
SÆT FOKUS  
PÅ DET GODE  
BØRNELIV I 
KLASSERUMMET
ET MATERIALE TIL DEMOKRATI- OG MEDBORGER- 

SKABSUGEN, DER GIVER BØRN OG UNGE MULIGHED 

FOR AT ENGAGERE SIG I DET GODE BØRNELIV



I anledning af demokrati- og medborgerskabsugen i uge 40 vil vi inspirere til klassedia-
loger om det gode børneliv. I dette materiale finder I aktiviteter, der bringer demokrati, 
medborgerskab og børne- og ungepolitik ind i klasserummet. 

Medborgerskab i børne- og ungeperspektiv handler om, at alle børn og unge oplever, 
at de hører til i samfundsfællesskabet, samt at deres stemmer har en værdi. Derfor 
har vi sammensat forskellige aktiviteter og forløb, som I kan anvende til at øve jer på 
demokrati og medborgerskab, reflektere over børne- og ungepolitik og tage en snak om, 
hvordan det gode børne- og ungeliv ser ud i jeres klasse. 

Vi er i gang med en fornyelse af børne- og ungepolitikken i Aarhus Kommune. I foråret 
2022 har vi derfor afholdt samtaler med grupper af børn i alderen 5 – 17 år, børne- og 
ungebyrådet samt forældre fra forskellige områder i Aarhus. Samtalerne har haft fokus 
på, hvad der opleves som det gode børneliv. Det har givet os input til, hvordan vi fortsat 
skaber de bedste rammer for arbejdet med børn og unge. Børnene, de unge og foræl-
drenes stemmer samler sig i seks temaer, som danner rammerne for “Samtalen om det 
gode børneliv” i vores dagtilbud, skoler og fritidstilbud:

• Fællesskab 

• Lyttende voksne

• Variation
• Den røde tråd 

• Digitalt liv

• En sund balance

I kan arbejde videre med de seks temaer både i indskolingen, på mellemtrinnet og i 
udskolingen. Måske vil I gerne blive klogere på fællesskabet i klassen? Eller have en god 
snak om, hvordan man begår sig på sociale medier? Det kan også være, I vil lege en 
sjov lytteleg og øve jer I at blive gode lyttere? Alle aktiviteterne er tiltænkt som inspiration. 
Nogle kan være mere eller mindre relevante for netop jeres klasse. 

Efter at have arbejdet med en aktivitet, er I måske interesserede i at videregive klassens 
gode pointer til det videre arbejde med politikken. Det kan I gøre på ordet er dit. Her kan I 
også dele billeder af klassens arbejde, hvis I ønsker at vise det frem.    

FÆLLES-
SKABER

LYTTENDE 
VOKSNE

VARIA-
TION

DEN RØDE
TRÅD

DIGITALT 
LIV

EN SUND 
BALANCE

SÆT FOKUS PÅ DET GODE 

BØRNELIV I KLASSERUMMET

https://aarhuskommune.sharepoint.com/sites/IntranetDocumentSite/Intranetdokumentbibliotek/Forms/Seneste dokumenter.aspx?id=%2Fsites%2FIntranetDocumentSite%2FIntranetdokumentbibliotek%2FSamtalev%C3%A6rkt%C3%B8j%5FOnline%5Fversion%2Epdf&parent=%2Fsites%2FIntranetDocumentSite%2FIntranetdokumentbibliotek&p=true&ga=1
https://aarhuskommune.sharepoint.com/sites/IntranetDocumentSite/Intranetdokumentbibliotek/Forms/Seneste dokumenter.aspx?id=%2Fsites%2FIntranetDocumentSite%2FIntranetdokumentbibliotek%2FSamtalev%C3%A6rkt%C3%B8j%5FOnline%5Fversion%2Epdf&parent=%2Fsites%2FIntranetDocumentSite%2FIntranetdokumentbibliotek&p=true&ga=1
https://etgodtboerneliv.aarhus.dk/ordet-er-dit/

