
Skoleforløb der styrker undervisning i medborgerskab, 
fællesskab og demokrati. 

InspIratIon og lærIng  

Medborgerskab I 
Folkeskolen
Unge handler I 
Fællesskab



Formål 
  § Skabe inkluderende fællesskaber på skolerne
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Skoleforløbene om medborgerskab, fællesskab og demokrati er 
tværfaglige og alment dannende. De bygger på deltagerorienterede 
metoder, cases og offentlig aktionslæring. Visionen er at fremme 
unges demokratiske medborgerskab og aktive deltagelse i positive, 
stærke fællesskaber.
Hver skole arbejder med konkrete øvelser, metodeafprøvning og 
aktiviteter, hvor eleverne i fællesskab laver kreative produktioner 
eller aktioner i lokalområdet. 

Der opbygges kapacitet i skolens medarbejderstab til at videreføre 
indsatsen gennem fælles pædagogisk udvikling og sparring om 
metoder, indhold og struktur. 
‘Medborgerskab i Folkeskolen’ implementeres for Københavns 
Kommune af Mellemfolkeligt Samvirke i partnerskab med 
Ungdomsbyen. Begge organisationer har lang erfaring med 
kurser og workshops om demokrati og medborgerskab til 
uddannelsessektoren.   

oM Medborgerskab 
I Folkeskolen
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Københavns Kommune

“ Jeg 
føler, at vi fik mere 

forståelse for samfundet 
og bedre fællesskab. Det 

overraskede mig hvor 
enige, vi allesammen 

var på politiske 
områder. ”

“ Det, at jeg 
hørte de andres 

historier om dem selv, 
gjorde, at jeg tænker 
anderledes om dem 
nu. Jeg forstår dem 

bedre. ”

“ Efter 
forløbet har jeg tænkt 

over, at jeg gerne ville blive 
bedre til at stille mig frem og 
sige min mening, som den er, 

og ikke træde tilbage, hvis 
der er én, der siger min 

mening imod. ”
– elev på Kirsebærhavens Skole

– elev på Kirsebærhavens Skole– elev på Kirsebærhavens Skole

CaSe: 

Sådan rapper elever på Kirsebærhavens Skole under forløbet 
‘Den aktive medborger i Folehaven’. Eleverne laver også aktioner i 
lokalområdet: De besøger ældre på plejehjemmet, samler penge ind 
til hjemløse og arrangerer lege i børnehaven. 
Skolen har i to år afviklet forløb om medborgerskab i samarbejde 

med Mellemfolkeligt Samvirke og Ungdomsbyen. Udskolingsleder 
Lasse Tolstrup fortæller om en positiv indvirkning: “Vi kan se, at der 
de sidste tre år i vores udskoling er et stort fald i antal konflikter. 
Hvis man kigger på de SSP-sager, vi har haft i området, så er de 
også faldende blandt de ældste elever.”

Stærke FælleSSkaber og aktive medborgere
’Medborgerskab i Folkeskolen’ er del af København Kommunes 
antiradikaliseringsstrategi på det forebyggende niveau og 
er en bred indsats målrettet alle skoler i byen. Arbejdet med 

stærke fællesskaber og aktivt medborgerskab skal opbygge 
modstandskraft mod negative fællesskaber og engagere unge i 
samfundet og demokratiet. Indsatsen bidrager også til skolernes 
trivselsarbejde.   

ellebjerg Skole  1

engSkolen (SPeCial)  2

gaSværkSvejenS Skole  3

gUldberg Skole  4

HøjdevangenS Skole  5

kildevældSSkolen (almen)  6

kildevældSSkolen (SPeCial)  6

kirkebjerg Skole  7

kirSebærHavenS Skole  8

lUndeHUSSkolen  9

veSterbro ny Skole  10

tro på det Folehaven 
– medborgerskab på kirsebærhavens Skole

saMarbejdsskoler 
2016-2018 Projektet i tal:

1 
pilotforløb i 2016 

6 
Skoleforløb i 2017

7 
skoleforløb i 2018 

4 
skoleforløb i 2019

1200 elever og 
100 lærere 
har deltaget 2016-2018
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“Selvom Folehaven er et utrygt sted
så kan alle kulturer være med

Store og små, alle kan få
pizza fra milano

Folehaven, Folehaven, tro på det Folehaven”

7 4

9 6
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1 58

2
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“ Det var 
anderledes end 

matematik og dansk. 
Vi fik snakket mere 

sammen og var 
mere aktive end 

normalt. ”

“ Nogle af dem, der normalt forputter sig, fik mulighed for at shine. 
Nogle af dem, der normalt ville dominere, gjorde det ikke og andre, især 

drengene, fik plads. Der var nogle drenge, der oplevede, at de faktisk 
også kunne noget. Og de fik oplevelsen af at bidrage. ”

“ Det gode ved dette forløb er, at det er alment 
dannende. Der er meget specifik fagfaglighed 

til daglig, og derfor er en af styrkerne ved dette 
forløb, at der er fokus på det hele menneske. ”

“ Der var 
mere bevægelse. 

Flere af vores 
holdninger og meninger. 

Det var ikke bare 
lærerne, der snakkede 

hele tiden. ”
– elev på Lundehusskolen

– lærer på Lundehusskolen – lærer på Kirsebærhavens Skole

– elev på Guldberg Skole

Et medborgerskabsforløb minder ikke om en almindelig skoleuge. 
Eleverne arbejder ofte på tværs af klasser og årgange, og de 
udfordres på deres holdninger og evne til at lytte til hinanden, 
argumentere og handle i fællesskab. Mange øvelser er aktive og 
indeholder cases, visuelt indhold eller modeller, der sætter faglige 
begreber i spil på en ny måde. Eleverne bygger billedpyramider, 
spiller rettighedskort og går til Danmarkseksamen. De laver 

brandtaler, medborgerprofiler og menneskestatuer, og de 
organiserer ungeråd, rollespil, interview og kampagne. Viden og 
kompetencer bruger de til at skabe et fælles output. En lærer 
fra Lundehusskolen fortæller, at de aktive læringsformer åbner 
det faglige fællesskab: ”Jeg oplevede, at nogle elever pludselig 
overraskede. Nogen, der normalt ikke kan læse op i klassen, kan 
godt stå frem i et rollespil.”

en anderledes skoledag 

ekseMpel på skoleForløb

Om mig selv

Andres meninger om 
fællesskaber

Elevfilm om fællesskaber 
Brainstorm

Fællestræk

mandag

Inde vs. Ude

Fordomme og 
stereotyper

Elevfilm om fællesskaber 
Idéudvikling

Du og jeg-sprog

tirsdag

Hvad er demokrati for 
dig?

Rettighedskort

Elevfilm om fællesskaber 
Manuskript

Demokrati i hverdagen

onsdag

Hverdagens helte

Ungeråd

Elevfilm
Optagelser

Hvad er en aktiv 
medborger?

torsdag

Elevfilm
Optagelser

Filmvisning i klasserne

Filmfestival 
på 7. årgang

Elevfilm 
Redigering

Fredag

ekSemPler På temaer i SkoleForløb 
  § Fællesskab, identitet og værdier
  § Rettigheder, demokratiske handlemuligheder og 
politisk deltagelse

  § Mangfoldighed, kulturforståelse og kulturmøder
  § Konflikthåndtering, samarbejde og sprogbrug
  § Medier og repræsentation
  § Fordomme, fjendebilleder og stereotyper
  § Udelukkelse, mobning og diskrimination
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“ Inden forløbet tænkte jeg: ’Puha, så skal man overtage nogle 
andres ideer og være bundet af dem’. Jeg var også bekymret, 

fordi vi er en naturklasse. Ville vi få noget ud af det? Men det var 
nogle vildt fede øvelser og cases. Meget forskelligartede. Både 

bevægelse og sidde stille – der var noget for alle typer af elever. ”

“ Det fungerer godt med møderne op 
til forløbet og forløbsudviklingen, og 
tilpasningen til vores skole har været 

god. Vi fik en model, som vi kunne 
læne os op ad. ”

– lærer på Kirkebjerg Skole– lærer på Vesterbro Ny Skole

”Det var vigtigt, at vi var med til at formulere planen selv. Hvis vi 
havde fået en præfabrikeret pakke, havde vi ikke taget ejerskab på 
samme måde.” Lærer på Kirkebjerg Skole
’Medborgerskab i Folkeskolen’ er skolernes projekt. Derfor udvikles 
forløbene fra start til slut i tæt samskabelse mellem skolens lærere 
og pædagogiske konsulenter fra Mellemfolkeligt Samvirke og 
Ungdomsbyen. Sammen finder vi relevante temaer og laver en 

forløbsplan, der matcher skolens behov og forudsætninger. Det 
er afgørende, at den viden, der her opbygges, bliver på skolen. 
Derfor er det primært lærerne, der underviser i forløbene, så 
de bliver fortrolige med øvelserne fra undervisningsmaterialet. 
Mellemfolkeligt Samvirke og Ungdomsbyen er til stede hele vejen 
med sparring og sammenfatter erfaringer fra forløbet til en samlet 
pakke, som skolerne kan bruge til at forankre indsatsen.

saMskabelse Med lærerne 

CaSe: 

Lyden af 500 børnestemmer, der synger Kim Larsens ’Alle børn 
har ret’, åbner Ellebjerg Skoles rettighedsuge. Udskolingen bruger 
ugen på et medborgerskabsforløb om rettigheder, pligt, ansvar og 
handlemuligheder. Eleverne tager pulsen på fællesskabet i klassen 
og sætter negative sociale dynamikker under lup. De vender blikket 
ud mod verden og diskuterer globale rettighedsproblematikker og 
demokratiske handlemuligheder. Til slut arbejder de i værksteder 
med forskellige formidlingsformer: Nogle underviser yngre elever, 
andre laver film. Eleverne laver også et stort maleri med illustrationer 
af børnerettighederne, der hænger ved skolens indgang og byder 
elever og lærere velkommen.

alle børn har ret  
– medborgerskab på ellebjerg Skole

“ Vi lærte, 
at der er lande, hvor 
børn ikke har nogen 

rettigheder. Jeg vil rigtig 
gerne lære om, hvordan 
børnene så har det, og 

hvordan de kan få deres 
rettigheder. ”

– elev på Ellebjerg Skole

“For os kan verden ikke bare glemme
vi er børn og vi har hver vores egen stemme

alle børn har ret
til at få den bedste start”

Fra kim larsens’ ‘alle børn har ret’
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Elever opdyrker ikke solide færdigheder i fællesskab, demokrati 
og medborgerskab uden at afprøve begreberne i praksis. Elever 
fra Guldberg Skole indtager derfor deres lokalområde, og i små 
grupper besøger nogle et plejehjem til en snak med de ældre, 
mens andre hjælper til i frivilligbutikken. Elever på Kirkebjerg Skole 
samarbejder om filmproduktioner, og på Højdevangens Skole er 
der debatklub om stemmealder med debatpanel og publikum. 
Kirsebærhavens Skole skaber en fælles fortælling om lokalområdet, 
og på Vesterbro Ny Skole dufter der af mad fra hele verden til 7. 
årgangs fællesskabsfrokost. Mange elever vokser med det ansvar, 
de har i aktionerne. De bidrager mere, når de har medbestemmelse, 
og de lærer nyt, når de selv styrer processen.

Unge handler I Fællesskab

CaSe: 

Lundehusskolen giver eleverne på 6. årgang en mission: Hvordan 
kan I blive en stærkere årgang? Og selv skabe flere og bedre 
fællesskaber på skolen? Udover at deltage i aktive øvelser om 
identitet, samarbejde og konflikthåndtering handler eleverne flere 
gange i fællesskab: De udvikler rollespil om skolens grundlov, 
laver interviews i lokalområdet, producerer film og planlægger 
aktioner for mellemtrinnet. Medborgerskabsugen giver genklang på 
skolen hele foråret, hvor elever fra 6. klasse bl.a. afholder biograf, 
fodboldturnering og talentshowet ’Mellemtrinnet har talent’ med 
sang, musik og performance.

MelleMtrInet har talent  
– medborgerskab på lundehusskolen 

“ Det var 
anderledes at lave 

en aktion. Andre gange i 
skolen er det bare en idé. 

Nu har vi denne her idé, og 
så går vi ud og gør det i 

virkeligheden. ”
– elev på Lundehusskolen 

“ Det, der 
gjorde mest indtryk 
på mig, var nok den 

øvelse, hvor vi skulle gøre 
en forskel for andre. Det fede 
ved den opgave var, at vi selv 

skulle arrangere og tage 
initiativ til det, vi gerne 

ville lave. ”

“ Jeg har 
aldrig haft om debat 

før. Det var spændende. 
Når jeg ser en debat nu, 
tænker jeg på andre ting, 
debattøren kunne have 
sagt, og ting jeg selv 

ville have sagt. ”

– elev på Kirsebærhavens Skole 

– elev på Højdevangens Skole
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“ Det var det aktive, der 
rykkede og også det, 

eleverne selv fremhæver. 
Interviewøvelse, rollespil, 

film og aktionerne. ”
– lærer på Lundehusskolen



  § Eleverne er blevet bedre til at håndtere konflikter
  § For eleverne er demokrati ikke længere kun de voksnes sag
  § Rettigheder har fået en mere konkret betydning for eleverne
  § Eleverne stiller sig mere kritiske overfor fordomme
  § Eleverne rummer forskellighed i klassen bedre
  § Eleverne har fået større globalt udsyn

  § Integrere de metoder, skolerne har fået introduceret i projektet, 
i undervisningen generelt, herunder bevægelse, kreativitet og 
aktionslæring 

  § Styrke elevernes formidlingsevner ved fortsat at arbejde med 
kreative produktioner 

  § Fremme trivslen ved brug af fællesskabsøvelser
  § Styrke elevernes samarbejdsevner gennem undervisning på 
tværs af klasser og klassetrin

  § Strukturere vidensdeling mellem lærerne, f.eks. med forum på 
intra med materialet fra forløbet 

Skoler der Har HaFt Forløb om medborgerSkab Siger: 

det vil SamarbejdSSkolerne arbejde videre med:

ForandrIng på skolerne
temaUge
Ellebjerg Skole vil hvert 
år afvikle en temauge 
om medborgerskab 
og rettigheder for alle 
elever på 6.-9. årgang. 
Temaugen understøtter 
skolens indsats som 
rettighedsskole og har 
fokus på elevernes 
handlemuligheder og 
ansvar for at sikre egne og 
andre børns rettigheder.

På SkoleSkemaet
Lundehusskolen vil indføre 
medborgerskab som en 
fast del af skoleskemaet. 
Medborgerskabs-
undervisning kobles til 
skolens arbejde med 
demokratisk dannelse og 
trivsel. Forløbet startede 
som pilotprojekt på 6. 
årgang og skal på sigt 
omfatte hele skolen.

årlig aktionSdag 
På Kirsebærhavens Skole 
tænkes medborgerskab 
sammen med en årlig 
aktionsdag, hvor eleverne 
skal uden for skolen 
og gøre en forskel. 
Aktionsdagen benyttes til 
at knytte stærkere bånd 
til nærmiljøet, fx ved 
samarbejde med klubber, 
foreninger og institutioner.

ny tradition
Vesterbro Ny Skole 
introducerer en fast 
tradition på 6. årgang med 
fokus på mangfoldighed. 
Den fælles tradition 
markerer overgangen 
til udskolingen og skal 
styrke sammenholdet 
mellem skolens ældste 
elever og relationen til 
modtageklasserne.
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“ Fremadrettet vil jeg linke til forløbet. Især i 
samfundsfag. Der er nogle øvelser, vi parkerede i 

løbet af ugen, men som vi går videre med. Klassen 
har også talt videre om, hvad vi kan gøre for at 

inkludere hinanden mere. ”
– lærer på Kirkebjerg Skole



Mellemfolkeligt Samvirke bringer mennesker sammen for at skabe 
fællesskab og forandring. Sammen med ActionAid kæmper vi i 
45 lande for at styrke menneskerettigheder og udrydde fattigdom.

Mellemfolkeligt Samvirke

MellemfolkeligtSamvirke@ActionAidDK

www.ms.dk

kontakt:  

Projektleder i Mellemfolkeligt Samvirke Stine Thuge  |  sth@ms.dk  |  7731 0052
Pædagogisk konsulent i Ungdomsbyen Liselotte Larsen  |  ll@ungdomsbyen.dk
Pædagogisk konsulent i Ungdomsbyen Marie Reiter  |  mr@ungdomsbyen.dk

www.ungdomsbyen.dk

vil din Skole være med? 

Er der interesse på din skole for at blive samarbejdsskole 
i ’Medborgerskab i Folkeskolen’, kan I kontakte projektleder 
Stine Thuge på sth@ms.dk 
Det er gratis for skoler i København at deltage. Typiske elevforløb 
er 4-5 dage. I skal regne med 1-2 opstartsmøder med ledelse og 
kontaktlærere, 2-3 udviklingsmøder med lærergruppen om forløbet 
samt et evalueringsmøde.

UnderviSningSmateriale

Undervisningsmaterialet til ’Medborgerskab til Folkeskolen’ 
indeholder mere end 70 øvelser og cases.
Materialet er gratis og er tilgængeligt på www.verdensklasse.dk/
medborgerskab


