkning. Det er rigtigt at kritisk 

tænkning alene kan medføre apati overfor politik. Artiklen forsvarer en position, der giver plads både til 

følelsmæssigt og kritisk engagement i politik.  
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Medborgerskabsteori. Uddannelse til medborgerskab. Sprog: engelsk.  

Professor, School of Education, Stanford University, USA. 

Callan, Eamonn (1997): Creating Citizens. Political Education and Liberal 

Democracy, Clarendon Press, Oxford. 262 sider.  

Præsenterer et selvstændigt medborgerskabsideal som svar på centrale dilemmaer i liberale, pluralistiske 

samfund med inspiration fra John Rawls´ politiske filosofi. Både idealet og dilemmaerne forstås som 

udspringende af menneskers autonomi, dvs. Frihed og fornuft, selvstændighed og rationalitet. Diskussion 

også af medborgerskabets tilhørende følelser, patriotismeidealer og begrebet fælles skoler.  

Uddannelse til medborgerskab. Sprog: engelsk.  

Callan er professor på Stanford University, USA.  

Callan, Eamonn (2004): “Citizenship and Education”, Annual Review of 

Political Science, 7 side 71-90.  

Artiklen giver et overblik over tre centrale diskussioner inden for normativ politisk teori om medborgerskab 

og uddannelse: 1) uenighed om mål for medborgerskabsuddannelse, 2) uenighed om metoder og 3) 

uenighed om legitimiteten af staters forskellige strategier til at fremme medborgerskab.  

Medborgerskabsteori. Uddannelse til medborgerskab. Sprog: engelsk.  

Professor, School of Education, Stanford University, USA. 

Gutmann, Amy (1996): “Challenges of multiculturalism in democratic 

education”, Fullenwider (red.), public education in a multicultural society, 

Cambrige Universitypress, side 156-179.  

Det er muligt at kombinere opdragelse i fælles værdier og respekt for forskellighed, når vi forsøger at 

fremme medborgerskab I et multikulturelt demokrati.  

Medborgerskabsteori. Uddannelse til medborgerskab. Sprog: engelsk.  

Rektor for University of Pennsylvania og professor i statskundskab, kommunikation og filosofi, USA 

Hahn, Carole L. (1998). Becoming Political. Comparative Perspectives on 

citizenship education, SUNY. 

Under hvilke betingelser slår demokratiske værdier og forholdemåder rod i unge? Gennem komparative 

studier beskriver bogen alternative tilgange til undervisning i demokratisk medborgerskab. Samtidig 

påpeges hvilke identitetspolitiske konsekvenser hver enkelt strategi indebærer. Det kvalitative studie af 

medborgerskab og unges politiske dannelse rummer fyldige beskrivelser og uddrag af interviews med 

elever, studerende og lærere samt klasserumsobservationer i både England, Danmark, Tyskland, Holland og 

USA. Hahn anbefaler en pluralistisk teoretisk og metodisk tilgang til demokratisk medborgerskab.  
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Carole Hahn er professor i uddannelsesvidenskab ved Emory Universitet i Atlanta, USA 

Huddleston, Ted / Kerr, David (2006): Making Sense of Citizenship. A 

Continuing Professional Development Handbook, The Citizenship 

Foundation. 230 sider. 

Bogen henvender sig til engelske undervisere i medborgerskab både i børnehaver, skoler, 

ungdomsuddannelser, arbejdsrelationer og civilsamfund. Bogen omkring de didaktiske og metodiske 

spørsgmål der rejser sig for undervisere og giver ideer til og fra praksis.  

Uddannelse til medborgerskab.  

David Kerr er leder af National Foundation for Educational Researhs forskning i medborgerskab, 

Storbritannien.  

Korsgaard, Ove et.al. (2001) Learning for democratic citizenship, DPU-repro, 

208 sider.  

Bogen udspringer af et internationalt samarbejde om medborgerskab med afsæt bl.a. i FN og EU initiativer 

om demokrati og uddannelse. Bogen giver bud på hvilken rolle medborgerskab kan spille som socialt 

sammenbindende kraft ikke mindst gennem uddannelse. Bogen giver bud på fundamentale elementer i 

medborgerskabs-didaktik. Medborgerskabs uddannelse må således ifølge Korsgaard rumme både en 

videns-, værdi- og kompetencedel. Desuden rummer den en liste over centrale elementer i effektive 

medborgerskabsprojekter og -undervisning udarbejdet af Audrey Osler. 

Sprog: engelsk. Medborgerskabsuddannelse. 

Forfatterne er uddannelsesforskere fra Danmark, Tyskland, England, Uganda, Filippinerne, Sydafrika og 

Canada 

Kymlicka, Will (2001): “Education for Citizenship” fra Politics in the 

Vernacular: nationalism, multiculturalism, and citizenship, Oxford 

University Press, side 291-315.  

Beskrivelse og diskussion af tre centrale spørgsmål for ´liberalt´ medborgerskab: Er fælles læreplaner og 

blandede skoler nødvendige? Medborgerskabsteori. Hvis man vil fremme ansvarligt medborgerskab må 

man så også fremme personligt autonomi? Kræver promoveringen af en fælles medborgerskabsidentitet 

undervisning både i fælles politiske værdier og i specifikke nationale eller kulturelle værdier?  

Uddannelse til medborgerskab. Sprog: engelsk.  

Kymlicka er professor i filosofi og ved Queen's University ved Kingston, Canada. 
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Levinson, Meira (1997): “Liberalism Versus Democracy? Schooling Private 

Citizens in the Public Square”, British Journal of Political Science, 27, side 

333-360.  

Såkaldt politisk liberalisme fordrer forbehold mod indblanding i borgernes private identiteter og værdier 

samtidig med at teorien afhænger af borgernes tilslutning til demokratiske institutioner. Det afføder 

spændinger som løses forskelligt men ikke helt tilfredsstillende i henholdsvis England, USA og Frankrig.  

Medborgerskabsteori. Uddannelse til medborgerskab. Sprog: engelsk.  

Levinson er lektor i uddannelse ved Harvard Graduate School of Education, USA. 

Levinson, Meira (1999): “Liberalism, Pluralism, and Political Education: 

paradox or paradigm?”, Oxford Review of Education, 25,1/2, side 39-58.  

Der skitseres en medborgerskabsuddannelse passende for idealet om liberal politisk uddannelse. To 

dilemmaer konfronteres: at børn skal tvinges til at lære autonomi og den mulige reduktion af 

samfundsmæssig diversitet.  

Medborgerskabsteori. Uddannelse til medborgerskab. Sprog: engelsk.  

Levinson er lektor i uddannelse ved Harvard Graduate School of Education, USA. 

Macedo, Stephen (1996): ”Community, Diversity, and Civic Education: 

Toward a Liberal Political Science of Group Life”, Social Philosophy and 

Policy 13, 1, side 240-268.  

Liberale medborgerskabspositioner bliver nødt til at gå på kompromis med frihedsidealet for at sikre 

stabilitet gennem opdragelse af borgerne. Men hvilke muligheder er der for indirekte 

medborgerskabsdannelse? Macedo undersøger Adam Smiths teori om den indirekte 

medborgerskabsdannelse som kan motiveres af borgernes frivillige engagement i religiøse fællesskaber.  

Politisk teori om medborgerskab. Uddannelse til medborgerskab. Sprog: engelsk.  

Stephen Macedo leder Center for Human Values ved Princeton University hvor han også er professor i 

politik. 

Nussbaum, Martha C. (2008): ”Democratic Citizenship and the Narrative 

Imagination“, The Yearbook for the National Society for the Study of 

Education, 107,1, side 143-157.  

Diskussion af uddannelse til verdensborgerskab i lyset af den amerikanske tradition for liberal colleges. 

Verdensborgerskab kræver tre medborgerskabsdyder: kritisk evne, at kunne se sig selv som verdensborger 

og evnen til at forestille sig hvordan det ville være at være i andres sted – også når dette er radikalt 

anderledes end ens eget.  

Politisk teori om medborgerskab. Uddannelse til medborgerskab. Sprog: engelsk.  
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Martha Nussbaum er professor i filosofi, jura og etik ved Chicago University 

Nykänen, Pia (2009): “At fostra medborgare”, Värdegrund, demokrati och 

tolerans. Om skolans fostran i ett mångtkulturelt samhälle, Thales, 169-185.  

Overbliksgivende kapitel oprindeligt fra ph.d. afhandling om grundspørgsmål i medborgerskabspolitikker. 

Afsnittet afklarer, korrigerer og diskuterer de gængse debatter. Temaer: Hvilken form for enhed kan 

nationale borgere dele? Dilemmaer for medborgerskabsundervisningen. Afgrænsning af medborgerne – 

herunder kosmopolitisme.  

Uddannelse til medborgerskab. Sprog: svensk med citater på engelsk.  

Pia Nykänen er gæstelærer ved Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande ved Gøteborgs 

Universitet, Sverige. 

Osler, Audrey & Starkey, Hugh (2001): “Citizenship Education and National 

Identities in France and England: inclusive or exclusive?” Oxford Review of 

Education, 27,2, side 287-305.  

En analyse, vurdering og sammenligning af politikker for uddannelse til medborgerskab i Frankrig og 

England med fokus på minoritetsbeskyttelse (menneskerettigheder, positiv forståelse af kulturel diversitet).  

Uddannelse til medborgerskab. Landesammenligninger. Sprog: engelsk.  

Audrey Osler er gæsteprofessor i medborgerskab og menneskerettighedsuddannelse ved universiteter i 

England og USA. Hugh Starkey er lektor i uddannelse ved Institute of Education, University of London, 

England. 

Osler, Audrey and Starkey, Hugh (2006): ”Education for democratic 

citizenship: a review of research, policy and practice 1995-2005”. Research 

Papers in Education, 21,4, side 433-466.  

Review af artikler om uddannelse til demokratisk medborgerskab inden for den engelske skolesektor siden 

1995. Den engelske model er i sammenligninger med andre lande fokuseret på aktiv deltagelse. En række 

centrale diskussioner berøres: diversitet og enhed, globalt medborgerskab, demokratisk dannelse, 

forståelse af demokrati og medborgerskab.  

Uddannelse til medborgerskab. Sprog: engelsk.  

Audrey Osler er gæsteprofessor i medborgerskab og menneskerettighedsuddannelse ved universiteter i 

England og USA. Hugh Starkey er lektor i uddannelse ved Institute of Education, University of London, 

England. 

Williams, Melissa S (2003): “Citizenship as Identity, Citizenship as Shared 

Fate, and the Functions of Multicultural Education”, Education and 
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Citizenship in Liberal-Democratic Societies, ed. McDonough & Feinberg, 

Oxford University Press, side 208-247.  

Sætter spørgsmålstegn ved om vi skal dele en fælles identitet eller fælles værdier (som kritisk tænkning og 

autonomi) for at stabilisere medborgerskabet. En sådan strategi fører nemlig til mistillid overfor dem, der 

tænker og agerer afvigende. Desuden er den påståede alliance mellem økonomisk solidaritet, 

samfundsmæssig stabilitet og fælles identitet ikke underbygget. Som alternativ bør medborgere forstå 

deres fællesskab som skæbnefællesskab. Artiklen giver bud på medborgerskabsuddannelses i skolen, der 

tager lokalt afsæt.  

Medborgerskabsteori. Uddannelse til medborgerskab. Sprog: engelsk.  

Melissa S. Williams er professor i statskundskab og leder af etikcentret ved University of Toronto, Canada. 

3.2. Links til rapporter og information om internationale diskussioner om 

medborgerskabsundervisning 

Civnet (USA) 

http://civnet.org/ 

Rummer både værktøjer, artikler mv. om medborgerskab foruden links: 

europæiske links til netværker der søger at fremme medborgerskabsundervisning: 

http://civnet.org/contenidos.php?id_secciones=MTE=&ACTION=TW9zdHJhclVuQ29udGVuaWRv&pagina=

Mw==&id_contenido=ODI= 

generelle links: 

http://civnet.org/contenidos.php?id_secciones=MTE=&ACTION=TW9zdHJhclVuQ29udGVuaWRv&pagina=

Mw==&id_contenido=NzU= 

Englund, Thomas 

Thomas Englund forsker i medborgerskabteori og medborgerskabsundervisning i grundskolerne. Se hans 

forskning og forskningsnetværk på: 

http://www.oru.se/Akademier/Humaniora-utbildning-och-samhallsvetenskap/Kontakt-och-

presentation/Personliga-sidor/Tomas-Englund/ 

Europarådets hjemmeside for medborgerskab 

http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/ 

INTERACT: Intercultural Active Citizenship Education  

http://www.ces.fe.uc.pt/interact/index.htm 
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Afsluttede rapporter om medborgerskabsuddannelse i Danmark, Portugal, Spanien, England 

- Med ”Essential Bibliography and References”: 

http://www.ces.fe.uc.pt/interact/Bibliography.htm 

Ministerrådets anbafaling til europarådets charter om 

medborgerskabsuddannelse og menneskerettighedsuddannelse (2007) 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2010)7&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&Back

ColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383 

Review om diversitet og medborgerskab (UK) 

Link fra http://www.theewc.org/ 

http://www.theewc.org/uploads/content/DfES_Diversity_&_Citizenship.pdf 

Anbefalinger vedrørende promoveringen af diversitet i skolen og særligt i medborgerskabsundervisningen. 

Fokus på England. 

Salto Youth (EU) 

http://www.salto-youth.net/ 

Ungdomsarbejde med medborgerskab 

Siden rummer også links til rapporter om medborgerskabsundervisning 

4. Undervisningsmateriale til citizenship education - værktøjer på nettet 

4.1. England 

kommenteret bibliografi 

Engelske anbefalinger for undervisning i medborgerskab 

http://www.citized.info/pdf/commarticles/Bibliography1.doc 

4.2. EU-links 

Europarådets medborgerskabsside med materiale om undervisning i 

medborgerskab 

http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/3_RESOURCES/Resources_for_teachers_en.asp#P45_851 

Den europæiske ungdomsportal – aktivt medborgerskab 
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http://europa.eu/youth/active_citizenship/index_eu_da.html 

Dansksproget side med links til europæiske rapporter og anbefalinger om medborgerskabsundervisning 

Salto Youth 

http://www.salto-youth.net/ 

Omfattende side med inspiration til ungdomsarbejde med fokus på aktivt medborgerskab 

Værktøjskassen 

http://www.salto-youth.net/tools/toolbox/find-a-tool/?oldEngineRedirect=true# 

Med søgning på medborgerskab: 

http://www.salto-youth.net/tools/toolbox/find-a-

tool/?search=&amp;topic_id[3]=1&amp;topic_id[11]=1&amp;topic_id[24]=1&amp;date_from=2003-07-

01&amp;date_to=2010-07-31&amp;submit=Search 

Find kulturel uddannelsesværktøj (metoder, spil, tekster, præsentationer og officielle rapporter) 

http://www.salto-youth.net/rc/cultural-diversity/tools/ 

Underviserens værktøjer fra Pestalozzi centret (EU) 

http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/documentation_centre/Thematic%20Resources/0TRAININ

G_RESOURCES_en.asp#TopOfPage../Documentation_Centre/Thematic 

Resources/0EDC_training_resources_en.doc 

Ressourcer og værktøjer der skal hjælpe folke- og ungdomsskolelærere fremme Europarådets værdier som 

er demokrati, respekt for menneskerettigheder og retsstaten. Temaer om demokratisk medborgerskab, 

menneskerettigheder, interkulturel uddannelse og undervisning i socio-kulturel forskellighed foruden 

historie.  

Wergelandcentret (EU) 

http://www.theewc.org/ 

Resourcecenter for uddannelse og interkulturel forståelse, menneskerettigheder og demokratisk 

medborgerskab. Etableret i samarbejde mellem Norge og Europarådet. 

4.3. Nordiske links 

Citizen child - verdensbarn 

http://www.unicef.no/Lærer+og+førskolelærer/Citizen+Child%2C+om+barnekonvensjonen 

Nettbasert undervisningsopplegg om barns rettigheter og FNs tusenårsmål for mellomtrinnet. 
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http://www.kidstusen.no/ 

UNICEF Norges nettside om FNs tusenårsmål er et eget univers med oppgaver, filmsnutter, quizer og fakta 

om FNs tusenårsmål. Fin å bruke i internasjonal undervisning fra mellomtrinnet og oppover. 

4.4 Tyskland  

Tysk litteraturoversigt til medborgerskabsdidaktik 

http://www.online-dissertation.de/literatur/politische_bildung.htm 

BPB 

http://www.bpb.de/index/ 

Overblik over den store hjemmeside fra ”Bundeszentrale für politische 

Bildung”http://www.bpb.de/methodik/5JRHMH,0,Methodensuche.html 

Søgning på ”metodekufferten” bl.a. til medborgerskab- og demokratispil. Tysk. 

http://www.bpb.de/files/WY0L8M.pdf 

Metoder til undervisning i medborgerskab 

5. Undervisningsmateriale til medborgerskabsundervisning 

5.1. Publiceret materiale 

5.1.a. Læreruddannelsen 

Introduktion: 

Dette felt er særegent ved, at medborgerskab blev et begreb i læreruddannelsen fra 2007, hvor det blev 

indoptaget i det gamle fag Kristendomskundskab og livsoplysning, der blev omdøbt til 

Kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab. I bekendtgørelsen nr. 219 af 12/03/07, Bilag 1, punkt 

2) hedder det, at faget er ”et alment lærerkvalificerende fag, der anskuer dannelses- og værdispørgsmål ud 

fra sammenhængen mellem religionsfaglige, en idéhistorisk og en medborgerskabsrettet synsvinkel. På 

tværs af fagets kundskabs- og færdighedsområder arbejdes der med forskellige menneske- og samfundssyn 

og deres betydning for den pædagogiske praksis i skolen”.  

At medborgerskab blev et begreb i læreruddannelsen resulteret i udgivelsen af en række grundbøger til 

faget, hvoraf skal nævnes: 
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Andersson, Mattias et.al. (2008): Det er enhvers ansvar.  

Del i serien Medborgerskab i skolen fra Alinea. 156 sider. Korte instruktive artikler om hvad medborgerskab 

er og hvordan det konkret kan omsættes i praksis i folkeskoler og efterskoler. Der gives eksempler på 

indførsel af anerkendende pædagogik, et mangfoldighedstjek for hele skolen, og diskussioner af 

værdigrundlag, regler og rettigheder på skolen (fx Gulberg Skoles arbejde med at lave deres egen 

´Grundlov´, foruden elevråds og skolebestyrelsens rolle. Inspirerende for udviklingen af undervisning i 

medborgerskab er tillige eksemplerne fra andre europæiske skolers arbejde med medborgerskab.  

Forfatterne er universitetsforskere. 

Andersen Gorm Bagger, Lis Pøhler (red.), Kristendomskundskab/ 

Livsoplysning/medborgerskab i læreruddannelsen Kroghs forlag 2007, 174 sider. 

Bogen er en introduktion til KLM faget. Artiklerne omhandler medborgerskab, verdensborgerskab, 

interkulturel identitetspolitik, opdragelse til demokrati og de tilhørende didaktiske udfordringer. Alle 

udgivelsens 6 artikler ”fokuserer på læreruddannelsens nye dannelsesfag” KLM. Artiklerne ”Medborgerskab 

og verdensborger”, Medborgerskab som interkulturel identitetspolitik”, ”Opdragelse til demokrati” og ”For 

livet eller for skolen?” beskriver og diskuterer den danske skoletradition med henblik på demokrati og 

medborgerskab, det nye KLM fag, konkurrerende forestillinger om medborgerskab og demokrati, 

målsætninger og udfordringer for skolen foruden didaktiske ideer til medborgerskabsundervisning. Vi 

kommer omkring Jürgen Habermas, Hal Kock og Alf Ross, John Dewey, Wolfgang Klafki, T. H. Marshall, Axel 

Honneth og de hjemlige teorier af Peter Kemp og Ove Korsgaard. Jørgen Gleerup kommer i ”Opdragelse til 

demokrati – medborgerskab som pædagogisk projekt” godt omkring de nye medborgerskabsvisioner og 

deres historiske og aktuelle baggrund. Den giver en instruktiv introduktion til både 

medborgerskabsundervisningens historiske og nutidige udfordringer og målsætninger.  

Jørgen Gleerup og Claus Haas forsker ved SDU og DPU mens de øvrige 6 forfattere som Pia Rose Böwadt, 

René B. Christiansen og Alexander von Oettingen er ansat ved læreruddannelser rundt i landet. 

Ove Korsgaard, Lakshmi Sigurdsson og Keld Skovmand (red.): Medborgerskab – 

et nyt dannelsesideal? RPF-Religionspædagogisk Forlag 2007.  

Bogen er inddelt i tre hovedafsnit: Første hovedafsnit, Medborgerskab og dannelsens værdidilemmaer, har 

fokus på begrebets historie, udvikling og aktuelle betydning. Forholdet mellem politisk, etisk og religiøs 

dannelse sættes ind i en bredere dannelsesteoretisk kontekst. Andet hovedafsnit, Medborgerskab og 

religion, belyser sekulariseringens betydning og diskuterer medborgerskab som et dannelsesprojekt i 

spændingsfeltet mellem religion, kultur og politik. I bogens tredje hovedafsnit, Fra dannelse til dialektik, 

foretages en analyse af europæiske erfaringer med undervisning i medborgerskab og en konkretisering af, 

hvordan medborgerskab kan indarbejdes i skolens kultur og fag. I Korsgaards artikel ”Medborgerskab – 

hvad er nu det?” diskuteres centrale teoretikere som Smith, Rousseau, Mill, Taylor, Habermas, Marshall, 

Kymlicka og Kant. Begreberne folk, statsborger, borger, unionsborger og verdensborger kategoriseres og 

diskussionen om myndighed og kompetence til politisk deltagelse berøres. Oettingen skriver i 

”Medborgerskab – skolens dannelsesopgave?” om Aristoteles, Platon, Rousseau, Humboldt, 

Schleiermacher, Luhmann, Klafki og Benner. Kapitlet ”Medborgerskabets værdidilemmaer” diskuterer bl.a. 

begreberne ansvar, frihed, autoritet og lydhed. I ”Medborgerskab i skolens” beskrives hvordan 
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Europarådets rapporter og initiativer foruden den nye engelske tradition for Citizenship education har 

indvirket på de danske initiativer. Bogen behandler også temaet medborgerskab og religion bl.a. via 

tolerancebegrebet. I afsnittet ”Medborgerskab i skolens fag” beskrives relevansen af medborgerskab i 

naturfag, samfundsfag, dansk som andetsprog, kristendomskundskab og som tværfagligt tema. 

Forfatterne er undervisere og forskere fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, 

læreruddannelsen og folkeskolen.  

Sløk, Camilla / Anne-Mette Nortvig (red) (2007,2010): Kristendomskundskab, 

Livsoplysning og Medborgerskab. Samfundslitteratur. 274 sider.  

Bogen rummer en liste med ordforklaringer. Bogen er en lærebog i faget KLM i læreruddannelsen, der tager 

udgangspunkt i fagets ckf´er. Del tre (kapitel 5 og 6) omhandler begrebet medborgerskab. I kapitel 5 

diskuteres begrebet sammenhængskraft i sociologisk-teoretisk perspektiv. De forskellige former for 

medborgerskab, ideen om forestillede fællesskaber og folkeskolen som dannelsesinstitution beskrives. I 

kapitel 6 diskuteres verdensborgerbegrebets udvikling i forhold til temaer om global økonomi, 

miljøudfordringer og globale religionsmøder. Forfatterne er hhv. seminarielærere og forskere inden for det 

pædagogiske område.  

Erle, Jakob et.al. (2010): Medborgerskab på spil. 32 sider. Forlaget KLIM.  

Et hæfte der introducerer til et pædagogisk spil der særligt henvender sig til undervisning i faget KLM i 

læreruddannelsen. Spillet skal motivere til diskussion og refleksion over skolens og medborgerskabets 

tilknyttede værdier og etiske problemstillinger. Hæftet er udviklet i et samarbejde mellem Jakob Erle, der 

har udviklet et demokrati og globaliseringsspil og to undervisere i KLM.  

Andet materiale: Spil 

Medborgerskab på spil, Keld Skovmand, Jakob Erle, Lakshmi Sigurdsson  

Brætspil. Medborgerskab på spil er et spil om medborgerskabets værdier og den måde, disse værdier viser 

sig på i forskellige sammenhænge. Spillet retter sig primært mod undervisningen i fællesfaget KLM 

(kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab) i læreruddannelsen, men kan spilles af alle, der er 

optaget af og interesseret i at diskutere og blive oplyst om væsentlige aspekter af den aktuelle 

medborgerskabsdiskussion. Spillet er udviklet i et samarbejde mellem forfatterne til dette hæfte med afsæt 

i det demokrati- og globaliseringsspil, som Jakob Erle har skabt og arbejdet med i flere år, samt de 

erfaringer som de to øvrige forfattere har fra arbejdet med KLM i læreruddannelsen. 

5. Undervisningsmateriale til 

medborgerskabsundervisning 
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5.1.b. Grundskolen 
I Danmark er medborgerskab ikke et fag i grundskolen, ligesom citizenship education er i det i England. Det 

er derfor begrænset, hvad der findes af litteratur om medborgerskab og medborgerskabsundervisning til 

grundskolen. Derimod findes der en næsten uoverskuelig mængde publikationer om demokrati og 

demokratisk dannelse. Dog er der inden for de senere år udgivet en række bøger og undervisningsmateriale 

om medborgerskab beregnet til grundskolen. Heraf skal nævnes:  

Helle Hinge: Medborgerskab. Fra teori til praksis. Gyldendal 2008.  

Bogen henvender sig primært til lærere i grundskolen, men også lærerstuderende i faget KLM vil kunne 

anvende den. Bogen er opdelt i to hovedafsnit. Det første kaldes Medborgerskab, hvor der gives en 

elementær indføring i centrale begreber og teorier. Det andet hovedafsnit kaldes Værktøjskassen (side 87-

133), som rummer en række øvelser beregnet til folkeskolens mellemtrin, men flere af dem kan tilpasses 

både ind- og udskolingsklasser.  

Hendrichsen, Janus (2009): Medborgerens naturfagsbriller, Alinea, 64 sider.  

Elevbog til overbygningen i faget naturfag fra serien Medborgerskab i skolen. Temaerne fattigdom, 

fødevarer, elektricitet, klima, forurening, transport, sundhed og affald. 

Petersen, Hanne Brixtofte (2010): Der må være en grænse, Alinea, 28 sider.  

Om ytringsfrihed og grænser for ytringsfrihed. Med eksempler og oplæg til debat. En elevbog til 

overbygningen i faget dansk fra serien Medborgerskab i skolen. 

Forfatteren er lektor på UC-København.  

Alexander von Oettingen, Leo Komischke-Konnerup, Niels Buur Hansen (red.): 

Medborgerskab - en udfordring til efterskolen. Forlaget UP – Unge Pædagoger, 

2008, 120 sider. 

Bogen henvender sig primært til efterskolen, men har også interesse for lærere i udskolingen i grundskolen. 

Bogen er resultat af et pædagogisk udviklingsprojekt med deltagelse af med deltagelse af 

Efterskoleforeningen, Professionshøjskolen University College Syd, Danmarks Pædagogiske Universitetskole 

og 10 efterskoler i skoleåret 2006/2007. Den rapporterer fra seminarer og udviklingsforløb om 

medborgerskab i efterskoler med deltagelse fra Agerskov ungdomsskole, Baunehøj efterskole, Efterskolen 

Smededal, Fjordvang Ungdomsskole, Flakkebjerg Efterskole, Frijsenborg Ungdomsskole, Hald Ege 

efterskole, Klank Efterskole, Maglesø efterskole, Højer ungdomsskole foruden UC Syddanmark, DPU og 

SDU. Den er opdelt i to hovedafsnit. Det første, Medborgerskab – et eksperimenterende fællesskab, ser 

nærmere på projektets forløb, det andet hovedafsnit, Teoretiske bidrag til medborgerskab, undervisning og 

efterskole, præsenterer forskellige teoretiske vinkler på medborgterskab. Samlet set giver bogen et indblik i 

de centrale diskussioner, problemstillinger samt praktiske og teoretiske udfordringer som 

medborgerskabsprojektet rummede. Bogen rummer bl.a. eksempler på eksemplariske undervisningsforløb. 

Forfatterne er dels ansat på University College Syd, dels på forskellige efterskoler.  
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Andersson, Mattias / Hansbøl, Gorm (2006): Dannelse til demokratisk 

medborgerskab. Efterskoleforenings forlag, 32 sider.  

Rapporten introducerer til medborgerskabsskoleundervisning i Danmark og giver følgende didaktiske 

anbefalinger for målsætninger: a) tilhørsforhold til politisk fællesskab, b) kritisk forhold til politiske 

institutioner, c) evne til at kunne agere politisk. På denne baggrund undersøges Baunehøj Efterskoles 

eksperiment i 2005-6 med at indføre medborgerskab som obligatorisk fag. 

Engel, Merete et.al. (2006): Ufe-Tema Medborgerskab – i en multietnisk 

virkelighed.  

Temanummeret rummer to interessante artikler om interkulturelle udfordringer for 

medborgerskabstanken og en rapport for projekt Medborgerskabsuddannelse på Guldberg Skole. Ellen 

Farrs artikel ”Undervisning til medborgerskab” giver både ideer til undervisning i medborgerskab og 

rummer en lang liste af henvisninger til inspirerende materiale. Online på http://www.ufe.dk/ufe-

tema.php. Skrevet af forskere og undervisere inden for medborgerskab. 

5. Undervisningsmateriale til 

medborgerskabsundervisning 

5.1.c. Hhx & htx 
SamfNu, Grundbog til Samfundsfag, HTX B-niveau, Af Morten Bülow m.fl., Systime 

Casebeskrivelsen "Integration på Århusiansk" handler om Århus Kommunes arbejde med medborgerskab 

og antidiskrimination 

SamfNU - en grundbog til samfundsfag HHX C-niveau Af Morten Bülow m.fl., Systime 

Casebeskrivelsen "Integration på Århusiansk" handler om Århus Kommunes arbejde med medborgerskab 

og antidiskrimination 

5. Undervisningsmateriale til 

medborgerskabsundervisning 

 

5.2. Materiale på nettet 

Demokrati fordi 

www.demokratifordi.dk rummer et omfattende inspirations-/undervisningsmateriale om demokrati og 

medborgerskab. Hjemmesiden indeholder interview med unge om demokrati og medborgerskab og er 
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samtidig ramme om en konkurrence. Det tilhørende inspirationsmateriale rummer ca. 400 siders 

undervisningsforløb og øvelser til grundskole, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser indenfor 

områderne: Rettigheder, pligter og medansvar; Ligeværd og fællesskab; Demokrati og deltagelse. 

Hjemmesiden er skabt af Ungdomsbyen og materialerne udviklet i et samarbejde mellem Institut for 

Menneskerettigheder og Ungdomsbyen. 

Demokratispil 

http://viborg.dk/db/dagsord.nsf/927e9f99e180811dc125725400434775/ea4335094ebb54f3c12573e90038

e5de/$FILE/DU-070208-12-1.pdf 

Hjemmeside om demokratispil. Opsummering af nogle af de demokratispil, der allerede findes.  

Den europæiske ungdomsportal – aktivt medborgerskab 

http://europa.eu/youth/active_citizenship/index_eu_da.html 

Rummer og henviser til værktøjer og information til medborgerskabsundervisning med fokus på EU. 

DPU – film om medborgerskab 

http://www.dpu.dk/site.aspx?p=14589 

Film om undervisning i medborgerskab i 8.klasse (10 minutter). 

DR 

http://www.dr.dk/Tema/Booster/index.htm.  

Ideer fra unge til unge om hvordan man kan blive aktiv medborger. Med videoer hvor unge fortæller om 

hvordan de har vist aktivt medborgerskab såsom at sætte gang i ens lokalområde eller udvise 

civilulydighed. Flot og inspirerende side om hvordan man kan blive mere aktiv medborgerskab. 

Motiverende fortællinger og ideer fra 14 unge til unge om hvordan man kan blive aktiv medborger. Med 

videoer hvor unge fortæller om hvordan de har vist aktivt medborgerskab såsom at sætte gang i ens 

lokalområde eller udvise civilulydighed. Se også LINK: 

http://www.dr.dk/Tema/Hvorfordemokrati/Links/Links.htm. DR side med links til DRs programmer om 

demokrati med henblik på både undervisning i folkeskole, gymnasiet og almene borgere. 

EMU 

LINK: www.materialeplatform.emu.dk.  

bl.a. med 50 siders beskrivelse af undervisningsmateriale om globalt medborgerskab rettet mod elever i 

folkeskolens 3.-9. Klasse. LINK: http://www.emu.dk/gsk/3verden/filer/globaltmedborgerskab.pdf. Se også 

http://www.emu.dk/fouhistorier/gsk/medborgerskab/ og 

http://www.emu.dk/fouhistorier/gsk/medborgerskab/webartikel_medborgerskab.pdf der handler om 

udviklingsprojektet på Guldbergskolen og Institut for Menneskerettigheder ”Fra modborgerskab til 

medborgerskab” og det undervisningsmateriale til folkeskolen, der er kommet ud af det. 
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http://www.emu.dk/sem/fag/sam/sam_didaktik/index.html rummer tekster og litteratur om 

samfundsfaget didaktik. 

Interview om medborgerskab med Anette Faye Jacobsen (5 minutter): 

http://www.emu.dk/fouhistorier/lyd/medborgerskab.html 

Filosofipatruljen 

http://www.filosofipatruljen.dk/ 

Indtil videre 2 undervisningsforløb i faget KLM fra seminarier 

http://www.filosofipatruljen.dk/node/59 

Et forløb i 0. klasse 

http://www.filosofipatruljen.dk/files/Filosofi%20og%20medborgerskab%20i%200%20klasse.pdf 

Folketinget 

LINK: http://www.ft.dk/Undervisning.aspx  

Hjemmesiden: Folketingets portal for børn og unge, der rummer mange oplysninger om demokrati - 

herunder Politiker for en dag. 

Jeg er medborger  

Udførlig dansk hjemmeside lavet af Danmission med fokus på børns og unges medborgerskab. Relevant for 

både folkeskole og gymnasium. Bl.a. om kulturmøder og med videointerviews fra Indien og Egypten. 

Diskussion og opgaver til Børns medborgerskab. Med ideer til undervisninger: Problemstillinger og opgaver 

vedr. medborgerskab. LINK: http://jegermedborger.dk/ 

Københavns Kommune 

http://www.kk.dk/Borger/Integration/TaskForceIntegration/~/media/CD029EB18704434D8D8662F233F21

FF1.ashx 

Kontoret for integrationsservices TaskForce integration under Københavns kommune har lavet en 7 siders 

liste over redskaber til medborgerskabsundervisning. Mange af linksene er dog forældede.  

Medborgernet 

LINK: http://medborger.net/ 

Bl.a. med dokumenter fra konference om medborgerskab, bl.a. med forløbsbeskrivelser fra Frijsenborg 

Efterskole 

http://www.medborger.net/component/content/article/47-dokumenter-fra-konferencen.html 
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Medborgerskabet 

LINK: http://medborgerskabet.dk/.  

Ungdomsbyens medborgerskabsportal bl.a. med undervisningsmateriale for 5.-10. Klasse og beskrivelser af 

Ungdomsbyens lærer- og elevkurser og undervisning i medborgerskab. Se bl.a. Lærerside – bla med 

ressourceliste over materiale til brug i arbejdet med medborgerskabet på LINK: 

http://medborgerskabet.dk/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=41. 

Se også LINK: 

http://medborgerskabet.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=32:links&catid=20:ressource

r&Itemid=41. Og LINK: 

http://medborgerskabet.dk/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=30 

Menneskeret 

Institut for menneskerettigheder har lavet et pilot projekt om medborgerskab hvor en del 

undervisningsmateriale blev samlet (og produceret). Temaerne var delt op i menneskerettigheder, 

diskrimination, mobning, medborgerskab, lige muligheder/ behandling, mfl. LINK: 

http://menneskeret.dk/Nyheder/Medborgerskab+eller+modborgerskab  

Ny i Danmark 

http://www.nyidanmark.dk/da-

dk/Integration/demokratisk_faellesskab_og_forebyggelse_af_radikalisering/vaerktoejskassen/undervisning

.htm 

Oversigt over bestemmelser for medborgerskabsundervisning i Danmark og links til hjemmesider, der kan 

understøtte denne undervisning. 

http://www.nyidanmark.dk/da-

dk/Integration/demokratisk_faellesskab_og_forebyggelse_af_radikalisering/vaerktoejskassen/medborgers

kab_inklusion_og_forebyggelse.htm 

En linkoversigt, der introducerer til projekter og undervisning, der søger at fremme medborgerskab og 

inklusion. 

Ubu portalen  

LINK: http://ubuportalen.dk/Medborger/ 

Bl.a. med henvisning til litteratur om medborgerskab - herunder virksomheders arbejde hermed. Se også 

LINK: http://ubuportalen.dk/Verdensborger/ Hjemmesiden Uddannelse for Bæredygtig Udvikling med 

UNESCOs arbejde med bæredygtig udvikling fra 2005-2014. Om verdensborgerskab, bla. med links. Se også 

LINK: http://ubuportalen.dk/Verdensbruger/medborgernet 

UC2 

Temahæfte om medborgerskab 
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http://didak.ucc.dk/public/dokumenter/UC2/Sprog%20og%20Integration/SI22008.pdf 

Ud i verden  

Ideer til at gøre skolen mere international. LINK: http://www.udiverden.dk/Default.aspx?ID=4894. Se også: 

http://www.udiverden.dk/Default.aspx?ID=5024. Undervisningsmaterialer til den internationale og globale 

dimension i grundskolen. Bl.a. om flerkulturelle undervisningsbøger og spil. LINK: 

http://www.udiverden.dk/Default.aspx?ID=5591 & Links til inspiration: LINK: 

http://www.udiverden.dk/Default.aspx?ID=5543. Om udviklingsprojekter: LINK: 

http://www.udiverden.dk/Default.aspx?ID=4957 

Unesco skoler (folkeskoler og gymnasier).  

LINK: http://www.unesco-asp.dk/inspiration/22/24-gymnasie. Og LINK: http://www.unesco-

asp.dk/materialer 

UNICEF 

LINK: http://skole.unicef.dk/artikler/gratis-undervisningsmaterialer 

Hjemmeside fra UNICEF.  

UVM 

LINK: http://pub.uvm.dk/2006/demokrati/kap12.html 

Hjemmeside med UVMs demokratihæfte. Demokrati, UVM, 2006: Litteraturliste og materialer til 

inspiration.  

6. Netværker, udviklingsprojekter og kurser 

6.1 Fælleseuropæisk netværk 

NECE - Networking European Citizenship Education 

http://www.bpb.de/veranstaltungen/PAJZMN,0,NECE_Networking_European_Citizenship_Education.html 

NECE er et netværk for medborgerskabsuddannelse i Europa. 

6.2 Danske centre og netværker 

Center for tosprogethed og interkulturalitet 

Hvordan arbejdes der med medborgerskab, hvilke visioner er der i Danmark? 

http://didak.ucc.dk/public/dokumenter/UC2/Sprog%20og%20Integration/SI22008.pdf 

tidsskriftet Sprog og Integration: Tema Medborgerskab 
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Citizen21 

Dansk forening der vil fremme medborgerskab og verdensborgerskab 

http://citizen21.dk/ 

IAED 

Ved Jakob Erle. Udvikler bl.a. et internationalt demokratispil 

http://www.iaed.info/ 

6.3 Pilotprojekter 

Menneskeret 

Institut for menneskerettigheder har lavet et pilot projekt om medborgerskab hvor en del 

undervisningsmateriale blev samlet (og produceret). Temaerne var delt op i menneskerettigheder, 

diskrimination, mobning, medborgerskab, lige muligheder/ behandling, mfl. LINK: 

http://menneskeret.dk/Nyheder/Medborgerskab+eller+modborgerskab  

UCC - Zahle 

http://zahle.ucc.dk/omos/igangvaerendeudviklingsarbejder/17561.html 

Praksisforankringsprojekt om medborgerskab og demokrati i folkeskolen med henblik på at fremme 

samarbejde mellem studerende på læreruddannelsen og elever i folkeskolen omkring demokratisk 

indflydelse og medborgerskab. 

6.4 Kurser og videreuddannelse i medborgerskab 

Voksen Pædagogisk Center: Kørekort til Demokrati 

http://www.vpckk.dk/demokrati/dem_koerek.asp 

Voksen Pædagogisk Center udbyder seks kurser i demokrati og aktivt medborgerskab  


