Samfundsfag masterclass i København
En tur i coronavirussens ånd er nok en meget rammende beskrivelse for den tur, samfundsfag
masterclass drog på d. 2. september til den 4. september. Med mundbind, god afstand og højt
humør gik togturen mod den danske hovedstad, København. Indkvarteringen var på den ikoniske
Istedgade, som så praktisk ligger tæt på hovedbanegården. Ja, altså ikke på selve Istedgade, men
på Absalon Hotel. Det planlagte program blev også ramt af coronaens styrende hånd, så turene på
Christiansborg, Politiken og Information blev ikke aktuelle. På den bekostning oplevede vi og
lavede en masse andre lige så spændende ting.

Torsdag morgen bød på en metodeopgave, hvor vi i grupper udarbejdede spørgeskemaer
omhandlende danskernes tillid til politikerne og regeringen. Efter en solid morgenmad på hotellet
blev grupperne sluppet løs i de københavnske gader og stræder. Søgen efter respondenter blev
intensiveret, og data blev indsamlet i store mængder. Efter et par timer i indre København og en
frokost på egen hånd gik turen nu mod den liberale tænketank CEPOS. Allerede i det øjeblik, man
trådte ind i oplægslokalet, kunne man mærke den liberale stemning. Med blåt gulvtæppe, pop- og
rapmusik i højttalerne og en mand ved navn Stefan i et fuldt beige jakkesæt, så var stemningen
ligesom sat. Efter cirka 2 timers intenst oplæg og diskussion mellem os elever og Stefan, CEPOS’
uddannelseschef, vendte vi snuden tilbage mod hotellet for at gøre os klar til et fælles aftenmåltid.
Alle var vi enige om, at oplægget var virkeligt godt, også selvom Stefans overbevisning clash’ede
med mange af elevernes overbevisning - en ideologisk kamp om man vil. Til aftensmad havde
lærerne bestilt bord ved Absalons Folkehus, som tidligere var en kirke, men nu fungerer som et
samlingssted, hvor man kan nyde et lækkert måltid mad med sine venner for kun 50 kr.
Underholdningen til aftensmaden var et one-man dukketeatershow, som afveg utroligt meget fra
den underholdning, man normalt ser. Fra Absalons Folkehus til en byvandring med Gadens
Stemmer. Den tidligere narkoman, John, viste hele holdet rundt i København og forklarede om
livet på den anden side. Vi blev vist de fleste skæve steder og så også narkomaner der var i gang
med at fixe - det var en helt anden side af København, som man aldrig nogensinde ville se på egen
hånd. En utroligt berigende oplevelse.
Efterfølgende tog vi tilbage til hotellet og hyggede med noget kortspil og nogle gode historier,
hvorefter vi gik til køjs for at gøre klar til morgendagen.

Fredagen stod i EU’s tegn, og om morgenen tog hele flokken ind til Europahuset. Her blev vi delt i
to hold, hvor det ene hold lavede aktiviteter omkring EU som institution og lærte de enkelte
kommissærer at kende. På det andet hold blev der holdt et oplæg om, hvilke opgaver og
udfordringer EU står overfor, samt hvilken rolle det internationale magtspil mellem USA og Kina
har af indflydelse på EU. Lige da begge hold havde været igennem begge stationer, kom den
danske EU-kommissær, Margrethe Vestager, ind på Europahuset. Til vores store skuffelse var det
dog ikke muligt at møde hende. Fra Europahuset gik turen mod Kongens Have, hvor hver enkelt
gruppe præsenterede deres undersøgelse fra gårsdagens strabadser. Det var kulminationen på det
faglige formål, og bagefter var vi så heldige at få et par timers fri leg i København, før turen gik
tilbage mod Silkeborg. Her valgte nogle at gå ud at shoppe, mens andre fandt en hyggelig
brætspilscafe, hvor der blev hygget maks. Togturen stod igen i coronaens tegn, og på vej hjem var
der mange trætte ansigter efter 2 dage med mange indtryk og lange dage.

Samfundsfag Masterclass - over and out.
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