
SKABELON FOR 

EVALUERING/REFERAT AF 

ET POLITISK LABORATORIE 

Denne skabelon skal bruges til dokumentation og vidensdeling på nationalt plan af fysisk afholdte 
politiske laboratorier. Skabelonen skal indtil videre udfyldes og sendes til pola@alternativet.dk. 
Vær opmærksom på, at skabelonen kan ændre sig. Du kan altid downloade den nyeste skabelon 
på http://alternativet.dk/pola/ under fanebladet ”Dokumenter”. 

A) TRE SPØRGSMÅL TIL INDHOLDET 
A.1) Hvad var formålet med at afholde laboratoriet? 
Eksempler: ”at få inputs til visionen for vores asylpolitik”, ”at få feedback på en række konkrete 
politiske forslag” eller ”at lære om folks erfaring med asylpolitikken i praksis” etc. 

Det anden PoLa på ligestilling og mangfoldighedsområdet blev afholdt 27. feb. 2016 i Århus. 
PoLa arrangementet blev afholdt fra kl. 13.00 – 17.00. 

 
PoLa’et var bygget op om et oplæg fra Normstormerne, der arbejder med normkritiske 
tilgange til os selv, minoritetsgrupper m.m. på folkeskoler og andre uddannelsessteder. 
Efterfølgende præsenterede tovholdergruppen de væsentligste pointer fra vores 12 
søndagssaloner. 

 
Herefter var der oplæg om Alternativets politiske laboratorier, formål med 
borgerinddragende politikudvikling og præsentation, af de 3 mulige workshops. 
Derefter valgte deltagerne sig ind på én af tre workshops. 

 
Formålet med anden PoLa var, at få inputs og konkrete løsningsforslag på baggrund af et 
visionsudkast, som tovholdergruppen har udarbejdet i samarbejde med ordføreren/politisk 
assistent på området. 

A.2) Hvad var overskrifterne for de vigtigste diskussioner? 

Dagens program:  
 
13.00: Velkommen/præsentation 
13.10: Tjek ind øvelse + opsamling 
13.30: Præsentation af politiske laboratorier 
13.45: Normstormerne - oplæg + øvelse.  
14.00: Pause 
14.20: Præsentation af søndagssaloner 
14.45: Workshop 
15.30: Pause 
15.45: Workshop 
16.30: Pause 
16.40: Del din oplevelse med én fra en anden workshop 
16.50: Tjek ud øvelse + opsamling 
17.00: PoLa slut 
 
3 x Workshoptemaer: 

1)  Økonomisk og social bæredygtighed 

http://alternativet.dk/pola/


2)  Begreber og sprog i visionsudkast 
3)  Vision for fremtidens ligestillede samfund 

A.3) Hvad blev udbyttet og levede udbyttet op til forventningerne? Hvorfor/hvorfor ikke?    

Med baggrund i vores første PoLa, valgte vi at ændre workshoptemaerne og fokusere inputs og 
kvalificering af bordtemaerne dér, hvor tidligere deltagere havde pointeret vigtigheden af særlige 
fokuspunkter – f.eks. begreber og sprog i visionsudkastet. 

 
Workshop 1 mundede primært ud i forslag til mærkesager. 
Der blev arbejdet meget detaljeret i workshop 2 og deltagerne valgte at gå i dybden med sproget 
og begreberne i visionsudkastet – det viste en særlig positiv proces, at vi med erfaring fra udbyttet 
af første workshop, ændrede på workshoptemaet. 
 
Workshop 3 fandt udfordringer i oplægget til workshoppen, da de havde svært ved at snævre 
problemfeltet ind. Resultatet af denne workshop blev en kritik af formuleringer og 
problematiseringer i visionsudkastet. 

B) TRE SPØRGSMÅL TIL PROCESSEN 
B.1) Hvilke aktiviteter fungerede særligt godt? Hvorfor?  

Det fungerede godt at have et oplæg fra Normstormerne – de lavede normkritiske øvelser med 
deltagerne og det skabte en aktivitet og inddragelse og plads til refleksion over egne og andres 
privilegier. 
Workshopperne, proces og form virkede godt og inputs fra deltagerne var mange og alsidige. 
Oplæg om Alternativets politikudviklingsproces, borgerinddragelse var godt og informativt. 

B.2) Hvad kunne man med fordel gøre anderledes næste gang? 

Nogle af deltagerne ønskede, at workshopperne blev afholdt tidligere på dagen, frem for slutningen 
af dagen. 
Nogle mente, at oplægget fra tovholdergruppens side, havde for meget fokus på ligestilling mellem 
kønnene og at der manglede perspektiveringen på ligestilling i en bred forstand. 

B.3) Hvordan bliver der videre samlet op? (Husk også at fortælle deltagerne dette). 
Eksempler: ”Oprette en facebook-gruppe, hvor debat-referater uploades og folk inviteres til at 
arbejde videre med at udarbejde konkrete forslag” eller ”vi arbejder videre med materialet i en 
arbejdsgruppe og laver selv et samlet forslag” etc. 

PoLa-deltagerne blev præsenteret for det forgangende PoLa i Kbh den 6. feb. Og for det 
kommende politiske laboratorier den 13. marts i Kbh., ligesom emner for de kommende PoLa’ere 
blev præsenteret. 
Deltagerne blev også gjort opmærksomme på, at der fra den 11. – 18. marts vil være et digital 
PoLa på sammenskrivningen af inputs fra samtlige 3 politiske laboratorier på www. 
dialog.alternativet.dk. 
Efterfølgende vil der være en ny sammenskrivning af visionen og mærkesager på ligestilling og 
mangfoldighedsområdet, der nu skal kvalificeres af eksperter på området frem til den 21. marts. 
2016. 
Inddragelse af forslag fra deltagerne, som der ikke var tid til at gå i dybden med ved PoLa’et, vil 
blive inddraget i det samlet produkt, såfremt det giver mening til helheden. 

C) TRE SPØRGSMÅL OM RAMMERNE 



C.1) Hvor mange deltog og (ca.) hvor mange af disse var nye (ikke allerede medlemmer/aktive)? 

18 personer deltog. 
Ligesom ved det første PoLa i Kbh, var 80% af deltagerne ikke medlem af Alternativet og det var 
deres første besøg i vores partilokaler. 
Begrundelse for deltagelse: 
- Jeg har gerne ville være mere undersøgende og måske aktiv i Alternativets politiske arbejde, 
derfor er jeg her i dag. 
- Borgerinddragende politikudvikling må jeg være med til! 

C.2) Hvor i landet blev laboratoriet afholdt? (Evt. kontaktoplysninger til stedet, hvis dette kunne 
være interessant at bruge til andre events.) 

Århus – Storkreds Østjyllands lokaler, 
Nørre Allé, 
Århus 

C.3) Var der ekspertoplæg? Hvem holdte oplægget? (Evt. kontaktoplysninger til oplægsholder, 
hvis disse kunne være interessante at få ud til andre events.) 

Normstormerne lavede et oplæg til dette PoLa, hvor fokus er på normer, seksualitet og køn. 
Normstormernes metode er konkrete øvelser, hvor deltagerne bliver bevidste om normer og 
privilegier og samtidig lægger øvelserne op til interessant debat. 

D) TRE SPØRGSMÅL TIL DET PRAKTISKE 
D.1) Hvem arrangerede? (Evt. hvem faciliterede?) 

- Ida Blinkenberg Lidell 
- Ulla Manel Berghagen 
- Nadia Nebbelunde 

 
Tovholdergruppen valgte at facilitere dagens PoLa inkl. Workshopperne. 
Det fungerede rigtig fint. 

 
Årsag – ingen tid til Prøve-PoLa, plus for få frivillige til den praktiske hjælp. 

 
Ulla Manel Berghagen stod for drejebog, facilitatorpapirer og oplæg om Alternativets 
politikudviklingsproces. 

 
Ida Blinkenberg Lidell og Nadia Nebbelunde stod for oplæg at pointer fra søndagssalonerne. 

 
Udover facilitatorgruppen deltog 3 frivillige fra lokalkredsen, Alternativet Østjylland, som hjalp med 
de praktiske opgaver i løbet af dagen. 
Denne hjælp var uvurderlig, da den gav facilitatorgruppen plads til at fokusere på indholdet af 
dagen.  
 
Desuden deltog Ulrik André Bøgelund som observator af det politiske laboratorium, da han har 
fulgt gruppens arbejde i forbindelse med specialeskrivning på RUC.   

D.2) Hvor lang tid varede det? 

Vores anden politiske laboratorie varede i 4 timer. 



Kl.13.00 – 17.00. 

D.3) Hvad kostede det? 

Forplejning: 500, kr. 
Transport: 1500, - kr. 
Materialer: 500, kr. 
I alt: 2500,-kr. 

ANDET 
Er der noget andet der er vigtigt at få med? 

Link til fotoalbum fra PoLa’et: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.745865655514572.1073741833.699374870163651&t
ype=3 
 

Derudover vil vi blive lykkelige, hvis I har lyst til at dele billeder, citater, eventuelle drejebøger, 
programmer eller lignende til inspiration for andre. 
Har I nogen kommentarer eller gode ideer til skabelonens udformning, er I velkommen til at tage kontakt til 
det Nationale Team for Politiske Laboratorier på pola@alternativet.dk. 
 


