
Aktivister holder

demokratiet levende
Lærervejledning



Vi glæder os til at byde dig og dine elever velkomne til undervisningsforløbet Aktivister holder 

demokratiet levende på Arbejdermuseet.  

 

Lærervejledningen er udarbejdet med det formål at styrke elevernes læring ved at skabe sammenhæng 

mellem undervisningen i skolen og på Arbejdermuseet. Materialet indeholder derfor konkrete forslag til 

opgaver og ressourcer, I kan arbejde med før og efter museumsundervisningen.  

 

Rigtig god fornøjelse med undervisningen.  

 

Skoletjenesten på Arbejdermuseet 

 

 

 
 

• Eleverne kan undersøge udstillingens fremstilling af aktivisme og sætte det i forhold til deres 

eget liv og ståsted. 

• Eleverne kan forstå og forklare aktivisme som begreb ud fra egne eksempler og fra 

udstillingen 

• Eleverne kan forholde sig til egne grænser og demokratiske grundværdier i mødet med 

forskellige former for aktivisme og demokratiopfattelser og give udtryk for deres egne 

holdninger. 

Kompetenceområder: 

Samfundsfag: Politik og samfundsfaglige metoder 

Historie: Kildearbejde og historiebrug 

 

  



 

Ved at arbejde med emnet før undervisningen på Arbejdermuseet skabes der et grundlag for, at alle 

elever får forudsætninger for at kunne indgå aktivt i undervisningen på museet. 

Som forberedelse til museumsundervisningen, kan I lave udvalgte opgaver fra vores digitale 

undervisningsmateriale om aktivisme og aktivister. Nedenfor er beskrevet hvilke opgaver og hvorfor. Alle 

opgaver har små videointroduktioner til, så eleverne kan lave opgaverne individuelt og derhjemme, hvis 

ønsket.  

På hjemmesiden finder du alle opgaverne samt særskilt lærervejledning til.  

Hvad  Hvordan  Hvorfor  

Anslag / åbne 

emnet op  

 

individuel øvelse, 

fælles optag. 

 

 

(ca. 5-10 minutter)  

Når jeg hører ordet aktivist… 

 

Eleverne fortsætter sætningen ved at 

beskrive den eller de associati-oner, de 

får, når de hører ordet. Opgaven er 

individuel. 

Saml op i plenum og bed eleverne 

gemme deres første associationer. I 

kan vende tilbage og gentage opgaven 

efter undervisningen på 

Arbejdermuseet.  

Opgaven understøtter at eleverne 

forholder sig individuelt og refleksivt til, 

hvordan de forstår begrebet aktivisme. 

Dette er for at understøtte elevernes 

opmærksomhed på egen læring og 

for, at du som lærer kan følge 

elevernes arbejds- og læreprocesser 

undervejs.  

 

Hvad  Hvordan  Hvorfor  

Introduktion 

 

Individuel eller 

gruppe øvelse  

 

(Ca. 45 min.)  

Hvad er politisk aktivisme? 

 

Eleverne laver opgaven, hvor de selv 

skal undersøge på nettet efter en 

troværdig definition på politiske 

aktivisme og dernæst på aktivismen 

visuelle udtryk gennem fotos i 

billedsøgning. Efterfølgende skal de 

sammenligne deres billedsøgning med 

historiske fotos fra Arbejdermuseets 

samling fra BZ, Vietnambevægelsen og 

Anti-apartheid. Eleverne får en kort 

introduktion til bevægelserne og 

behøver ikke kende dem mere end det, 

for at sammenligne de visuelle udtryk.   

 

 

Eleverne arbejder kildekritisk og 

undersøgende med emnet fra 

begyndelsen. Det sætter nogle vigtige 

refleksioner i gang, at begrebet kan 

defineres på mange måder eller bredt, 

og det giver dem en mulighed for at 

tænke over, hvordan den definition, de 

finder, spejler deres egne associationer 

med ordet aktivist.  

 

Når eleverne arbejder med billeder og 

deres følelsesmæssige udtryk åbnes for 

refleksioner om aktivisternes 

motivationer for at handle aktivistisk. 

Dette aspekt skal de også arbejde med 

i undervisningen på museet.  

Hvad  Hvordan  Hvorfor  

Relatere emnet til 

elevernes eget liv  

 

Individuel eller 

gruppe øvelse  

 

Aktivisme i din digitale hverdag 

 

Eleverne går på opdagelse i deres 

egne sociale medieplatforme, som de 

selv bruger, for at undersøge, om der 

er aktivisme til stede og om de selv 

Denne opgave gør eleverne bevidste 

om, hvorvidt de i deres eget digitale 

hverdagsliv handler politisk, værdi- og 

holdningsbaseret – måske uden at 

tænke over det.  

https://www.arbejdermuseet.dk/undervisning/historytogo/aktivist-digitalundervisning/
https://www.arbejdermuseet.dk/undervisning/historytogo/aktivist-digitalundervisning/
https://www.arbejdermuseet.dk/undervisning/historytogo/aktivist-digitalundervisning/
https://www.arbejdermuseet.dk/wp-content/uploads/2020/08/naar-jeg-hoerer-ordet-aktivist-1.pdf
https://www.arbejdermuseet.dk/wp-content/uploads/2020/08/hvad-er-politisk-aktivisme.pdf
https://www.arbejdermuseet.dk/wp-content/uploads/2020/08/aktivisme-i-din-digitale-hverdag.pdf


(ca. 25 min.)  

 

 

 

handler en smule aktivistisk i denne 

kontekst. 

 

Elever der ikke bruger sociale medier 

kan være med til at undersøge andres.  

Det er en vigtig erkendelse for de unge 

i forhold til at opbygge demokratisk 

selvtillid og handlekompetencer ved at 

forstå deres egne holdninger som 

legitime, værdibaserede standpunkter. 

Det kan give dem en mulighed for at 

spejle deres egne demokratiske 

værdier i dem, som ligger og har ligget 

til grund for aktivisme, de møder i 

materialet. 

Undervisningen på Arbejdermuseet tager udgangspunkt i en socialkonstruktivistisk tilgang til læring. 

Undervisningen bygger på dialog, variation og sanselighed. 

I forløbet Aktivister holder demokratiet levende arbejder eleverne individuelt med refleksionsøvelser, der 

knytter sig til aktivisme, de arbejder selvstændigt i grupper to og to med konkrete museumsgenstande, og 

de tager del i øvelser baseret på Cooperative Learning. 

Undervisningen er bygget op omkring tre temaer og tilgange: aktivisternes motivationer for at engagere 

sig aktivistisk, aktivisternes strategier og aktivisternes handlinger for at skabe samfundsforandringer. 

Eleverne arbejder ud fra følgende arbejdsformer:  

• Undersøge og identificere aktivisters motivationer 

• Finde og diskutere fordele og ulemper ved aktivistiske strategier 

• Undersøge og sammenligne forskelle og ligheder i aktivistiske handlinger over de sidste 60 år.  

Gennem undervisningen relaterer eleverne aktivisme til dem selv, deres egne handlinger og tanker om 

mulige handlinger ved at spejle det i de handlinger, strategier og motivationer, eleverne møder i 

udstillingen. Forløbet styrker desuden elevernes tillid til egne handlekompetencer og muligheder for at 

identificere aktivistiske handlinger og selv påvirke samfundet gennem aktivistiske handlinger.  

 

Der er flere muligheder for opgaver, I kan arbejde videre med efter museumsundervisningen. De findes 

som digitale ressourcer lige til at bruge i undervisningen i skolen. 

  

For historiefaget er der det digitale undervisningsmateriale Erindringer om radikal aktivisme, hvor I kan 

arbejde videre med demokratiopfattelser gennem erindringer og kilder fra aktivister, som er blevet 

interviewet ifm. Udstillingen Aktivist. På siden finder du film, der introducerer til arbejdet med erindringer 

og aktivisterne lærervejledning og opgaver, som eleverne kan arbejde med direkte på sitet.  

https://www.arbejdermuseet.dk/erindringer-om-radikal-aktivisme


På ressourcesiden til undervisningsforløbet kan du finde alle film med aktivister og forskere fra 

udstillingen. Her er der også forslag til arbejdsspørgsmål, som du kan lade dig inspirere af. Der er tolv 

små film, to med hver af de seks aktivister, der fortæller om deres motivationer og sag (I har set en af 

filmene til museumsundervisningen) og forsider og bagsider ved livet som aktivist. Der er ligeledes film 

med forskere, der kort fortæller om deres undersøgelse af danskernes forhold til aktivisme og om hvorfor 

de mener, at aktivisme holder demokratiet levende.  

I kan vende tilbage til AKTIVIST, det digitale undervisningsmateriale, I arbejde med inden 

museumsundervisningen. Her kan eleverne arbejde med plakatanalyse, egne sager og produktion af 

plakater.  

Derudover kan I arbejde med konsolidering af museumsundervisningen, diskussion af udstillingens 

påstand samt opsamling på gruppearbejdet på Arbejdermuseet som beskrevet nedenfor.  

Hvad  Hvordan  Hvorfor  

Konsolidering  

 

Hvad gjorde størst indtryk på dig?  

1. Hvis ikke lavede øvelsen bagpå hæftet på 

Arbejdermuseet, så lav den som opsamling og 

konsolidering på skolen.  

Bed eleverne om enten at svare på spørgsmålet (Hvad 

gjorde størst indtryk på dig?) med udgangspunkt i 

undervisningsforløbet som en helhed – eller med 

udgangspunkt i de tre ikoner og tematikker 

(motivation, strategi og handling), som er angivet 

bagpå hæftet.  

Eleverne laver øvelsen individuelt.  

 

2. Dernæst bed eleverne om at genfortælle 

museumsbesøget og hvad der gjorde størst indtryk på 

dem for hinanden to og to.  

 

Hvis I lavede øvelsen som afslutning på 

museumsundervisningen, så kan eleverne genopfriske, 

hvad de skrev, og så genfortælle for hinanden.   

For at konsolidere og 

skabe transfer mellem 

den læring, der foregik 

på museet og den 

læring, der foregår i 

skolen.  

Hvad  Hvordan  Hvorfor  

Refleksion og 

diskussion af 

udstillingens 

påstand 

 

Aktivister holder demokratiet levende.  

Det er titlen på undervisningsforløbet på 

Arbejdermuseet, og det er også udstillingens påstand, 

altså det, museet vil fortælle gennem udstillingen.  

 

Bed eleverne tale to og to om, hvad det mon betyder.  

 

I kan evt. bryde påstanden ned, og tale om, hvad det 

betyder at et demokrati er levende – hvad betyder det 

modsatte?  

 

Er eleverne enige i påstanden – hvorfor/ hvorfor ikke?  

 

Passer den på udstillingen? Hvorfor/hvorfor ikke?  

Eleverne forholder sig 

kritisk til museet som en 

kilde og som afsender 

af et budskab. 

Undervisningen om 

aktivisme kobles mere 

direkte til demokratiet 

og 

demokratiopfattelser. 

https://www.arbejdermuseet.dk/ressourceside-til-undervisning-aktivister-holder-demokratiet-levende/


Hvis uenig – så forestil jer, at lave en udstilling, der 

tager udgangspunkt i det, I mener er rigtigt. Hvis fx 

aktivister er en trussel mod demokratiet, hvad skulle så 

have været med på udstillingen?  

Afslut evt. med at dele klassen i to hold, der 

argumenterer for og imod påstanden. Det bedste hold 

vinder. 

 

 

For de ældste:  

I et demokrati som i Danmark er der ytringsfrihed og 

retten til at forsamle sig. Hvis der ikke var disse 

rettigheder, hvordan kunne aktivismen så udfolde sig? 

Hvilke muligheder ville der være for at udtrykke sig og 

protestere? Er SoMe en mulighed eller en 

begrænsning for aktivister der?  

 

 

Hvad  Hvordan  Hvorfor  

Opsamling på 

gruppearbejdet om 

fordele / ulemper 

ved aktivistiske 

strategier 

Inddel klassen i fem hold, der skal arbejde med 

opgaverne fra hæftet. Bed dem samle og udvælge de 

bedste argumenter for og imod / fordele og ulemper 

ved de forskellige strategier fra deres gruppearbejde 

på museet.  

 

Grupperne fremlægger på skift. Vurder i fællesskab de 

bedste argumenter for og imod.  

Da der ikke var tid til 

det i undervisningen på 

Arbejdermuseet, kan 

opsamlingen laves i 

klassen, hvis der er 

behov.  

 

 


