
	   	  

Til	  klasselærere	  på	  mellemtrinnet:	  

Sæt	  medborgerskab	  på	  skoleskemaet!	  

-‐	  Gør	  dine	  4.-‐6.	  klasser	  til	  eksperter	  i	  medborgerskab,	  
menneskerettigheder	  og	  demokrati	  med	  nyt	  undervisningsmateriale	  

 
Mangler	  du	  konkret	  og	  håndgribelig	  inspiration	  til	  hvordan	  du	  kan	  bruge	  
medborgerundervisning	  i	  arbejdet	  med	  trivsel	  og	  inklusion?	  Har	  du	  svært	  
ved	  at	  komme	  i	  gang	  med	  et	  undervisningsforløb	  i	  medborgerskab	  og	  
menneskerettigheder?	  

Medborgerskab	  på	  mellemtrinnet	  
Medborgerskab	  på	  mellemtrinnet	  
Et	  nyt	  skræddersyet	  undervisningsmateriale	  til	  
mellemtrinnet	  giver	  dig	  en	  gennemtestet	  
værktøjskasse	  til	  undervisningen.	  Det	  gør	  dig	  i	  
stand	  til	  at	  arbejde	  på	  en	  struktureret	  og	  
engageret	  måde	  med	  emner	  som:	  	  
	  	  	  -‐	  	  Rettigheder	  &	  Medansvar	  
	  	  	  -‐	  	  Ligeværd	  &	  Fællesskab	  
	  	  	  -‐	  	  Demokrati	  &	  Deltagelse	  	  

 
Som	  lærer	  kan	  du:	  

• Gå	  i	  gang	  med	  det	  samme	  –	  uden	  først	  at	  skulle	  læse	  en	  masse	  bøger	  
• Komme	  rundt	  om	  svære	  emner	  på	  en	  sjov	  og	  involverende	  måde	  
• Sætte	  struktur	  på	  klassemøder	  og	  engagere	  eleverne	  

 
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  	  
	  

	  

	  

	  
	  

Udviklet	  af	  fagfolk	  -‐	  Testet	  af	  lærere	  

Materialet	  er	  udarbejdet	  af	  Maria	  Løkke	  Rasmussen	  fra	  Institut	  for	  
Menneskerettigheder,	  www.menneskeret.dk	  og	  Mette	  Wybrandt	  fra	  
Amondo,	  www.amondo.dk	  	  	  

Fem	  skoler	  i	  Herlev	  og	  Brøndby	  Kommune	  har	  været	  med	  til	  at	  udvikle	  
materialet	  og	  har	  afprøvet	  det	  i	  undervisningen.	  	  

Medborger	  Værktøjskassen	  består	  af	  3	  materialer:	  

	  

Bestil	  materialet	  hos:	  www.schultzboghandel.dk	  
ISBN:	  978-‐87-‐994672-‐1-‐1;	  978-‐87-‐994672-‐2-‐8;	  978-‐87-‐994672-‐0-‐4	  

Pris:	  1.450	  kroner	  (3	  mapper	  og	  5	  plakater,	  ex.	  moms	  og	  forsendelse)	  

Udviklingen	  af	  materialet	  er	  samfinansieret	  af	  Institut	  for	  
Menneskerettigheder	  og	  Amondo	  med	  økonomisk	  støtte	  fra	  
Integrationsministeriet.	  

	  
	  
fra	  Amondo.	  Fem	  skoler	  i	  Herlev	  og	  Brøndby	  Kommune	  har	  været	  
med	  til	  at	  udvikle	  materialet	  og	  har	  afprøvet	  det	  i	  undervisningen.	  
	  

	  

MedborgerLæringsforløb	  

-‐	  Planlæg	  og	  gennemfør	  læringsforløb	  i	  
klassen.	  

Materialet	  består	  af:	  En	  elastikmappe	  med	  
lærervejledning,	  lærerark	  og	  aktivitets-‐	  
katalog	  med	  26	  undervisningsaktiviteter. 

 
MedborgerHjulet	  	  	  

-‐	  Inddrag	  eleverne	  i	  demokratiske	  processer.	  	  

Materialet	  består	  af:	  En	  elastikmappe	  med	  
lærervejledning,	  lærerark,	  elevark	  og	  5	  stk.	  
plakater.	  

MedborgerLæringsmiljø	  	  

-‐	  Få	  fælles	  fodslag	  om	  
medborgerundervisning	  i	  lærerteamet.	  	  

Materialet	  består	  af:	  En	  elastikmappe	  med	  
mødeguide	  og	  lærerark.	  


