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Hvad ville dette projekt opnå?

Projektet Schools for Resilience (SfR) introducerer en ny 
metode at undervise i miljø på i skolen, der bygger på han-
dling i lokalsamfundet og en socialkonstruktivistisk tilgang 
(hvor læring er en aktiv, konstruktiv proces). Eleverne de�ne-
rer de tiltag, der passer bedst til deres lokalsamfund, på en 
positiv og kreativ måde. Projektet vil også skabe en følelse af 
initiativ, iværksætteri og kreativitet, hvilket kan få virkelighe-
den ind i det 21. århundredes skoleverden – en skole, der er 
åben over for den omgivende verden, benytter metoder 
med aktiv indlæring og gøre læringen mere vedkommende.

Hvad er resiliens?

Resiliens (eller modstandskraft) er evnen til at håndtere 
forskellighed (fx alt fra personlige nederlag til større katas-
trofer), lære af sine erfaringer og dermed bliver stærkere. 
Samfundsmæssig resiliens er evnen et lokalsamfund har til 
e�ektivt at håndtere og lære af forskellighed.

Socioøkonomisk resiliens har til formål at styrke lokalsa-
mfunds evne til at tilpasse sig miljømæssige, sociale og øko-
nomiske udfordringer som en nødvendig del af en bæredyg-
tig fremtid. Konceptet har udmøntet sig i bevægelsen Tran-
sition Towns, hvor man kommer med lokale initiativer som 
en reaktion på klimaforandringer og de stadigt mindre reser-
ver af billig energi. Det er et af de mest succesrige eksempler 
på, hvordan man lokalt kan arbejde på at gøre folk bevidste 
om, at de ved at gå sammen kan styrke deres egen bæredyg-
tighed og modstandskraft, dvs. resiliens.  

Hvilken undervisningsmetode?
 
Vi mener, at stedbaseret undervisning (Place-Based Learning (PBL)) er den metode, der er mest velegnet til at 
undervise i resiliens. Stedbaseret undervisning er "en undervisningsmetode, der bruger alle sider af lokalmil-
jøet, herunder lokal kultur, historiske og sociopolitiske situationer samt det naturlige og det konstruerede 
miljø som en integreret læringskontekst" *. Stedbaseret undervisning kobler læring sammen med de helt 
særegne karakteristika, der er gældende for menneskerne og stedet. Undervisningen sætter gang i en proces 
med social forandring ved at få eleverne til at dykke ned i deres lokalmiljø og de rige muligheder, der er lokalt, 
og dermed få skole og lokalsamfund til at  arbejde aktivt sammen. Via den stedbaserede undervisning 
udvikler eleverne en stolthed og forståelse for stedet og udvikler færdigheder til at kunne indgå i og forbedre 
deres lokalsamfund.

* (fra "Learning to Make Choices", der kan �ndes på 
http://www.nps.gov/civic/resources/)



Hvordan kan vi gøre det? 

Vi vil lave forsøgsprojekter på forskellige skoler og i deres 
lokalsamfund i Spanien, Danmark, Irland, Italien, Letland og 
Storbritannien. 

Elever i alderen 12-16 år vil komme til at vurdere deres 
lokalsamfund og komme med forslag til, hvordan man kan 
forbedre bæredygtigheden og modstandskraften 
(resiliensen) lokalt på et af følgende områder: fødevarer, 
a�ald, energi og mobilitet.

Hvilke resultater kan der forventes?

Resultaterne vil primært være:

· erfaringer med at arbejde med lokal modstandskraft (resiliens) i undervisningen på tværs af  
  Europa;
· en læreplan baseret på stedbaseret undervisning;
· en vejledning i, hvordan læreplanen kan tilpasses pensum og lokalsamfund.

Undervisningsmaterialet bidrager til at arbejde med miljøet på en måde: 

· der fokuserer på forståelse og på at reagere positivt med lokale løsninger på globale udfordringer;  
· der bidrager til, at eleverne kan udarbejde deres egne bidrag til bæredygtighed alt efter lokale  
  behov;
· der styrker skolernes bånd til det omgivende 
  samfund og således gør undervisningen og 
  læringen relevant for elever og samfund. 

Hvem er vi?

Vi er en gruppe af europæiske organisationer, der er i gang 
med at udarbejde en ny måde at arbejde med miljøet på. 
Der arbejdes med lokal bæredygtighed og modstandskraft 
(resiliens) ud fra en positiv og kreativ synsvinkel ved at 
bruge innovative tilgange og metoder og dermed komme 
med gennemtænkte svar på udfordringerne.
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