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Projektbeskrivelse 

Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2022 

 

 

 

 

 

Institutionens navn: 

 

Aarhus Kommunes Biblioteker 

Projekttitel:  

Børnenes Demokrati  

 

 Indsatsområde: (Sæt ét X) 

Drivkraft i stærke og bæredygtige lokalsamfund X 

Fremme fri og lige adgang til viden  

Udbygge data literacy og teknologiforståelse  

Udvikle digitale services, platforme og formater  

Litteraturen i nye former  

Understøtte FN’s verdensmål  

Frie forsøg  

Søger I til udvikling af folkebiblioteker eller pædagogiske læringscentre? 

(Sæt ét X. Hvis ja til begge, sæt X i det primære) 

Folkebiblioteker X 

Pædagogiske læringscentre   

Søger I til projektmodning? (Hvis ja, sæt X)  
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Resumé af projekt: (Max. 500 tegn)1  

Kort resumé af projektet. Vær opmærksom på, at I skal indsætte dette resumé, når den 

digitale ansøgningsblanket udfyldes. Hvis projektet får tilskud, kan Slots- og 

Kulturstyrelsen anvende resumeet til formidling.   

I tværfagligt samarbejde mellem biblioteker, skoler og forskere skal projektet udvikle og 

afprøve aktiviteter, der forbereder skoleelever fra 4. til 6. klasse til deltagelse og medansvar 

i et samfund med frihed og folkestyre. Målet er, at børnene får erfaringer med demokratisk 

handling, styrket deres handlekompetence og øget deres demokratiske selvtillid. Metoder og 

aktiviteter dokumenteres løbende, evalueres efter forskningsmæssige kriterier og stilles til 

rådighed i et online katalog.  

 

Samlet beskrivelse af projekt: (Max. 2.400 tegn)  

Lav en beskrivelse af projektet, der bl.a. indeholder: 

• Motivering for, hvorfor projektet er relevant. Hvilken udfordring ønsker I at løse med 

projektet?  

• Beskrivelse af projektets konkrete indsatser. Hvordan vil I løse udfordringen? 

• Beskrivelse af, hvad der skal komme ud af projektet. Hvilken forandring skaber I med 

projektet og for hvem?  

• Beskrivelse af, hvorvidt projektet svarer på en udfordring eller mulighed, der gør sig 

gældende i flere kommuner og derved kan bidrage til den samlede biblioteksudvikling i 

Danmark. 
• Findes der data eller undersøgelser, der understøtter den udfordring I ønsker at løse 

med projektet, kan de med fordel inddrages her. 

 
1 De angivne antal tegn i skabelonen er inkl. mellemrum. 
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Undersøgelser viser, at unges demokratiske selvtillid er lav. Kun halvdelen af de unge 

mener, at de har en politisk holdning, der er værd at lytte til, og endnu færre føler, at de ved 

nok til at kunne deltage mere i politik, end de gør i dag2. Det kan bidrage til en oplevelse af 

at stå udenfor demokratiet. Den udfordring vil projektet bidrage til at løse ved at give 

børn i 4. til 6. klasse mulighed for at øve sig i praktisk, demokratisk handling inden de 

selv bliver unge.  

 

Med afsæt i den deltagerdemokratiske tradition vil projektet udvikle og afprøve aktiviteter, 

der giver børn oplevelser og erfaringer med demokrati i praksis og demokratisk handling. 

Aktiviteterne skal bidrage til at styrke børnenes handlekompetencer og tro på egne 

demokratiske evner – deres demokratiske selvtillid. Det handler om tro på, at ens stemme er 

værd at lytte til. Og at man kan gøre en forskel ved at engagere sig. 

 

Udvikling og afprøvning af aktiviteterne vil ske i et tværfagligt samarbejde mellem forskere 

inden for samskabelse med børn, skolelærere og biblioteksmedarbejdere. Undervejs 

inviteres desuden fagfolk og eksperter til at bidrage til udviklingsarbejdet.  

 

Gennem projektperioden afprøves og justeres aktiviteterne løbende på både skoler og 

biblioteker. Derudover afholdes to demokratidage for skoleklasser på biblioteket, hvor 

aktiviteter udviklet i projektet afprøves. På den måde vil alle aktiviteter være tilrettede og 

velafprøvede ved projektets afslutning. Aktiviteternes evne til at opfylde målsætningerne 

om styrket handlekompetence og øget demokratisk selvtillid evalueres i samarbejde med 

projekts videns institutioner. 

 

Til projektet er der tilknyttet følgebiblioteker, der skal bidrage til at projektet får bredde, og 

at resultaterne kan anvendes på tværs af geografi og kommunestørrelse. 

 

Projektet vil bidrage med et online katalog (tekst, billeder og video) med nyskabende 

aktiviteter, der sammen med et afsluttende videndelings- og forankringsseminar kan 

inspirere andre skoler og biblioteker til at igangsætte samarbejde med fokus på 

deltagerdemokratisk dannelse, børns handlekompetence og deres demokratiske selvtillid.  

 

 

 

 

 

 

 
2 Kilde: Dansk Ungdoms Fællesråd (2021), ”Demokratianalysen”  
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Mål og succeskriterier: (Max. 1000 tegn)  

Hvad vil I opnå med projektet? 

• Beskriv resultatmål: hvilke konkrete resultater I vil opnå med projektet? 

• Beskriv aktivitetsmål: hvilke aktiviteter og handlinger indeholder projektet? 

Bemærk, at der skal afrapporteres på de oplistede mål, når projektet er færdigt. Vær 

opmærksom på, at I skal indsætte dette afsnit i den digitale ansøgning. 

Resultatmål  

- Der udvikles minimum 10 aktiviteter. Minimum fem af de ti aktiviteter kan 

anvendes ifm. læringsforløbsforløb på skoler og biblioteker. Andre fem aktiviteter 

kan avendes på biblioteker målrettet børn udenfor skoletiden.  

- Minimum 150 elever deltager i projektets aktiviteter ifm. læringsforløb på skoler og 

biblioteker.  

- Minimum 600 elever deltager i projektets aktiviteter ifm. de to årlige demokratidage 

- Alle aktiviteter evalueres og tilrettes i projektperioden i forhold til projektets mål.  

 

Aktivitetsmål  

- Seks udviklingsdage. På udviklingsdage evalueres og justeres aktiviteter, og mindst 

én ny aktivitet udvikles.  

- Mellem udviklingsdagene gennemføres test af aktiviteter på både skoler og 

biblioteker.  

- To demokratidage 
- Halvvejs og ifm. projektets afslutning gennemføres viden- og erfaringsseminar med 

følgebiblioteker og andre interesserede professionelle.  

- Projektets resultater og aktiviteter dokumenteres og formidles online til biblioteker 

og skoler i Danmark.  
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Målgruppe og behov: (Max. 1000 tegn)  

Hvem er målgruppen for projektet? Hvordan er projektet relevant for målgruppen i 

forhold til allerede eksisterende tilbud? Hvordan forholder I jer i projektet til 

målgruppens eventuelle særlige forhold og behov? Hvor mange i målgruppen bliver 

direkte involveret i projektet, og hvor mange forventes at få gavn af projektets 

resultater? 

Målgruppen er skoleelever fra 4. – 6. klasser. Det er der to grunde til:  

a) En antagelse om at erfaringer med demokratisk handlen kan øge børns 

demokratiske selvtillid nu og senere i livet.  

b) Der findes mange gode demokratiaktiviteter til udskolingselever. Det gør sig i 

samme grad ikke gældende for målgruppen.  

 

I projektet skal børn fra målgruppen deltage i aktiviteter, der giver erfaringer med 

demokratisk handlen. De skal indhente viden og forhandle med hinanden om, hvilke 

tiltag der skal tages, hvordan det skal gøres, med hvem osv. Det er ikke nemt.  

Aktiviteterne vil derfor foregå i læringsmiljø, der understøtter den enkeltes mulighed for 

deltagelse i fællesskabet ud fra egne forudsætninger 

Min. 150 børn bliver direkte involveret i aktiviteterne.  
Til de to årlige demokratidage forventes min. 600 børn fra at deltage.   

 

Projektets resultater bliver tilgængelige for skoler og biblioteker efter projektafslutning. 

Alle børn i aldersgruppen vil derfor kunne få gavn af resultaterne.  
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Tidsplan: (Max. 1.000 tegn)  

Opstil en tidsplan for projektets milepæle og de aktiviteter, der indgår i projektet. 

År 1 (sep. ’22 – maj ’23)  

- Medio sep.: Kick off-dag 

- Medio nov.: Udviklingsdag, fokus på f.eks. uenighed, samtale og debat 

- Medio dec.: Styregruppemøde  

- Primo jan.: Projektgruppemøde  

- Ultimo feb. Demokratidag på Dokk1,  

- Feb. – marts.: Ansøgning sammen med udvalgte børn om deltagelse i Children's 

General Assembly (CGA) i Billund  

- Medio marts: Udviklingsdag, fokus på f.eks. kreativitet og handlinger som 

demokratisk praksis  

- Maj: Projektgruppemøde 

 

År 2 (aug. ’23 – aug. ’24)  

- Primo sep.: Udviklingsdag, fokus på f.eks. lokalsamfundsengagement  

- Sep.: Deltagelse i Children's General Assembly i Billund (ikke afklaret) 

- Okt.: Deltagelse i Børnefolkemødet i Herning 

- Medio nov.: Udviklingsdag, medio nov.  fokus på f.eks. børn demokratiske 

medbestemmelse i hverdagen  

- Medio dec.: Styregruppemøde 

- Primo jan.: Projektgruppemøde 

- Ultimo feb.: Demokratidag på Dokk1 

- Marts.: Fælles opsamlingsdag 

- April – aug.: Færdiggørelse af online katalog 

- Ultimo aug.: Vidensdelings- og forankringsseminar 

 

  

 

 

https://capitalofchildren.com/assembly/
https://capitalofchildren.com/assembly/
https://capitalofchildren.com/assembly/
https://www.herningbib.dk/boernefolkemoedet
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Metode: (Max. 500 tegn)  
Hvilken metode anvendes for at gennemføre projektet? Hvordan vil I gribe projektet an? 

Beskriv og begrund den/de valgte metode(r) i forhold til mål og målgruppe. 
 

En metode afspejler den tilgang, I har til emnet, og de overvejelser, I gør jer i forhold til, 

hvordan projektet bedst realiserer sit potentiale i forhold til målet og målgruppen.  

 

Projektets metode er baseret på design thinking. Udvikling af aktiviteter vil ske i en 

samskabende proces med en række design loops, hvor der veksles mellem inspiration, 

idedannelse og test. På projektets seks udviklingsdage indhentes inspiration og udvikles 

prototyper, mens perioderne mellem udviklingsdagene bruges på test.  

 

Det betyder, at målgruppen inddrages som medproducenter. Det bidrager til at styrke 

målgruppens handlekompetence og understøtter således projektets overordnede 

målsætning.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

SKAL KUN UDFYLDES VED ANSØGNINGER INDEN FOR DE PÆDAGOGISKE 

LÆRINGSCENTRE: 
 

Det pædagogiske læringscenters rolle i projektet: (Max. 500 tegn) 

Redegør for det pædagogiske læringscenters rolle i projektet. Hvordan skal projektets 

erfaringer komme det pædagogiske læringscenter til gode og bidrage til det pædagogiske 

læringscenters arbejde fremadrettet? 
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Samarbejdsaftaler: (Max. 1000 tegn) 

Beskriv de samarbejdsaftaler, der allerede er indgået: 

• Hvilke samarbejdspartnere har forpligtet sig til at deltage i projektet? 

• Hvordan ønsker I at inddrage samarbejdspartnerne i projektet?  

• Hvad skal samarbejdspartnerne bidrage med?  

Ved samarbejde med andre biblioteker: beskriv hvorfor og hvilke fælles udfordringer eller 

udviklingsmuligheder, der gør sig gældende på tværs af kommunerne.  

Alle samarbejdsaftaler skal vedhæftes som bilag. 

 

Silkeborg Bibliotekerne deltager med to medarbejdere i projektets planlagte møder, de 

fælles udviklingsdage og de årlige ”demokratidage” I perioder mellem de fælles 

udviklingsdage tester Silkeborg Bibliotekerne sammen med Gjern Skole og 

Trekløverskolen, de aktiviteter, der udvikles ifm. projektet.  Skolerne deltager desuden i 

projektets planlagte møder, de fælles udviklingsdage og de to ”demokratidage” 3 

 

Forskningscenter for innovation og entreprenørskab v/ VIA University College 

(herefter ”VIA”) deltager i projektet med forskerne Jette Maibritt Vestergaard (JMV) og 

Astid Kidde Larsen Nørgaard ved begge at indgå i en ekspertgruppe (samlet 200 timer). 

Desuden deltager Jette Maibritt Vestergaard i projektgruppen med henblik på 

aktionsforskning og evaluering (800 timer). Forskningsleder Jeppe Kiel Christensen 

deltager i projektets styregruppe. 

 

Herning Bibliotekerne, Rudersdal Bibliotekerne og Randers Bibliotek deltager i 

projektets følgruppe. Se samarbejdsaftaler for detaljer.  

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Holme Skole (v. Aarhus) har udtrykt vilje til at indgå i projektet på samme vilkår som de 

øvrige skoler. Men pga. af praktiske omstændigheder har det ikke været muligt at indgå 

skriftlige samarbejdsaftale.  
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Øvrige samarbejdspartnere: (Max. 500 tegn) 

Hvilke øvrige samarbejdspartnere ønsker I at tilknytte i projektet og hvorfor? Hvordan 

ønsker I at inddrage samarbejdspartnerne i projektet? Hvad skal samarbejdspartnerne 

bidrage med?  

Vi ønsker at tilknytte samarbejdspartnere, der deler projektets fokusområde (børns 

handlekompetence og demokratisk selvtillid), og som kan bidrage med et bredere perspektiv 

på området, f.eks.: 

- Herning Bibliotekernes årlige Børnefolkemøde. Herning Bibliotekerne deltager i 

projektets følgegruppe – og der har været dialog om muligheden for, at projektet 

bidrager med aktiviteter til Børnefolkemødet.  

- Children’s General Assembly, der hvert år finder sted i Billund. 

- CHORA 2030 

- RCE Denmark  

 

 

 

 

Konsulenter: (Max. 250 tegn)  

Angiv eventuelle eksterne konsulenter – hvilken ydelse skal de levere, og hvorfor er det 

relevant for projektets gennemførsel? 

På nogle af projektets udviklingsdage vil fagpersoner og forskere deltage. De skal levere 

viden og sparring til projektgruppen om det fokusområde, der behandles på 

udviklingsdagen, f.eks. demokratisk medbestemmelse eller uenighed, debat og samtale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.herningbib.dk/boernefolkemoedet
https://capitalofchildren.com/assembly/
https://chora2030.dk/
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Organisering: (Max. 250 tegn)  

Hvordan ledes projektet? Hvilke personer/samarbejdspartnere indgår i en eventuel 

styregruppe? 

Projektejer: Aarhus Bibliotekerne. 
 

I projektets styregruppe indgår ledelsesrepræsentanter fra Aarhus Bibliotekerne, Silkeborg 

Bibliotekerne og VIA.  

 

Projektleder: Asmund Bertelsen, leder af Aarhus Bibliotekernes strategiske indsats om 

demokrati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risikoanalyse: (Max. 500 tegn)  

Hvilke risici skal projektet tage højde for? Hvad er de største udfordringer for projektet, og 

hvordan vil I imødekomme dem? 

- I projektet veksles mellem udvikling og test. Det kan give koordinationsudfordringer, 

da testperioder på skoler og bibliotek skal indtænkes i den almindelige planlægning. 

Dette søges løst gennem fleksibel tilrettelæggelse på baggrund af grundig dialog med 

samtlige projektpartnere.  

- Nogle af projektets aktiviteter henvender sig til børn uden for skoletiden. Der kan 

opleves manglende interesse. Dette søges løst gennem markedsføringssamarbejde 

med partnere, der har erfaringer med målgruppen.  
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Evaluering, udbredelse og formidling af resultater: (Max. 1000 tegn)  

Redegør for, hvordan I vil evaluere processen/projektet. Hvordan vil I måle projektets 

resultater, gerne med brug af kvantitative og/eller kvalitative data? Hvordan vil I sikre, at 

projektets erfaringer, metode og indhold udbredes og eventuelt anvendes i andre 

kommuner?  

Måling af projektets resultater sker gennem aktionsforskning, hvor forskerens aktive 

deltagelse i aktiviteterne i praksis sigter mod forståelse og samskabelse. Dataindsamlinger 

består af både kvalitative og kvantitative metoder i form af børneinterview, deltagende 

observationer og spørgeskemaer. Dette fører til en tematisk analyse, hvor resultaterne 

identificeres, analyseres og beskrives.  

 

Projektets erfaringer, metoder og indhold vil blive udbredt og kan anvendes i andre 

kommuner ad flere veje.: 

1) Biblioteker fra tre kommuner har forpligtet sig til at indgå i en følgegruppe. 

Følgegruppen vil i løbet af projektperioden deltage i to seminardag, hvor projektets 

erfaringer, metode og indhold drøftes. På den sidste seminardag, der afholdes ved 

projektets afslutning, inviteres biblioteksmedarbejdere, skolelærere, forskere og 

andre interesserede.  
2) Projektets erfaringer og metoder formidles i et online katalog med tekst, billeder og 

video til inspiration for skoler og biblioteker i Danmark.  
 

 

 

 

 

  

Forankring: (Max. 500 tegn)  

Hvilke muligheder er der for, at projektet eller dele af det kan fortsætte (lokalt eller i et 

bredere perspektiv) efter projektperioden? Hvordan kan projektet implementeres/forankres 

i driften efterfølgende? 

De aktiviteter, der udvikles i projektperioden, vil efterfølgende kunne anvendes både som 

læringsforløb og som enkeltstående aktiviteter. På den måde vil de uden store omkostninger 

kunne indgå i driften på både skoler og biblioteker efterfølgende.  

 

De årlige demokratidage for børn på Dokk1 søges fortsat efter projektperioden. De vil som 

sådan fungere som laboratorium og udbredelsesplatform for demokratiaktiviteter for børn – 

også efter projektperioden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne projektbeskrivelse vedhæftes den digitale ansøgning til puljen ”Udviklingspuljen for 

folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2022”.  

Vær opmærksom på, at Resumé af projekt og Mål og succeskriterier skal kopieres og sættes ind 

i de relevante felter i den digitale ansøgningsformular 


