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INSPIRATIONSKATALOG 
TIL UNDERVISERE

2022



KÆRE UNDERVISER
D. 7.-8. september afholdes Ungdommens Folkemøde
2022 i Valbyparken i København, og du og dine elever er
selvfølgelig inviteret med.

Ungdommens Folkemøde (UFM) er Danmarks største 
demokratifestival for unge og samler hvert år tusindvis af 
unge på tværs af sociale, uddannelsesmæssige og 
geografiske skel. Festivalen er åben for alle, gratis at 
deltage i og rummer et væld af muligheder for at rykke 
undervisningen ud af klasselokalet og opleve demokratiet 
på helt tæt hold.  

Dette materiale er din guide til Ungdommens Folkemøde 
2022, og her har vi samlet gode råd og inspiration til 
hvordan UFM kan blive en del af din undervisning, samt 
hvordan du og dine elever kan få mest muligt ud af jeres 
deltagelse i årets festival.

Vi glæder os til at se jer på UFM’22! 
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UFM er gratis at deltage i, og alle er velkomne uanset 
alder. Festivalen er alkohol-fri, og størstedelen af 
deltagerne kommer i undervisningssammenhæng. 
Det kræver ingen tilmelding at deltage i UFM.

demokratisk indflydelse og medborgerskab at mærke på egen krop. 
Det spiller rigtig godt sammen med uddannelsernes formål om 
at forberede eleverne til aktiv deltagelse i demokratiet. 
Ungdommens Folkemøde skaber et rum, hvor netop unge igennem 
aktiv deltagelse kan undersøge mulighederne i 
demokratiet.Ungdommens Folkemøde kan dog også støtte 
direkte op om de faglige mål for mange fag på de fleste 

og institutioner fra pensum i virkeligheden og anvende 
faget i praksis. Organisationer, virksomheder, partier og 
mange flere vil på UFM’18 være repræsenteret i ca. 75 
stadepladser, der laver events og afholder workshops. 
UFM er således en oplagt mulighed for at lade eleverne 
udforske forskellige holdninger og positioner i samfundet 
med et fagligt, opsøgende og nysgerrigt blik.

KORT OG GODT

Det vrimler med samfundsaktører, beslutningstagere, 
politikere, ildsjæle og mange flere på UFM. Vi har 
inviteret en bred samling af interesseorganisationer, 
ministerier, virksomheder, kulturinstitutioner og 
mange flere til at mødes med unge i øjenhøjde til 
debat og dialog. Foruden spontan samtale 
vil der være en væld af sceneindslag og events, 
som alle kan deltage i.

UNGDOMMENS FOLKEMØDE

TID OG STED 

UFM’22 løber af stablen onsdag d. 7. og torsdag d. 
8. september fra kl. 9.00-16.00. Begge dage summer
pladsen af aktivitet i tematelte, workshopbyen og i
loungeområderne. Du finder pladsen i Valbyparken
i København.

Ungdommens Folkemøde er en demokratifestival for 
alle unge. Målsætningen er at sikre en tilgængelig og 
overskuelig festivalplads, hvor alle unge har samme 
muligheder for at deltage. Derfor har vi udarbejdet en 
politik, der fokuserer på at sikre en festival hvor man 
kan deltage uanset eventuelle fysiske, kognitive, 
sensoriske, audiologiske og/eller psykiske 
funktionsnedsættelser. Denne politik er baseret på 
tydelig information, imødekommenhed  og ligeværd. 

ORGANISATIONER

TILGÆNGELIGHEDDELTAGERE
Festivalens kernemålgruppe er unge. Vi har især en 
stor repræsentation af unge i alderen 15-20 år 
fra forskellige ungdomsuddannelser. Mange kommer 
fra Sjælland, men vi ser hvert år, at vi når længere ud 
til Jylland og Øerne. 

WORKSHOPS 
Organisationerne afholder begge dage workshops 
med en lang række forskellige temaer og 
samfundsproblematikker, som I kan tilmelde jeres 
klasser. Tilmelding åbner d. 9. august, og 
beskrivelserne vil være tilgængelige på 
hjemmesiden fra d. 3. august. 
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BÆREDYGTIGHED OG KLIMA

DYR OG NATUR

EUROPA

GLOBALITET

MAKERZONE

MANGFOLDIGHED OG 
MENNESKER

MEDBORGERSKAB

MEDIER 

 RETTIGHEDER  

SAMFUND 1 

SAMFUND 2

SUNDHED OG TRIVSEL

(UD)DANNELSE 4

TEMATELTE
Størstedelen af festivalpladsen udgøres af 13 tematelte, som består 
af 3-6 organisationer, et fællesområde og en fælles scene. Derved 
samler vi organisationerne omkring fælles interessefelter og 
sceneindslag. Organisationerne er inddelt i følgende tematelte:
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HVORFOR TAGE PÅ UFM? 

DEMOKRATI I PRAKSIS
På Ungdommens Folkemøde er fokus først og fremmest 
på demokratisk dialog og deltagelse i praksis, hvor alle får 
følelsen af demokratisk indflydelse og medborgerskab at 
mærke på egen krop. Det spiller rigtig godt sammen med 
uddannelsernes formål om at forberede eleverne til aktiv 
deltagelse i demokratiet. Ungdommens Folkemøde skaber et 
rum, hvor eleverne kan få trænet de demokratiske 
muskler og opnå indsigt i medborgerskab i trygge rammer.

NYE MENNESKER, NYE HORISONTER
På Ungdommens Folkemøde møder eleverne aktører 
fra alle hjørner og afkroge af samfundet, og får mulighed 
for at komme på banen med spørgsmål og undren. Det 
gælder både personer og institutioner fra pensum, 
men også andre unge med socioøkonomiske, 
uddannelsesmæssige og geografiske baggrunde, 
der differentierer fra deres egne. Gennem mødet med 
en bred variation af mennesker kan eleverne 
udforske nye horisonter og vække deres nysgerrighed, 
kritiske refleksion og bevidsthed om deres position som 
deltagere i og medskabere af samfundet. 
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UNDERVISNING PÅ UFM

Ungdommens Folkemøde har siden sit første år haft 
fokus på tilgængelighed, og dette gælder også i vores 
undervisning. Vi udvikler løbende undervisningsmateriale 
målrettet Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelser, som 
vi søger understøtter uddannelsernes faglige mål og 
lærerplaner. Dette materiale kvalificeres af den politiske 
paraplyorganisation Sammenslutningen af Unge med 
Handicap.

MANGFOLDIG UNDERVISNING

MATERIALE OG FORLØB
Vi har udviklet vores undervisningsmateriale under 
mantraet “Mindre elev, Mere ung” for at styrke den indre 
interesse og nysgerrighed hos de unge. Materialet 
kommer i forskellige forløbslængder og temaer og henvender 
sig til forskellige niveauer på ungdomsuddannelserne. Vores 
undervisningsmateriale er udviklet med afsæt i 
fagbeskrivelser og formåls-paragraffer for forskellige fag 
og sikrer således fagligt relevant indhold og udbytte. 
Materialet er gratis og til fri afbenyttelse og bliver 
løbende lagt op på vores hjemmeside. Du kan læse mere om 
de forskellige typer undervisningsmaterialer på side 7.

TVÆRFAGLIGT FOKUS
Grundet den brede faglighed i organisationerne og 
på scenerne er det oplagt at besøge Ungdommens 
Folkemøde i en tværfaglig sammenhæng. Mange deltager 
med samfundsfag, men alle ungdomsuddannelsernes fag 
kan få et stort udbytte ud af deltagelse på UFM. Det kan 
være lige fra Dansk-fagets analyser af retoriske virkemidler i 
brandtaler og debatter til at udtrykke og vurdere 
kunstprojekters betydning for kulturen i Billedkunst. 
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KORTE TEMA-FORLØB

UFM's format lægger både op til kortere og længere 
undervisningsforløb. Vi har udarbejdet tre forskellige slags 
materialer til inspiration i undervisningen.

METODE-FORLØB 
Dette materiale fokuserer særligt på metode, 
og består af én lektions forberedelse inden 
UFM. Her forbereder eleverne eksempelvis et 
interview, et spørgeskema eller noget tredje, 
som de tager med på UFM. Formålet er at 
give eleverne kendskab til forskellige kvalitative 
og kvantitative metoder til empiri indsamling. 

PROJEKTFORLØB
I dette forløb er der plads til at gå i dybden med 
et specifikt, selvvalgt emne, som eleverne kan arbejde 
med før, under og efter jeres deltagelse på 
UFM. Materialet guider jer igennem et kortere 
projektforløb og består af to modulers 
forberedelse inden UFM og to modulers arbejde 
efter jeres deltagelse. 
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UNDERVISNINGSFORLØB

Dette forløb består af en række arbejdsark, som 
guider eleverne gennem forskellige festivalelementer 
under et tema. Man kan hurtigt sætte sig ind i 
materialet, når man går rundt på festivalpladsen, og 
det kræver ingen eller minimal elev/lærerforberedelse 
inden festivalen. 
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SCENER OG INDHOLD

NAVLEN 
Navlen er centrum for festivalpladsen, der hvor 
festivalens tyngdekraft trækker unge hen. Her finder 
man både brandtalerscenen "Ølkassen" og  20fods 
containeren, der udgør både scene og info-bod. 
Hver morgen og eftermiddag sætter åbnings- 
og afslutningsshowet rammen for festivaldagen 
med musik, taler og interaktive sceneformater. 
Her vil løbende være brandtaler fra politikere, 
meningsdannere og unge deltagere på Ølkassen.

MAKERZONE
Demokratisk engagement kan antage mange forskellige 
former. Vi hylder mangfoldigheden med det helt nyt 
område, MakerZone, hvor eleverne kan få kendskab til 
nye teknologier, materialer og bæredygtige løsninger 
gennem hands-on aktiviteter. Gennem lysten til at 
skabe engageres unge i MakerZone til at tage del i 
demokratiet og bidrage til forandring. 

TEMASCENER
I hver af de 13 tematelte kan I finde 
en temascene, hvor der dagligt bliver 
afholdt 2-3 talks/sceneindslag/debatter. 
Nogle sceneindslag er interaktive, hvor 
unge selv kan tage ordet, mens andre vil 
være faciliterede debatter.
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DYBET

Workshops er et af kerneelementerne på Ungdommens 
Folkemøde. Hver organisation mødes med en klasse til 
en workshop á en times varighed. Workshopperne 
fordrer samarbejde mellem eleverne og 
organisationerne og skal tage udgangspunkt i 
en samfundsrelevant problemstilling, der relaterer sig 
til organisationernes daglige virke. Workshop 
beskrivelserne er tilgængelige på vores hjemmeside fra 
d. 4. august, og tilmelding åbner d. 9. august.

WORKSHOPS

POP UP-EVENTS
Det grønne græs i Valbyparken er ikke alene 
underlag for festivalen men også arnested for 
forskellige oplevelser, som ikke står beskrevet i 
programmet. Det opstår pludseligt og forsvinder 
lige så hurtigt igen. Nogle oplevelser knytter sig 
til temaerne i teltene, og bevæger sig igennem 
pladsen for at skabe opmærksomhed, mens 
andre i stedet vil udfordre unges forståelse og 
grundfortælling om verden.

I udkanten af festivalpladsen ligger den mindre og 
intime scene Dybet. Denne refleksionsscene behandler 
bagsiden ved at være ung og giver plads til, at sårbare 
eller tabubelagte emner kan deles frit i et tryg forum.
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5 GODE RÅD TIL EN GOD OPLEVELSE

GIV TID TIL 
UDFORSKNING

Selvom eleverne del-
tager i uddannelses-
øjemed, mener vi, at de 
også bør have tid til at 
udforske deres egne 
interesser. UFM er et sted 
hvor unge kan gå på op-
dagelse i demokratiet og 
stille de spørgsmål, som 
de selv måtte have.

FORBERED JERES 
DELTAGELSE

Forbered eleverne på, 
hvordan I ønsker at 
bruge UFM i under-
visningen.  I kan for 
eksempel bruge vores 
undervisningsmateriale, 
arbejde med et specifikt 
tema eller lade eleverne 
lægge deres eget pro-
gram for dagen. 

SKAB FÆLLES 
OPLEVELSER

Planlæg at i sammen skal 
overvære et sceneshow, 
deltage i en aktivitet ved 
et tematelt eller i en 
workshop. Dette giver 
fælles oplevelser og et 
fælles udgangspunkt for 
at diskutere besøger 
efterfølgende. 

ORIENTER JER I 
PROGRAMMET

Programmet er tæt-
pakket, både i de 
forskellige tematelte og 
rundt omkring på pladsen. 
Eleverne kan med for-
del danne sig overblik 
og lægge deres eget 
program, inden I an-
kommer t i l fest ival -
pladsen. 

KONSULTER ELEVERNE 
UNDERVEJS

Festivalpladsen bugner med 
indtryk, og det kan derfor 
være en god idé at mødes 
med eleverne i løbet af dagen 
og samle op. Dette kan 
bidrage til at fastholde 
engagementet og støtte de 
opgaver, eleverne arbejder 
med.  
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PRAKTISK 

Festivalen strækker sig 
over to dage fra d. 7.-8. 
september 2022. Pladsen 
er åben fra klokken 9-16. 

Der er flere muligheder for 
at tage offentlig transport 
til og fra UFM. Er du med 
tog, er de nærmeste 
togstationer Sjælør st. og 
Ny Ellebjerg st. Er du med 
bus, stopper Bus 23 ved 
Valbyhallen, ti minutters 
gang fra Valbyparken.

Frivillige kræfter er en helt 
uundværlig del af UFM. 
Eleverne kan som frivillige 
komme med bag festivalen 
og blive en del af et 
fantastisk fællesskab. Læs 
mere på vores hjemmeside.

Der vil være en række 
madvogne på festivalen, 
der sælger mad og 
drikke til overkommelige 
priser.
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KONTAKT
VIL DU HOLDE DIG OPDATERET? 
Tilmeld dig vores nyhedsbrev for undervisere, hvor vi 
sender al vigtig information om program, workshops, 
undervisningsmateriale og praktiske forhold. Du kan 
tilmelde dig her: www.ungdommensfolkemoede.dk/
nyhedsbrev  

Al inspiration, materiale og links bliver samlet på vores 
undervisningsplatform, som du kan finde på:
www.ungdommensfolkemoede.dk/demokrati-i-praksis

For henvendelser og spørgsmål vedrørende deltagelse 
og undervisning på Ungdommens Folkemøde kontakt:

Rasmus Isager-Sally
Projektmedarbejder
rasmus@ungdomsbureauet.dk

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER!
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