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I. Skoler for modstandsdygtighed – en introduktion

Skoler for modstandsdygtighed (SfR – Schools for Resilience) er et tværfagligt forløb, hvor der arbejdes med 
de udfordringer, som Verden står over for, i forhold til klimaforandringer. Forløbets omdrejningspunkt og fokus 
er konceptet om begrebet ”modstandsdygtighed”. Formålet er at udvikle elevernes og lokalsamfundets mods-
tandsdygtighed i forhold til klimaforandringer. Forløbet er baseret på principperne i place-based learning (PBL).

Forløbet er udviklet som et kompetence baseret projekt, som kan være fleksibelt og kan blive brugt på forske-
llige måder af forskellige lærere. Det overordnede fællesmål for projektet er, at ”eleverne skal opnå en fors-
tåelse af lokalområdets modstandsdygtighed ved at undersøge virkelige udfordringer der er i forbindelse med 
modstandsdygtighed, og som har en betydning for lokalområdet. Igennem interaktion med lokalområdet, skal 
eleverne kunne udvikle konkrete og bæredygtige løsningsforslag, samt påpege hvordan man kan gøre det i 
praksis”.

Forløbet har følgende læringsudbytte:

• Eleven forstår konceptet om lokalsamfunds modstandsdygtighed.
• Eleven kan samarbejde med andre for at få øje på og indsamle relevant viden.
• Eleven kan udvikle og diskutere et lokalt svar på globale udfordringer.
• Eleven engagerer sig aktivt i modstandsdygtige initiativer i lokalsamfundet.

Dette dokument stiller det nødvendige information til rådighed til lærere og undervisere, således at metoden 
kan implementeres og tilpasses til klasser eller undervisningsaktiviteter i tilfælde af eksterne undervisnings-
grupper. Aktiviteterne og tidsrammerne, som er foreslået, er kun eksempler på, hvordan forløbet kan udføres. 
Metoden er fleksibel således, at forløbet kan struktureres anderledes. Dokumentet indeholder forslag og 
anbefalinger baseret på 6 forskellige piloterfaringer, som er blevet afprøvet under projektet.

Skoler for modstandsdygtighed – SfR – er et flersidet Comenius projekt, som er finansieret af Lifelong Lear-
ning Programme af den Europæiske Union. Projektet varede i tre år (november 2013 – oktober 2016). Foru-
den de forskellige partner organisationer (se nedenfor) har projektet omfattet andre interessenter som også 
har bidraget med deres ekspertise og viden;
pædagogiske eksperter, undervisere i miljø, eksperter i undervisningsplaner, undervisningsautoriteter, bære-
dygtighedsorganisationer, kommuner osv.

Deltagere:

Koordinator:
Sociedad de Ciencias Aranzadi (Spain):  www.aranzadi.eus 

Partnere:
VIA University College (Danmark): www.viauc.dk 
Municipality of Olginate (Italien):  www.comune.olginate.lc.it 
Cultivate Living and Learning (Irland): www.cultivate.ie 
Bernu Vides Skola ((Letland): www.videsskola.lv 
Field Studies Council (UK): www.field-studies-council.org
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II. Metoden og håndmodellen (the hand model)

Projektet er baseret på en metode, som har fem forskellige trin:

Trin 1
Udfordringen (tydeliggørelsesfasen): I introduktionsforløbet skal eleverne arbejde med værdier og holdninger, 
samt undersøge og tydeliggøre hvilke værdier og holdninger de vægter mest. Igennem introduktionsforløbet 
vil eleverne samarbejde i grupper, og igennem diskussioner og samtaler komme frem til et emne som de 
gerne vil arbejde med og undersøge i henhold til lokalområdet.

Trin 2
Udforskningen (udforskningsfasen): I udforskningsfasen skal eleverne udforske deres emne igennem forske-
llige undersøgelser i forhold til det lokalområde, de bor i og de lokale foreninger og virksomheder.

Trin 3
Analysen (analysefasen): I analysefasen skal eleverne analysere det indsamlede empiri og bruge det til at 
foreslå en løsning i forhold til deres emne.

Trin 4
Vejen frem (implementeringsfasen): Eleverne skal implementere deres løsning i praksis i lokalområdet, ved at 
arbejde sammen med de relevante lokale foreninger og virksomheder.

Trin 5
Hvad kunne ændres? (refleksionsfasen): Eleverne skal reflektere over det som de har implementeret i prak-
sis, dele denne viden med andre og foreslå forbedringer og overveje hvad det næste skridt kunne være.
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Metoden kan ses som en cirkulær bevægelse (se figur 1). Selve rækkefølgen, og om eleverne skal gennemgå 
nogle af metodens faser flere gange, er op til den individuelle lærer. Der er blevet udviklet læringsmål og 
læringsudbytte til hver fase i modellen. Disse bliver forklaret i kapitel IV: Undervisningsplanen.

En aktivitetskiste er en liste, der er blevet udviklet og indeholder forslag til aktiviteter, som kan bruges i de 
individuelle trin og idéer til, hvordan man kan implementere aktiviteterne. Dette er blevet udviklet på baggrund 
af erfaringer fra de seks forskellige Europæiske lande, hvor undervisningsplanen er blevet afprøvet. Det er op 
til den enkelte lærer at vurdere, hvor meget aktivitetskisten skal bruges. Metoden er fleksibel nok til at ændre 
på de nuværende aktiviteter eller tilføje nye aktiviteter.

Derudover er der blevet lavet en evalueringskiste som er forbundet med forløbet. Her er der forslag til hvordan 
læreren kan evaluere elevernes indlæring i de forskellige trin i forløbet.

Håndmodellen

I sammenhæng med projektmetoden er der også udviklet en læringsmodel, og igennem denne model er 
læringsaktiviteterne udviklet. Modellen (figur 2) har seks elementer som skal inkluderes, så vidt muligt og hvor 
det kan være relevant, når eleverne udfører aktiviteterne eller laver deres egne aktiviteter:

• Forståelse: Viden som eleverne skal tænke på og handle derefter.

• Overførelse:  At sikre sig at aktiviteterne undersøger en række geografiske og menneskelige kontekster.

• Erfaringer: De pædagogiske og didaktiske overvejelser som bruges i henhold til undervisningen.

• Styrkelse: De kompetencer som eleven opnår for at kunne handle effektivt.

• Værdier: De værdier som fremmer lokal modstandsdygtighed.

• Rammer: En familiær narrativ som gør læringen og undervisningen autentisk for eleven og som

  stimulerer passende værdier.
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III. Hvordan SfR anvendes

Hvem er målgruppen?

Forløbet er fleksibelt og kan tilpasses til forskellige undervisningsforløb og undervisningsmetoder, således at 
det kan bruges til elever i alderen 14-16 år. Ikke desto mindre kan forløbet også tilpasses til yngre elever (fra 
12 år og op).

Hvad er modstandsdygtighed?

Modstandsdygtighed er evnen til at klare modgang, f.eks. alt fra en individuel tilbagegang eller en større 
katastrofe, og at kunne lære fra denne erfaring og blive stærkere trods dette. Lokalområdets modstandsd-
ygtighed (Community Resilience) er lokalområdets evne at klare modgang effektivt og lære af det. Socioøko-
nomisk modstandsdygtighed sigter mod at forbedre lokalområdets tilpasningsevne i forhold til det er 
miljømæssige, sociale eller økonomiske udfordringer. Dette koncept ses o Transition Towns bevægelsen, som 
er et lokalområdes svar og løsning til klimaforandringer og svindende forsyninger af billig energi. Transition 
Town- konceptet er et af de mest succesfulde eksempler på lokalområder som arbejder sammen, for at øge 
opmærksomheden på området og organisere en kollektiv løsning for at forbedre lokalområdets bæredygtig-
hed og modstandsdygtighed.

Hvad er place-based learning?

Place-based learning (PBL) er en undervisningstilgang som inddrager alle aspekter af det lokale miljø. Der 
inddrages den lokale kultur, de historiske og socialpolitiske situationer samt det naturlige- og menneskeskabt 
miljø. PBL sammensætter læring med særlige autentiske situationer, hvor mennesker og steder indgår. Det 
kan starte en proces, hvor der kan ske en social forandring da elevernes opmærksomhed bliver rettet imod og 
fokuseret på kommunen. Her kan der være mange muligheder for at starte en aktiv deltagelse mellem skole 
og samfund.

Hvilken undervisningsmetode skal der bruges?

Eleverne skal engagere sig i projektarbejde ved at arbejde problemorienteret. SfR metoden er udviklet som 
en innovationsmetode, hvor eleverne udvikler ideer, som har værdi for andre i kommunen. Igennem gruppe-
samtaler skal eleverne vælge et emne som de gerne vil videreundersøge i kommunen. Emnet skal være et 
problem som de bekymrer sig om, og som kan engagere dem i arbejdet for at udvikle en løsning. Eleverne 
skal søge information i kommunen og udvikle ideer som er realistiske og som kan implementeres i kommu-
nen. Dette skulle, i sidste ende, tiltrække nogle lokale interessenter. Lærerens rolle er at fremme processen 
ved f.eks. at stille spørgsmål ved de valg eleverne træffer. Lærerens rolle er også at give eleverne forslag til 
hvor de skal søge information, således at eleverne kan træffe valg ud fra den mest relevante viden.

Hvor langt tid tager undervisingsforløbet?

Undervisningsforløbet kan ideelt set være færdig i løbet af 22 undervisningstimer. Dog har man testet forløbet 
i kortere perioder af 10-20 undervisningstimer.
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Hvilke fag kan inkluderes?

Da projektets overordnede tema er klimaforandringer, vil det være naturligt at inkludere geografi, biologi, fysik 
og samfundsfag. Dansk, økonomiske studier og matematik ville også kunne inddrages samt Engelsk, som er 
sproget hvor noget af SfR materialet er i.

Aktivitetskiste

Aktivitetskisten indeholder forskellige aktiviteter som understøtter læringen. Til hvert trin af metoden er der 
adskillige aktiviteter, og læreren kan vælge aktiviteterne som passer til kompetencemålene i den individuelle 
klasse. Mange af aktiviteterne kan bruges i flere trin ved at ændre dem. Man kan finde en tabel over hovedak-
tiviteterne som blev brugt i pilotstudierne i de 6 partnerlande efter hver trin beskrivelse. Nogle af aktiviteterne 
er baseret på generelle læringsmetoder, mens andre er mere specifikke og er fokuseret på specifikke emner, 
såsom geografi og samfundsfag. I Anneks I vil man kunne finde alle aktiviteter som blev implementeret i pilots-
tudierne i hvert land.

Evalueringskiste

Evalueringskisten giver ideer til forskellige evalueringsmetoder. Udvalget af metoderne inkluderer både 
formative og summative metoder. Nogle af evalueringsmetoderne kan bruges som selvevalueringsværktøj til 
den enkelte elev i forhold til processen og gruppearbejdet. Evalueringsmetoderne kan også bruges i løbet af 
processen og nogle af metoderne kan også bruges som en endelig evalueringsmetode. Man kan finde disse 
metoder under Anneks II.

Skoler for modstandsdygtighed
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IV. Undervisningsplanen

Undervisningsplanen blev testet med 11-16 årige i hvert land. Hvert land valgte selv hvordan undervisnings-
planen blev integreret, således at det var mest passende. I nogle lande var undervisningsplanen indarbejdet 
i indholdet af timerne, og i andre lande var det indarbejdet ind i ekstra opgaver eller i et overbygnings år*. I 
gennemsnit blev der brugt 22 undervisningstimer på projektet.

* Et overbygningsår er et valgfrit etårigt skoleår i Irland som kan tages efter folkeskolen. Dette vil svare til 10. Klasse i  
  Danmark.

Trin 0:  Præsentation

Læringsmål:

• Kurset bliver præsenteret til eleverne (indhold, mål, rammer osv.).
• Eleverne skal søge efter en fælles forståelse af modstandsdygtighed og relaterede begreber.

Læringsudbytte:

• Eleverne skal have viden om:
- Hvorfor eleverne er med i forløbet.
- Hvordan forløbet er opbygget (arbejdsmetoder).
- Hvad der forventes af eleverne.

• En større forståelse af de fordele der er ved det område som eleverne bor i.
• Eleverne har en forståelse af begrebet p, modstandsdygtighed.

Beskrivelse af trin 0

Præsentationen af forløbet skal give eleverne et overordnet overblik af forløbet, altså hvad der forventes af 
dem og hvordan deres arbejde og læring vil blive evalueret. Hvis man laver projektet i flere klasser på samme 
tid kan det være en fordel at samle klasserne til en fælles præsentation.

Det kan være en fordel at undersøge elevernes forforståelse og viden om emnet samt deres personlige hold-
ninger om deres lokalområdet. Hvad er specielt ved området de bor i og hvad de eventuelt ikke bryder sig om. 
Dette kan optimere forløbet men er også vigtig for videre evaluering.

Før forløbet begynder er det vigtigt at eleverne har en forståelse af hvad værdier er; at de kan være individue-
lle og værdier har indflydelse på ens opvækst, venner og bekendte osv. En god start kan være at kigge på 
hjemmesiden  www.valuesandframes.org - Common Cause Handbook.

Skoler for modstandsdygtighed
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Eleverne skal få en fælles forståelse af modstandsdygtighedbegrebet (og andre vigtige relaterede begreber). 
I slutningen af forløbet vil de med sandsynlighed også have fået udvidet deres forståelse af begrebet:

Kommunal modstandsdygtighed interesser:

• At være tilpasningsdygtige.
• At være i stand til at skabe partnerskab og styrke bånd mellem dem og andre.
• At have miljømæssige færdigheder.
• At have forståelse af værdierne i kommunen.
• At kunne værdsætte ressourcerne og de fordele i kommunen.

Foreslået aktiviteter fra aktivitetskisten til Trin 0

Trin 1: Udfordringen

Afklaring af værdier og udfordringer ved et lokalt og et globalt perspektiv.

Læringsmål:

• Eleverne skal undersøge udfordringerne i lokalområdet, som de også synes er vigtigt i forhold til
  deres værdier.
• Eleverne skal undersøge problemer som i en eller anden grad kan relateres til problematikken
  omkring klimaforandringer.
• Både ved at undersøge og diskutere med andre skal eleverne undersøge hvordan de udfordringer,
  som er i lokalområdet, kan ses i et lokalt og et globalt perspektiv.

Læringsudbytte:

• Eleven kan udtrykke hvilke elementer i lokalområdet, der er vigtige for eleven og for gruppen.
• Eleven har en forståelse for egne værdier i relation til modstandsdygtighedsbegrebet.
• Eleven kan undersøge hvilke klimarelaterede udfordringer han/hun synes er relevante og som er
  vigtige for eleven og lokalområdet.
• Eleven kan sætte den valgte klimarelaterede udfordring i sammenhæng med det lokale miljø og i
  forhold til et lokalt og et globalt perspektiv.

Type of Activity

The web of Resilience

Group Mindmap

Video: “Surfing the waves of change"

The Café Model

Experts Bank

What’s in your head?

Values game

Trip around town

Climate change and local area

ES DK IE IT LV UK
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Beskrivelse af trin1

Hvert skole vælger om elevernes undersøgelse af de relevante problemer skal foregå inden for en bred eller 
en smallere område. Emnet som der arbejdes med, skal dog være i relation til klimaforandringer i lokalområ-
det. I trin 1 skal der tydeliggøres hvilke emner klassen skal arbejde med i trin 2. Klassen kan vælge et emne 
som de deles om eller vælge forskellige emner.

Foreslået aktiviteter fra aktivitetskisten til trin 1:

Trin 2: Udforskningen

Udforskningen af problemet, planlægningen og udførelse af undersøgelsen.

Læringsmål:

• Eleverne skal identificere hvilke nye informationer de skal bruge og få denne viden med hjælp fra
  læreren.
• Eleverne skal beslutte et overordnet emne for undersøgelsen.
• Eleverne skal diskutere og bestemme hvilken information de har brug for at indsamle fra 
  lokalområdet og hvilke lokale borgere de kunne inddrage.
• Baseret på det førnævnte, skal eleverne vurdere og bestemme hvilke undersøgelsesmetoder de
  skal bruge.
• Eleverne skal indsamle information fra lokalområdet på baggrund af undersøgelserne.

Type of Activity

Values game

Video: “Sorry”

Share and steal

Simultaneous writing process

Placecheck walkabout

Video: “Surfing the waves of change"

Group Mindmap

Place Standard tool

Discussion circle

Interviewing family and friends

ES DK IE IT LV UK
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Læringsudbytte:

• Eleverne kan sætte et overordnet emne for undersøgelsen.
• Eleven kan identificere hvilken information der skal bruges og indsamles for at kunne svare på
  undersøgelsens problemstilling.
• Eleven skal kunne vælge og tilpasse relevante metoder som relaterer sig til undersøgelsens emne.
• Eleven skal kunne udføre en selvstændig undersøgelse i lokalsamfundet.

Beskrivelse af trin2

I denne del af processen kan eleverne begå sig i lokalsamfundet og stille spørgsmål, interviewe naboer, tegne 
et kort over området, tage billeder eller videoer etc. således at de kan få et førstehåndsindtryk af området, og 
således at de ikke kun bruger traditionelle undersøgelsesmetoder. Denne udendørsundersøgelse kan øge 
motivationen hos eleverne. Lærerens rolle er at støtte eleverne i at indsamle ny viden. Derfor kan det være en 
god idé at forberede nogle kilder som eleverne kan indsamle viden fra. Dette kan være kilder såsom bøger, 
videoer, artikler, hjemmesider etc.
Man kan vælge at lave rollefordelinger i grupperne, således at hvert gruppemedlem ved hvad de skal. Der kan 
være roller som formand, notatskriver etc.

Foreslået aktiviteter til trin 2:

Type of Activity

Simultaneous Writing

Interviews

Questionnaires

Changes in your local community

Climate change and local area

Around the town

Values game

Crisis scenario

Video: “Surfing the waves of change"

Video: “Sorry”

ES DK IE IT LV UK
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Trin 3: Analyse

Læringsmål:

• Eleverne skal kunne identificere de vigtigste pointer fra undersøgelsen set i forhold til det 
  undersøgte emne.
• Ud fra undersøgelsen skal eleverne vurdere om der er brug for mere information fra lokalområdet.
• Eleverne skal udvikle en plan som kombinerer deres egne værdier, de informationer de har samlet
  i undersøgelsen og viden om miljømæssige tiltag.

Læringsudbytte:

• Eleven kan uddrage relevant information fra den indsamlede data.
• Eleven kan identificere om der skal bruge ny viden og nye færdigheder til at kunne lave en plan 
  som kan implementeres i kommunen.

Beskrivelse af trinnet

Eleverne skal analysere den empiriske data som de har indsamlet og kigge på nye emner for videre under-
søgelser. Ny viden kan indhentes fra mange forskellige kilder såsom bøger, internettet og vigtige personer i 
lokalsamfundet. Lærerens rolle i denne del af processen er at hjælpe eleverne med at få adgang til denne nye 
viden og de nye informationer.

I forhold til udvikling af planen vil inddragelsen af folk fra lokalområdet variere. Dette afhænger af projektets 
design og den individuelle skoles muligheder.

Kommentar og forslag til aktiviteter

I løbet af dette trin er der nogle aktiviteter som kan bruges til at indsamle og analysere den indsamlede data, 
som i sidste ende vil danne grundlag for udviklingen af planen i trin 4. Eleverne kan analysere det indsamlede 
data ved først at bruge Excel ark, grafer eller Google Forms. Igennem analysen kan nogle af aktiviteterne 
hjælpe eleverne med at få overblik over deres mål og det som de har brug for fra lokalområdet. Derefter kan 
de præsentere deres emne, plan og deres konklusion til deres klassekammerater igennem medier såsom 
PowerPoint, Prezi, videoer osv. Til slut kan de udvikle deres plan i samarbejde med lokalområdet og lokale 
firmaer. Eksempler på gode planer kan inspirere andre elever til at gøre det samme i deres kommune.

Skoler for modstandsdygtighed
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Type of Activity

Changes in your local area

Values game

Mapping individuals and assets

“What’s in your hand?”

The compass of Resilience´

ES DK IE IT LV UK

Trin 4: Vejen frem

Læringsmål:

• Eleverne skal implementere deres plan i kommunen.

Læringsudbytte:

• Eleven kan implementere nye ideer og løsninger i kommunen.

Beskrivelse af trin

Måden hvorpå man kan implementere ideer og forslag i kommunen, er mange. Hvordan man vælger at imple-
mentere en idé afhænger af de muligheder der er i lokalområdet og de idéer som er blevet udviklet af elever-
ne. Eleverne skal dokumentere idéer og forslag de har til implementeringen. De kan dokumentere det ved 
hjælp af videoer, audio optagelser, billeder, notater, nyhedsartikler osv.

Planer som er blevet udført i pilot studierne 

I løbet af pilotstudierne i skoler for modstandsdygtighedsprojektet har elever fra seks forskellige lande håndte-
ret mange problemer i forhold til bæredygtighed og modstandsdygtige kommuner. Nogle af eksemplerne 
bliver beskrevet nedenfor og kan give idéer til planer i andre læringssituationer i Europa.

Fødevarer

Elever fra Spanien undersøgte forbrugergrupper i forhold til produkter som kunne findes i kommunen. 
Eleverne arbejdede med at fremme byens marked som et bæredygtigt marked, hvor man kunne handle 
produkter som fandtes i området.

Skoler for modstandsdygtighed
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I Danmark, undersøgte og kiggede eleverne på, hvor langt tid dagligdag varernes levetid var på hylderne 
og hvilke spisevaner indbyggerne havde. I Italien spurgte eleverne om borgmesteren i deres by ville 
erstatte almindeligt flaskevand med kander af vand, når der skulle spises frokost på skolen. I Irland lavede 
eleverne en oversigt over lokale madproducenter og fødevareprodukter som blev dyrket i lokalområdet. 
Derefter diskuterede eleverne, hvordan de kunne sammensætte nogle af produkterne og producenterne 
og fremme det som de gør og derefter lavede de en event for kommunen, som kunne se udvalget. En 
anden irsk gruppe kom i kontakt med en landmand og en kok som kunne samarbejde om at lave en ret 
som udelukkende var lavet på fødevarer, som blev produceret i lokalområdet.

Affaldshåndtering

I Italien lavede en gruppe af eleverne et hold som hed ”miljøvennerne”. De stod for at holde skolens lege-
plads ren og udvikle ”Verde Pulito” aktiviteten. Aktiviteten gik ud på at holde flodbredden ren og dette blev 
gjort i løbet af en skoledag. Takket været dette initiativ, organiserede kommunen andre dage hvor 
flodbredden blev gjort rent. Her deltog teenagere, som var medlem af det lokale sogns ungdomsklub, 
deres undervisere og frivillige. I Wales organiserede elever også et event for at gøre deres flod og 
flodbred ren.
Elever fra Spanien kontaktede Zero Waste bevægelsen i deres kommune og forberedte et kort teaters-
tykke om de 3 R’er (Reduce, Reuse and Recycle – indskrænkning, genanvendelse og genbrug), og om 
hvordan man kan implementere dette i praksis og i dagligdagen. I Danmark analyserede man affaldet fra 
tekstilproducenterne, og hvordan man kunne fremme genanvendeligt- og genbrugstøj i stedet for at købe 
nyt. Andre elever analyserede lokalområdets affaldshåndtering og udviklede nye affaldsspande til genbrug.

Energi

I Italien valgte hele skolen at deltage i ”Energaidi” som er et nonstop 48 timers cykel konkurrence for at 
producere energi. Her havde eleverne en aktiv rolle i at organisere arrangementet samt de tilhørende 
aktiviteter. I Spanien kontaktede en gruppe elever et andelsforetagende som arbejdede med genanven-
delig energi og køb (Renewable Energy Generation and Purchase Cooperative) for at ændre skolens 
energileverandør, således at skolens forbrug af energi var 100 % genanvendelig. Det kunne dog ikke lade 
sig gøre, da kontrakten skolen har med den oprindelige energi leverandør, er en kontrakt som alle folkes-
koler har i Basker regeringen.

Oplysningskampagner

I Letland undersøgte eleverne modstandsdygtigheden af deres kommune i tilfælde af storm og hvilken 
effekt oversvømmelser havde. Derefter besluttede de at lave en folder med information til de kommunale 
ledere om hvad de skulle foretage sig i tilfælde af disse udfordringer. De valgte også at henvende sig til 
offentlige kendte personer og lokale ledere og inviterede dem til at deltage i deres undersøgelse. Irske 
elever udarbejdede også en liste over alle de lokale firmaer og skrev et åbent brev til de lokale supermar-
keder, hvor elevernes handlinger blev forklaret og om supermarkederne ville støtte op om det. Der blev 
også opsat et kommunikationshold som kunne udarbejde pressemeddelelser og e-mails for at få sponso-
rater. I Wales valgte eleverne at forbedre de forbindelser der var i kommunen ved at organisere og udføre 
rengøring af en flod, som blev brugt både af skolen og kommunen. Derefter gjorde de reklame for arran-
gementet ved hjælp af plakater ophængt på offentlige vægge og ved hjælp af mund til mund. De spanske 
elever udgav to reklamekampagner som fremmede idéen om at reducere trafik i byen, og for at opfordre 
indbyggerne til ikke at bruge bilen. Den første kampagne henvendte sig til den generelle indbygger, mens 
den sidste kampagne henvendte sig til indbyggere, som brugte bilen til at køre til det lokale sportscenter. 
De udviklede og hængte to plakater op flere forskellige steder i byen.
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Trin 5: Hvad kunne ændres?

Læringsmål:

• Ud fra elevernes viden og erfaring fra forløbet skal eleverne diskutere og reflektere på de 
  muligheder og konsekvenser der er ved deres initiativer.
• Eleverne skal udbrede projektet, inklusiv deres overvejelser, til en større gruppe indbyggere i 
  kommunen.

Læringsudbytte:

• Eleven kan reflektere over deres handleplan og hvor godt projektet blev implementeret i deres
   kommune.
• Eleven kan foreslå nye handlinger på baggrund af deres handleplan.
• Eleven kan præsentere viden, værdier og holdninger og på baggrund af dette deltage i konstruktive
  samtaler med andre som omhandler løsninger på lokalt modstandsdygtighed.

Kommentar og forslag til aktiviteter

Et nøgleelement i projektet er elevernes overvejelser over deres egne ideer og de initiativer, som er foreslået. 
Det kan være gavnligt at have disse overvejelser med i slutproduktet for at kunne motivere eleverne, samt at 
give dette element en større betydning.

Trin 5 kan slutte af med at præsentere projekterne, samt overvejelserne over for en gruppe af indbyggere eller 
slutte af med at bruge en af de forrige trin.

Præsentation af projektet

Udbredelseselementet kan der arbejdes med på mange forskellige måder. I pilotstudierne blev der arran-
geret offentlige arrangementer i tæt samarbejde med lokale interessenter. I løbet af pilotstudiet i Italien 
blev skolen åbnet for hele lokalsamfundet. Her blev der holdt møder, workshops om modstandsdygtighed 
og miljø, en udstilling af elevernes arbejde blev opsat, et korarrangement blev udført og der var stande fra 
lokale foreninger. Højdepunktet var et nonstop 48 timers cyklekonkurrence. Her deltog 2000 beboer fra 
kommunen.   
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I Spanien udførte eleverne en 10-15 minutters præsentation på Rådhuspladsen for at forklare hvad de 
havde lavet i løbet af projektet, samt viste flere videoer og optagelser af forløbet. Arrangementet sluttede 
af med at eleverne diskuterede i forhold til mad og forbrug sammen med beboerne. Man lavede en lignen-
de præsentation i Danmark, hvor elevernes forslag blev præsenteret. Her gik eleverne i dialog med foræl-
dre og andre interessenter i kommunen. Lettiske elever henvendte sig også til lederne i deres kommune 
for at finde løsninger på problemstillingen som de arbejde med.

Det irske SfR holds sidste arrangement var en hyldest til de lokale fødevarer, hvor eleverne lavede mad 
og et arrangement for kommunen. Eleverne præsenterede også deres projekter, spillede musik, holdt 
foredrag og diskussioner med producenterne fra lokalsamfundet. Samtidigt knyttede de bånd til kommu-
nen og fik en større forståelse af den kommune de boede i. I Wales gjorde man floden rent, og flere med-
lemmer fra kommunen (butiksejere, indbyggere, et lokal medlem af Folketinget) deltog og hjalp når SfR 
gruppen havde brug for det.

Ved at se på pilotstudierne kan man konkludere, at det er en god idé at udvikle arrangementer for at kom-
munikere projektets formål ud til indbyggerne. Dette kan være arrangementer såsom:

• Markeder, offentlige præsentationer, foredrag, præsentation ved et forældre møde.
• Arrangere konkurrence og lave oplysningskampagner.
• Skabe udbredelse ved f.eks. en udstilling, en hjemmeside, et måltid som hyldest til 
  lokalproduceret fødevarer, et teaterstykke, en kommunikationskampagne etc…
• Et arrangement hvor folk kan være frivillige: at rengøre en flod og dens bredder, at levere 
  lokalproduceret fødevarer, skabe genanvendelig energi.
• At skrive et brev til en redaktør ved den lokale avis.

Refleksionsprocessen

Det sidste skridt (eller et nyt første skridt) i SfR forløbet er at nytænke aktiviteterne og foreslå en ny måde 
at arbejde på. En rekonstruktion af hele processen, overvejelser over metode og at kunne se fordele og 
ulemper af projektet. Ved at se de nye læringsmuligheder og fremtidige udfordringer kan hjælpe eleverne 
til at overveje deres handlinger igennem hele processen.

Det kunne være en god idé at lave en fælles mindmap (se aktivitetskisten) og et Rose diagram (se evalue-
ringskisten), for at kunne vurdere projektet. En irsk lærer valgte at spørge eleverne
om, hvad de synes var godt, hvad de kunne have gjort bedre og hvordan de havde det med at lave arran-
gementet. Eleverne forberedte et spørgeskema til dem som deltog i arrangementet og bad deltagerne om 
at svare på følgende 3 spørgsmål:

• Hvad havde de syntes var godt ved arrangementet?
• Forstod de modstandsdygtighedsbegrebet bedre?
• Værdsatte de mere maden som kom fra lokalområdet?

Til sidst analyserede de irske elever resultaterne fra deres spørgeskema, og gav feedback til projektet. 
Lettiske studerende udarbejdede et Rose diagram og skrev en overvejelsesdagbog. 
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V. Feedback

Elever

”Vi har lært at vi kan gøre en forskel. Man kan have en tendens til at tro at det er alle andre som skal gøre noget, 
men vi kan også gøre en forskel”. (DK)

”Vi kan gøre noget for at hjælpe og redde den verden vi lever i og vi skal ikke bare sidde og vente på at andre gør 
det for en”. (DK)

”Vi har lært en masse igennem kommunikation. Det var sjovt at se nogle af deres reaktioner da vi fortalte dem om en 
plastik ø og bunker af affald. Det var noget de ikke vidste særligt meget om, så det var sjovt at fortælle dem om det”. (DK)

”Da vi skulle ud og tage billeder lagde jeg mærke til at folk ikke brugte de rigtige containere og at folk bare smed 
deres skrald på jorden. Det synes jeg ikke var sjovt at se”. (ES)

”Jeg håber at folk indser at værdier er vigtige for mennesker og for samfundet. Jeg lærte at vi alle havde forskellige 
tanker om dette”. (ES)

”Ved at lave spørgeskemaet og ved at give det til folk, lærte jeg hvordan man bruger Excel og jeg lærte også hvor-
dan jeg kunne overkomme min generthed”. (ES)

”Samfundet er en stor familie. Vi er allesammen forbundet, selv jeg, har familie i Egypten og Spanien”. (UK)

”Modstandsdygtighed er vigtigt fordi at vi kommer igennem nogle hårde tider og vi kommer op på hesten igen 
igennem forandringer”. (UK)

”Jeg nød klasserumslæring mere. F.eks. ved at tage til Cloughjordan”. (IE)

”Jeg lærte hvordan man kunne præsentere et event og hvordan man holdt foredrag. Jeg lærte hvordan man kan 
dyrke sine egne sæson grøntsager ved at bruge et drivhus”. (IE)

”Alle eleverne sagde at de elskede at arrangementet havde forskellige elementer og ikke kun handlede om mad 
eller diskussioner og foredrag. Eleverne sagde at de vil huske udvalgsdiskussionen og især deres medstuderende 
Ishkas spørgsmål til udvalget”.”  (IE)

”Hvis man er mere positiv, kan man bedre overleve når der sker noget skidt og derfra beslutte hvad der skal gøres”. (LV)

”Jeg nød virkelige aktiviteterne uden for skoletiden sammen med Placecheck. De hjalp mig med at se den by jeg 
bor i med friske øjne, og jeg indså hvor heldig jeg var at bo sådan et smukt sted tæt på søer og bjerge”. (IT)

“It was very interesting t”Det var meget interessant at gå rundt i byen og interviewe folk som gik forbi. I starten var 
jeg lidt genert men så synes jeg at det var sjovt at snakke med menneskerne og give dem information om mods-
tandsdygtighed og om vores projekt. Jeg følte mig vigtig!”. (IT)
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”Jeg lærte at forstå at modstandsdygtighed ikke kun er evnen til at tilpasse sig til nye situationer men man skal have 
idéer, kreativitet, innovation og handling for at man ikke skal blive bange for eller overvældet over forandringen”. (IT)

”Jeg nød at være en del af processen og i stedet for at brokke mig over ulemperne ved min egen by, så gjorde jeg 
noget for at forbedre situationen”. (IT)

”Man skal altid finde en løsning for problematiske situationer”. (LV)

Lærer

”Jeg synes at emnet var nyt men besværligt for elever på niveau 3 da vi arbejdede på et fremmedsprog. Idéen er 
god, videoen er interessant, men det ville passe bedre til elever i alderen 16-18. Elever på niveau 3 har ikke 
engelsk på så højt et niveau”. (ES)

”Det var succesfyldt at tale om værdierne. Alle eleverne engagerede sig og overvejede deres egne motivation her 
i livet samt hvilke værdier samfundet skulle fremme for at det blev bedre”. (UK)

”Ved at besøge et lokalt bæredygtighedscenter eller et sted hvor de har klare mål om det er en god og kraftfuld måde 
at indkapsle læringen. Rundvisningen i Ecovillage gav eleverne lov til at se bæredygtighed i praksis og eleverne 
kunne stille lokale interessenter opklarende spørgsmål. Dette hjalp eleverne med at gennemføre opgaven”.  (IE)

”Elevernes interesse og meninger blev værdsat. Jeg var klar på at stilladsere deres læring men ikke diktere hvad 
de skulle lære. Ledelsen, andre lærere, elever som var med, forbipasserende som var nysgerrige, forældre, med-
lemmer af kommunen; de havde alle sammen noget positivt at sige om Skoler for Modstandsdygtighedsprojektet. 
Projektets arv vil leve videre i flere år og jeg håber at vores korte video indfanger følelsen af positiv handling og 
hyldest”. (IE)

”Det er første gang at vi som lærere starter skoleåret med at tale om værdier i stedet for årsplaner, indhold og doku-
menter som skal udfyldes. Dette hjalp os med at styrke vores teams tilhørsforhold og kunne indse og anerkende 
fælles mål”.  (IT)

”Projekter som SfR burde fremmes således at unge mennesker kan forstå at der er en sammenhæng mellem 
samfundets ”helbred” og deres egen velvære”.  (IT)
 
”Til Energiadi, som var det sidste arrangement, følte vi alle sammen et stærkt bånd til vores kommune. Det var så 
fedt at se al den positive energi fra alle de forskellige mennesker”.  (IT)
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ANNEKS I. Aktivitetskisten

1.  Livets spind/Modstandsdygtighedsspindet spillet

2.  Gruppe mindmap

3.  Videoer

4.  Café modellen eller Samtale caféen

5.  Expert kisten

6.  Fremtidens aviser

7.  Hvad har du i tankerne?

8.  Hvad har du i hænderne?

9.  Del og stjæl

10.  Modstandsdygtighedskompas

11.  Hvad er du et talent inden for?

12.  Samtidigt skrive proces

13.  Diskussionscirkel

14.  Værdi spillet

15.  Klimaforandringer og lokalområdet

16.  Forandringer i din kommune

17.  Rundt i byen

18.  Placecheck

19.  Place standard værktøj

20.  Kortlægning over individer og fordele

21.  Krise scenarier

22.  Interviews

23.  Spørgeskemaer og undersøgelser
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1. Livets spind/Modstandsdygtighedsspindet spillet

Forklaring og instruktioner

Det som man skal bruge til denne aktivitet er en stor garnnøgle og en label til hver elev. Start med at brainstor-
me elementerne i et sundt økosystem med hele klassen. Eleverne skal hver især skrive en af elementerne på 
labellen. Derefter skal de sidde tæt eller stå i en cirkel og en elev starter med at have garnnøglen i hånden. 
Eleven med garnnøglen i hånden skal tage fat i enden af snoren og sende garnnøglen videre på kryds og 
tværs og rundt i cirklen. Samtidigt når de giver garnnøglen til en ny person skal eleven fortælle hvad forholdet 
er, mellem elevens eget element og elementet den næste elev har.

Eksempler til et skovøkosystem kunne være egetræ, jord, orm, regn, svampe, brombær, ugle osv.
Når man har lavet et spind skal læreren gøre sig nogle observationer.

Spindet af forholdene i naturen som er naturlig i alle økosystemer, og det er diversiteten i disse forhold som 
får økosystemet til at virke. Disse spind er meget komplekse og elastiske men samtidigt meget sårbare. Lære-
ren skal spørge eleverne om hvad der eventuelt ville ske, hvis et af elementerne blev fjernet fra økosystemer-
ne. Her skal læreren sige til en enkelt elev at han skal slippe for snoren. Dette resulterer at spindet bliver 
svagt. Derudover kan læreren gøre eleverne opmærksom på, at der er nogen som har mere snor i hånden, 
end andre. Læreren kan bede en elev, som har meget snor i hænderne, om at hive i snoren. Nogle af eleverne 
vil mærke at eleven hiver og andre elever vil ikke mærke så stor en træk (men alle er forbundet).

Øvelsen kan gentages ved at udforske forholdene i en by. Eleverne skal forestille sig de forskellige arbejds-
pladser som kunne have eksisteret i en kommune og økonomi før industrialiseringen. Ligesom i livets spind, 
skal hver elev vælge en rolle såsom slagter, landmand, bager osv. Som før, skal garnnøglen sendes rundt og 
sige hvad forholdet er mellem eleven selv, og den elev som får garnnøglen. Læreren kan forklare til eleverne, 
at vores samfund og vores økonomi afhænger af disse forhold og forbindelser, og at styrken i samfundet og 
økonomien bliver svagere hvis et element bliver fjernet.
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Hvad skal der bruges?
1 garnnøgle.
Labels eller post-its.

Hvad er formålet/målet?
Aktiviteten er en god måde at vise eleverne hvordan alle levende ting hænger sammen i et økosystem. Aktivi-
teten er nem og hurtig. Runde 2, hvor det bliver demonstreret med elementer i en kommune, kan hjælpe 
eleverne med at se hvor afhængigt en kommune er af alle de forskellige elementer.

Målet med aktiviteten er at hjælpe elever med at se vigtigheden af et stærkt netværk i en kommune.

Opsamling
Når man er færdig med at lave spindet så tag en samtale med eleverne om vigtigheden af at skabe relationer 
og netværker i samarbejde med en kommune. Tal også med eleverne om de meninger og værdier der kan 
opstå undervejs i aktiviteten.
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2. Gruppe mindmap

Forklaring og instruktioner

Gruppe mindmap er en mindmap, som en gruppe arbejder på sammen, i stedet for individuelt. Mindmap meto-
den opfordrer eleverne til at brainstorme og præsentere deres idéer på en grafisk og ikke lineær måde. Ved 
at bruge et mindmap kan man hurtig få øje på nøglebegreberne i et emne, og hvordan de forskellige elemen-
ter passer sammen.

En mindmap er et diagram som bliver brugt til at repræsentere ord, idéer, aktiviteter eller andre ting som 
passer ind og disse hænger sammen med et nøgleord, begreb eller emne som er i midten. Dette værktøj blev 
gjort populært af Tony Buzan, men lignende koncepter er blevet brugt i flere århundreder. Mindmaps afviger 
fra en stringent liste og gør at man kan associere bedre. Hvis man finder ud af flere ord, begreber osv. kan 
dette nemt tilføjes til mindmappen. Aktivitetsforløbet kan se således ud:

1. Inddel eleverne i små grupper og uddel et A3 ark og kuglepenne eller blyanter i forskellige farver. I
    grupperne må eleverne ikke have to ens farver således at hvert gruppemedlem har en bestemt farve.

2. Til at begynde med skal eleverne skrive titlen på problemstillingen, emnet eller nøgleordet i midten
    af papiret. Herefter tegne en cirkel rundt om. Eleverne kan nu begynde at se på flere forskellige
    aspekter af emnet og tegne streger fra de nye ord hen til nøgleordet eller nogle af de andre ord.
    Man kan altid tilføje ord og ting til mindmappen senere i processen.

3. Ved at bruge denne aktivitet i en gruppe kan man få en frivillig elev til at lave mindmappen på et
    større ark eller på et white board. Når mindmappen er færdig er det godt at tale om den sammen
    med gruppen.

Hvad skal der bruges?

A3 ark (eller en anden størrelse).
Kuglepen.
Overstregningstusser.
Tusser og blyanter i forskellige farver.

Hvad er formålet/målet?

En gruppe mindmap kan hjælpe med at stimulere tanker og overvejelser under processen. En gruppe mind-
map kan også bruges som et evalueringsværktøj, da man kan få indsigt i hvad eleverne vidste, hvad de gerne 
ville vide, hvad de undersøger og hvad de ved nu.
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Opsamling

Efter denne aktivitet kan mindmapsene indsamles og hænges op rundt i klassen. Man kan vælge de bedste 
svar på de forskellige plakater og derefter tale med eleverne om disse svar. Man kan også vælge at se hvilke 
forskellige svar de forskellige grupper har lavet og arbejde med de begreber, der bliver beskrevet. Man kan 
også arbejde med et begreb, som man har talt om tidligere f.eks. modstandsdygtighed, samfund osv. og lade 
eleverne brainstorme disse begreber. Dette kan give en idé om elevernes forforståelse med disse begreb.
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3. Videoer

Forklaring og instruktioner
Korte videoer er en god måde at få eleverne til at indse de forskellige udfordringer kommunen kan have med 
henblik på klimaforandringer. Dog skal man være opmærksom på at en af ricisierne ved at bruge videoer er 
at eleven ”sumper”. Det vil sige, at eleven sidder blot og kigger på skærmen uden at tænke over det som de 
ser. Derfor er det godt at forklare eleverne at de skal aktivt se med og tænke over videoen. Udfordringen kan 
være at få læring og progression ud af videoen, og derfor kunne det være en idé at læreren giver eleverne 
nogle spørgsmål til videoen. Dette kunne være spørgsmål som:

• Hvad fandt de ud af?
• Hvad vidste de i forvejen og hvad lærte de?
• Hvilke udfordringer synes de der kan være ved at bruge denne metode?

Vælg en video som du synes er interessant eller oplysende. En video som viser hvilke udfordringer der kan 
være ved klimaforandringer, hvordan man eventuelt kan takle disse udfordringer, der forklarer noget om 
modstandsdygtighed, samfundsværdier, indbyggede systemer osv. Vær opmærksom på, at videoerne ikke 
bliver for lange således at man også har tid til at diskutere videoen.

I pilotstudierne brugte SfR holdene de følgende videoer, især i Engelsk undervisningen:

Surfing the waves of change:  https://www.youtube.com/watch?v=Mdv_iAa5rnk 

“Surfing the Waves of Change” er en animation og kan bruges til at starte en gruppe samtale hvor 

gruppen kan tage fat I nøglebegreber såsom modstandsdygtighed og samfund. Ordet ”surfing” 

bliver brugt som metafor for at forklare begrebet samfundsmodstandsdygtighed.

Sorry:  https://www.youtube.com/watch?v=eRLJscAlk1M

Et undskyldende brev til de fremtidige generationer. ”Sorry” kigger på den store mængde af 

skovrydninger og ødelæggelserne af vores miljø som vi alle sammen har et ansvar over for. Det 

er en god måde at inspirere eleverne til at tage hånd om miljøet og selv foreslå nye proaktive 

måder man kan beskytte miljøet.

The Story of Stuff :  https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM 

Denne animationsvideo er 20 minutter lang og kigger på hvilke forbrugermønstre vi mennesker 
har. Denne video kan gøre eleverne opmærksomme på to ting: Den introducerer idéen om et 
lineært system og et mere bæredygtigt lukket cirkel system, samt forklarer den påvirkning vores 
forbrug har som mennesker. Filmen understreger at en økonomi som er
bygget på at ”bruge, skabe og spilde” ikke fungerer. Derfor foreslår videoen, at man arbejder hen 
mod at få en cirkulær økonomi hvor produktion er adskilt fra de få ressourcer vi har. Produktions-
modellerne skal i stedet for være bygget på lang holdbarhed, genbrug, istandsættelse, opgrade-
ring og renovering. Denne video kan hjælpe eleverne med at overveje de økonomiske og 
socioøkonomiske konsekvenser vores forbruger livsstil har.
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Hvad skal jeg bruge?
En projekter eller interaktivt whiteboard.
En computer.
Internetforbindelse.

Hvad er formålet/målet?
Disse videoer kan være gode at bruge tidligt i SfR forløbet for at underbygge forståelsen af forløbets formål 
og nøglebegreber. Denne aktivitet kan også hjælpe eleverne med at forstå hvorfor de skal igennem dette 
forløb, og gøre eleverne opmærksomme på hvordan denne viden kan hjælpe dem i deres fremtid.

Opsamling
Man kan lave en gruppe mindmap til at få overblik over hvad eleverne har lært af videoerne. Giv eleverne et 
par minutter til at reflektere over videoerne, individuelt. Dette er vigtigt således at diskussionen ikke bliver 
styret af eleverne som tænker hurtigst og taler højest og giver plads til at eleverne kan fordybe sig i de under-
læggende udfordringer. En gruppe diskussion kan derefter tages og mindmappen kan bruges til at nedskrive 
processen.

Skoler for modstandsdygtighed
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4. Café modellen eller samtale caféen

Forklaring og instruktioner
Samtalecaféen er en proces, som kan bruges i SfR forløbet. Aktiviteten kan bruges sammen med eleverne på 
skolen, men eleverne kan også bruge den i sammenhæng med mødet med lokalsamfundet. Samtalecaféer 
kan skabe rammer til at fordybe sig i diskussioner, og det er en proces som giver eleverne muligheden for at 
bidrage med og lytte til forskellige holdninger. Processen er bygget på ”World Café” som er en undervisnings-
metode, hvor der kan skabes et ”levende” netværk af samarbejdende dialog. Her kan man diskutere og arbej-
de med emner som er vigtige i livssituationer. Man kan finde ressourcer på www.theworldcafe.com

World Café er en innovativ men stadig en simpel måde at få arbejdet med emner som er vigtige i forhold til 
livet. Disse samtaler skaber sammenhæng mellem forskellige mennesker, forskellige idéer og igennem 
samtalerne kan man undersøge og finde nye vinkler til emnet. I forhold til forløbet vil man have mindre tid til 
at udføre denne metode end normalt. Derfor er det en god idé at arbejde i små grupper, således at man kan 
få diskuteret emnet igennem og få delt den viden eleverne besidder. Samtalecaféerne ligner mindmap meto-
den, men med samtalecaféerne roterer man rundt i klassen, så eleverne kommer til at tale sammen i forskelli-
ge grupper.

World Café er en innovativ men stadig en simpel måde at få arbejdet med emner som er vigtige i forhold til 
livet. Disse samtaler skaber sammenhæng mellem forskellige mennesker, forskellige idéer og igennem 
samtalerne kan man undersøge og finde nye vinkler til emnet. I forhold til forløbet vil man have mindre tid til 
at udføre denne metode end normalt. Derfor er det en god idé at arbejde i små grupper, således at man kan 
få diskuteret emnet igennem og få delt den viden eleverne besidder. Samtalecaféerne ligner mindmap meto-
den, men med samtalecaféerne roterer man rundt i klassen, så eleverne kommer til at tale sammen i forskelli-
ge grupper.

For at få samtalecaféen til at fungere kan man følge disse instruktioner:

1. Læreren har forberedt nogle ark med spørgsmål. Arkene er fordelt ud på bordene.

2. Opdel eleverne i grupper af fire eller fem. Eleverne skal sidde som man typisk vil gøre i en café. Til
    denne aktivitet er der to runder af samtaler som hver især varer 15 minutter. Opfordr eleverne til at
    tegne på arket eller lave en mindmap på arket. For at undgå at nogle elever overtager samtalen,
    kan man vejlede eleverne i at de skal lytte mere end at tale. Derfor hvis der er en gruppe af fire skal
    eleven lytte tre gange så meget som at tale.

3. Efter eleverne er færdige med den første omgang af samtalen, kan man bede en af eleverne i hver
    gruppe om at blive ved bordet. Denne elev bliver ambassadør for gruppens idéer til emnet. Når nye
    elever kommer hen til et nyt bord, skal ambassadøren forklare idéerne videre til den ny gruppe. De
    nye idéer eller kommentar som eleverne kommer med i den nye gruppe skal også skrives ned.

Forklaring og instruktioner
A3 ark.
Kuglepen.
Overstregningstusser.
Blyanter i forskellige farver.

Skoler for modstandsdygtighed
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Hvad er formålet/målet?
Formålet med øvelsen er at eleverne kan få diskuteret og fordybet sig i emnerne. Når eleverne roterer rundt i 
klassen vil de høre forskellige vinkler til emnet og forskellige idéer.

Principper for samtalecaféen
•  Sørg for at skabe rammer hvor eleverne kan føle sig trygge.
•  Sørg for at emnerne og de spørgsmål som eleverne skal tale om er vigtige i forhold til virkeligheden.
•  Opfordre alle eleverne til at deltage og så vidt muligt sørg for at alle får sagt noget.
•  Sørg for at eleverne kommer til at tale med nogen de normalt måske ikke ville arbejde eller tale
   med. På denne måde kan der muligvis skabes nye idéer.
•  Sørg for at eleverne lytter til hinanden.

Attituder i forhold til samtalecaféen

1. Undersøgelse: Sæt spørgsmål ved det som eleverne allerede ved og tror at de ved, og se emnet
    fra nye vinkler.
2. Respekt: Lyt aktivt til hinanden og have respekt for det som bliver sagt. Dette betyder ikke at man
    ikke kan være uenige. Der må gerne modargumenteres, så længe man ikke angriber hinanden.
3. Nysgerrighed: Forsøg at forstå hinandens perspektiver. Stil endelig gerne spørgsmål til hinanden
    og prøv at argumentere for, hvorfor man stiller spørgsmålet.
4. Vær kort og præcis.

Opsamling
Efter denne aktivitet samles arkene ind. Man kan hænge dem op rundt i klasseværelset eller tage billeder af 
dem til at bruge som notater til senere i forløbet.

Skoler for modstandsdygtighed
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5. Ekspertkisten

Forklaring og instruktioner
Det er vigtigt at alle eleverne aktivt deltager da dette kan have betydning for skolen og resten af forløbet. Før 
man starter SfR forløbet kan man lave en ekspert kiste. Her kan eleverne være eksperter inden for forskellige 
områder og det elevene synes at de er bedst til ud fra deres kompetencer.

Eleverne kan lave en liste over hvad de kan lide at lave eller er gode til. Målet er at få eleverne til at værdsætte 
det som de kan. Derudover kan klassen som helhed se, at der er meget viden og mange kompetencer som 
man kan benytte. Man kan lave en plakat hvor der står hvad eleverne kan hjælpe med. På denne måde kan 
eleverne gå hen til hinanden for at få hjælp.

Hvad skal der bruges?
Et stort stykke karton.
Tusser.
Post-it notes.

Hvad er formålet/målet?
At vise eleverne at de kan hjælpe i løbet af projektet og kan bidrage med deres ekspertise.

Opsamling
Man kan ved hjælp af eksperterne lave workshops, konkurrencer osv. Eksperterne kan undervise hinanden 
gennem forløbet. På denne måde skulle hver elev være engageret i forløbet.

Skoler for modstandsdygtighed
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6. Fremtidens aviser

Forklaring og instruktioner

1. Opdel eleverne i mindre arbejdsgrupper af fire eller fem personer og bede dem om at forestille sig,
    at de er en gruppe redaktører og skribenter på en avis.

2. Informer eleverne om at avisen skal se tilbage på hvordan man klarede klimaforandringskrisen.

3. Eleverne skal udarbejde forsiden på en papirtavle. Eleverne skal starte med at arbejde med navnet
    af avisen og få eleverne til at overveje hvor meget avisen ville koste. Overskrifterne i avisen skal
    stå på avisens forside. Hvis nogle grupper har svært ved at udfylde deres forside, kan man hjælpe
    eleverne på vej ved at spørge hvad fremtidens kendisser har lavet eller hvilke tilbud der er at finde
    i supermarkedet. Opfordr eleverne til at være kreative.

Hvad er formålet/målet?
Dette er en effektiv måde for eleverne at forestille sig hvordan livet ville være i fremtiden.

Opsamling
Efter 20-30 minutter skal grupper præsentere deres forside og avis til resten af klassen. Efter hver gruppe har 
fremlagt, kan resten af klassen komme med kommentarer og spørgsmål. Understreg over for eleverne, at 
selvom det har været en sjov og kreativ aktivitet, så er det også vigtigt at bruge nogle af de idéer som kan 
opstå under denne aktivitet til resten af forløbet.

Skoler for modstandsdygtighed
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7. Hvad har du i tankerne?

Forklaring og instruktioner
Denne opvarmningsaktivitet er en nem og kreativ måde at starte med når man arbejder med et nyt emne. Man 
kan lave aktiviteten i klasseværelset eller udenfor. Eleverne får et stykke papir som læreren har forberedt. På 
papiret er der tegnet et hoved. Her skal eleverne udfylde hovedet med nøglebegreber som hænger sammen 
med deres tanker, følelser, værdier og forhåbninger.

I starten af aktiviteten forklarer læreren hvad eleverne skal gøre. Eleverne skal arbejde alene i 15-20 minutter. 
Læreren kan gå rundt i klassen og understøtte eleverne hvis de har behov for det. Når eleverne er færdige 
skal de vise det de har lavet til hinanden og læse hvad de har skrevet.

Hvad skal der bruges?
A4 ark med en tegning af et hoved (se til højre).
Blyanter i forskellige farver.
Tusser.

Hvad er formålet/målet?
Aktiviteten skal hjælpe eleverne med at finde ord for hvordan de føler og hvad de tænker. Det kan også hjælpe 
eleverne med at være opmærksomme på deres værdier og hjælpe andre elever med at forstå de værdier.
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Opsamling
De udfyldte hoveder kan hænges op på en plakat eller rundt i klasseværelset. Læreren kan tale med klassen 
om hvilke værdier der står i de forskellige hoveder og evaluere på resultaterne og aktiviteten. For at øge 
elevernes samhørighedsfølelse og fælles værdier kan man bagefter lave Schwartz værdi diagram (se neden-
for).

Skoler for modstandsdygtighed
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8. Hvad har du i hænderne?

Forklaring og instruktioner
Denne aktivitet giver eleverne lov til at udtrykke deres idéer på en kreativ måde. De skal tegne deres hånd på 
et stykke papir og tænke på specifikke opgaver som de kan udføre alene eller i samarbejde med andre.

Hvad skal der bruges?
Et A4 papir med instruktioner.
Blyanter i forskellige farver.
Tusser.

Hvad er formålet/målet?
Aktiviteten hjælper eleverne med at fokusere på de opgaver som er muligt for dem af udføre. Derudover kan 
det hjælpe læreren med at give feedback på de opgaver og aktiviteter, som eleverne gerne vil udføre i samar-
bejde med lokalområdet. I starten af aktiviteten forklarer læreren hvad eleverne skal gøre. Eleverne skal arbej-
de alene i 15-20 minutter. Eleverne skal udfylde hånden med korte sætninger eller tegninger. Læreren kan gå 
rundt i klassen og understøtte eleverne hvis de har behov for det. Derefter skal eleverne vise deres papir til 
hinanden og læse op hvad de har skrevet.

Opsamling
De udfyldte hænder kan hænges op på en plakat eller rundt i klasseværelset. Læreren kan tale med klassen 
om hvilke værdier der står i de forskellige hoveder og evaluere på resultaterne og aktiviteten. Alternativt kan 
eleverne samles i grupper og vælge hvilken handling er bedst og fortælle dette til resten af klassen bagefter.

Skoler for modstandsdygtighed
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9. Del og stjæl

Forklaring og instruktioner
Del og stjæl er en god aktivitet i begyndelsen af et forløb. Man kan starte med at brainstorme med klassen og 
derefter stjæle og dele hinandens idéer og spørgsmål. F.eks. eleverne kan tænke på hvordan drømmesa-
mfundet ville se ud. De skal brainstorme individuelt. Derefter, i grupper og ved at bruge del og stjæl metoden, 
kan de få tilføjet idéer til deres brainstorm.

1. Åben del og stjæl tabellen.

2. Start med at brainstorme spørgsmål og idéer alene eller i grupper om emnet. Skriv dette under Del
    siden.

3. Derefter skal eleverne gå rundt i klasseværelset. Når eleverne møder hinanden skal de fortælle
    hinanden om de idéer og spørgsmål de har skrevet ned. Vælg en idé eller et spørgsmål og skriv
    det ned i Stjæl siden.

4. Fortsæt på denne måde indtil at Del og Stjæl tabellen er udfyldt.

Hvad skal der bruges?
En del og stjæl tabel (ses nedenfor):

Hvad er formålet/målet?
Del og stjæl kan bruges til at dele viden.

Opsamling
Nu har eleverne en masse nye idéer og spørgsmål som de kan arbejde med individuelt eller i grupper.

Del Stjæl

Skoler for modstandsdygtighed
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10. Modstandsdygtighedskompas

Forklaring og instruktioner
Metoden kan bruges til at opsummere og evaluere på undersøgelsesresultaterne.

1. Evaluer fire modstandsdygtighedsområder i din kommune - mennesker, kultur, økonomi, 
   sammenhæng. Prøv at beskriv dem i korte sætninger. Se eksempel:

2. Fortsæt med at arbejde i grupper og evaluer hvor godt samfundet har klaret sig. Evaluere hvert
    eneste område og farvelæg hvor godt hvert område har klaret sig.

In balance ReducedDeveloped very well

Mennesker

Kultur

Økonomi/Miljø

Sammenhæng

Glade og er i harmoni 
med hinanden både 
fysisk og mentalt.

Støtter samarbejde og 
kreativ kultur. Vi er glade 
for at bo her da vi har 
muligheden for at skabe 
vores egen fremtid.

En aktiv lokal økonomi 
og vækst uden at skade 
miljøet; job, energi, mad, 
ledige lejligheder.

Vi samarbejder med 
forskellige mennesker, 
nær og fjern.
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3. Grupperne fremlægger deres resultater til hinanden. Er der ligheder mellem de forskellige 
   evalueringer eller hvad er forskellen? Diskuter disse. Hvis det er muligt kan man lave nye 
   nøglebegreber som beskriver fællesopfattelsen. Til sidst vurderes om der skal bruges en større 
   eller mere grundig undersøgelse, eller om man kan få en fælles forståelse og etablere et 
   fælles kompas.

Hvad skal der bruges?
Et modstandsdygtighedskompas som vises nedenfor.

Hvad er formålet/målet?
At lave en samfundsundersøgelse.

Opsamling
Man har fastlagt hvad samfundet skal forbedre. Nu er det muligt at finde på idéer til hvordan man forbedrer 
modstandsdygtigheden i lokalområdet.

Skoler for modstandsdygtighed
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11. Hvad er du et talent inden for?

Forklaring og instruktioner
Aktiviteten viser hvad eleverne er gode til.

Hvad skal der bruges?
Et ”talent” tabel:

Her er nogle af de talenter som kunne være nyttige i tilfælde af en krisesituation. 
Hvad er du god til og har talent inden for? Kryds af hvilke talenter du har.

Du har sikkert andre talenter end dem som star på listen.
Skriv 3 talenter ud over listen og overvej hvordan de kan være brugbar I en krise.

Er god til børn 

Kan lave mad 

Taler forskellige sprog (hvilke?)____________    

Ved hvordan man burger elektronik

Ved hvordan man giver første hjælp

Er aktiv og hårdfør

Kan lide at snakke med ældre mennesker

Kan bruge social medie
(Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook…)  

Ved hvordan man reparere små ting

Ved hvordan man hugger brænde og starte bål

Ved hvordan man rydder sne

Ved hvordan man gør et hus rent

Kan tage sig af dyr

Ved hvordan man lytter

1.                                                                                                                                                     

2.                                                                                                                                                     

3.                                                                                                                                                     
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Hvad er formålet/målet?
Eleverne kan komme til at forstå hvor forskellige de er og at de har styrker inden for forskellige områder. Giv 
sedlerne med talenttabellen til eleverne. Eleverne kan krydse af hvilke talenter, de synes de har, og tilføje tre 
talenter foruden selve listen. Eleverne skal overveje hvordan man kan bruge disse talenter i en krise situation. 
Del eleverne op i grupper af fem ud fra de talenter de har afkrydset. Her vælger eleverne deres yndlingstalent 
og skriver den på et navneskilt. 

Opsamling
Eleverne har igennem aktiviteten opnået en forståelse af, hvilke forskellige styrker der er i klassen og igennem 
samarbejde kan de håndtere mange udfordringer.
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12. Samtidigt skriveproces

Forklaring og instruktioner
Eleverne sidder i grupper af 4-6 personer. Hver elev i gruppen får udleveret en seddel med en problemstilling 
eller et emne. Eleverne skal skrive idéer eller tanker ned om emnet/problemstillingen. Når de har skrevet 
færdigt giver de deres seddel videre i gruppen til personen som sidder til venstre. Nu skal man skrive i forhold 
det som der står på sedlen. Eleverne skal fortsætte sådan indtil de har skrevet på alle stykker af papir.

Hvad skal der bruges?
Blyanter.
Papir.

Hvad er formålet/målet?
Denne metode er god at bruge når man skal starte et forløb. Dette er en måde hvor eleverne kan indsamle 
viden, få idéer eller sætte spørgsmål samt brainstorme emnet. Denne metode kan også buges i slutningen af 
forløbet for genopfriske det som der blev tænkt på i starten.

Skoler for modstandsdygtighed



38

13. Diskussionscirkel

Forklaring og instruktioner
Dette er en god aktivitet når man skal diskutere forskellige emner eller spørgsmål. Man kan lave aktiviteten i 
mindre grupper eller i klassen som en helhed. Det gode ved aktiviteten er, at alle har muligheden for ytre sin 
mening og høre andres meninger. Læreren er ordstyrer og står for at samle op på alle emnerne.

1. Del eleverne i to grupper med lige mange i hver gruppe.

2. Den første gruppe elever skal stå skulder mod skulder og med fronten ud mod de andre. De andr
   e elever stiller sig i en rundkreds rundt om og over for eleverne. Eleverne skulle gerne stå i par over
   for hinanden i en cirkel.

3. Læreren stiller et spørgsmål eller nævner et emne og fortæller hvor lang tid eleverne har til at tale
    om dette. Eleverne skal så to og to tale om emnet eller spørgsmålet.

4. Når tiden er ovre rykker alle elever som står i den yderste cirkel et skridt til venstre således at de
    står over for en ny person og tage endnu en samtale runde.

Hvad er formålet/målet?
Målet med aktiviteten er at øge kommunikations- og problemløsningskompetencerne hos eleverne samtidigt 
med at man diskuterer nøglebegreberne eller problemstillingerne i SfR forløbet.
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14. Værdispillet

Forklaring og instruktioner
Vores værdier har indflydelse på hvem vi er og motiverer os til at bidrage med en positiv handling i vores loka-
lområdet. Værdispillet handler om at kunne identificere værdier som er vigtige for eleverne og det samfund de 
bor i. 

1. SEleverne skal se på de forskellige værdier på Schwartz’s ‘Values’ diagram.

2. Eleverne skal tænke på de 5 værdier de synes er vigtigst og markere dem med et farvet klistermærke.

3. Ved at bruge en anden farve klistermærke skal eleverne markere de 5 vigtigste værdier de tror at
    samfundet har.

4. Værdierne skal derefter sættes ind i nogle kategorier ved hjælp af diagrammet nedenfor.

5. Derefter hænges det op rundt i klasseværelset.

Hvad skal der bruges?
Schwatrz Værdi diagram på et A3 ark (både med kategorier og uden). Man kan finde en liste af 58 værdier 
ved at downloade Common Cause Handbook (s. 68):
http://valuesandframes.org/downloads/. 
Man kan også bruge Værdikortspillet som kan fås på http://publicinterest.org.uk/shop/ . 
2 sæt af forskellige farvede klistermærker (valgfrit).

Hvad er formålet/målet?
At få eleverne til at få øje på de værdier som er vigtige for dem og andre samt hvilke værdier er vigtigst i 
forhold til dem og til kommunen.

The priorities of other individuals or organisations can also be mapped on the diagram (e.g. their community, 
the government, etc.). You can also ask students questions such as: “If we really want to make the transition 
to a world that is healthy, sustainable and just, what values would society need to hold?”

Opsamling
Det er vigtigt at eleverne har en forståelse for de værdier som er vigtige i forhold til det sociale og det 
miljømæssige. Ved at styrke og italesætte disse værdier, kan man hjælpe med at løse problemstillinger såsom 
klimaforandringer og social eksklusion. Værdikortene kan give eleverne en mulighed for at reflektere over 
hvilke værdier man har, og få en fornemmelse af hvilke værdier der kan hjælpe dem med at arbejde fremover.

Diagrammet kan også indeholde prioriteterne af andre individer eller organisationer (f.eks. kommunen eller 
regeringen osv.). Man kan også stille eleverne spørgsmål såsom: ”Hvis man skal have en glidende overgang 
fra den verden vi har nu til en verden som er sund, bæredygtig og retfærdig, hvilke værdier er så vigtige?”.
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Værdi kort spillet (forsimplet version)
Hvilke værdier er vigtige i en bedre 
verden?

Del klassen op i små grupper. Bland og del 
værdikortene rundt i grupperne. Denne 
aktivitet opfordrer eleverne til at fokusere på 
de værdier som samfundet har og hvor stor 
en indflydelse eleverne kan have på de 
større sociale problemer. Eleverne bliver 
spurgt ”Hvis man skal have en glidende 
overgang fra den verden vi har nu til en 
verden som er sund, bæredygtig og retfær-
dig, hvilke værdier er så vigtige?”

Eleverne skal så gennemgå de værdi kort som de har fået udleveret og vælge værdier som de synes er 
passende og lægge dem i en bunke. I en anden bunke skal de vælge de værdier som ville modstride en 
bedre verden. Efter øvelsen er det en god idé at facilitere en klassediskussion for at få afsluttet aktiviteten.

Skoler for modstandsdygtighed
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15. Klimaforandringer og lokalområdet

What is this about?

Klimaforandringer og miljøet er hotte emner både i medierne men også hos politikerne. Billeder bliver vist af 
oversvømmelser, tørke, truede dyrearter og mennesker som kæmper med sult. Dette er en del af vores hver-
dag, men spørgsmålet er, hvordan kan vi hjælpe med at bekæmpe globale klimaproblemer, har de noget med 
os at gøre og hvordan skal vi gribe det an?

Billeder siger mere end ord og derfor bliver de også brugt til at beskrive konsekvenserne der er ved global 
opvarmning. Eleverne skal vælge et billede som passer til de klimaforandringer der er eller kan være i loka-
lområdet, og hvordan de eventuelt kan hjælpe.

Sådan kan aktiviteten forløbe:

• Del eleverne op i grupper af tre og bed eleverne om at brianstorme, i en gruppemindmap med
  ordene klima, lokal miljø, aktive handlinger.

• Eleverne skal læse deres brainstorm op for hinanden.

• Vælg tre ord fra din brainstorm som man gerne vil fokusere på igennem en billede serie (billedserien
   skal indeholde forhold fra elevernes eget lokalområde og hvordan man kan forbedre disse forhold).

• Eleverne skal tænke på hvad de kunne tage billeder af, og hvorfor de gerne vil tage billeder af dette.

• Diskuter derefter brainstormen og hvad man gerne vil vise i billedserien.

• Tag billeder og rediger dem.

• Skriv en kort beskrivelse til billederne. Beskrivelsen skal læses højt i takt med at billederne vises.

• Skriv din foto historie!

Hvad skal jeg bruge?

1. Digital kamera eller smartphone.

2. Billede redigeringsprogram: Photoshop, Gimp…

3. Præsentationsværktøj: Photo Stort, Power Point, Prezi.

Hvad er formålet/målet?

Målet er, at eleverne skal lære at bruge og tage billeder til at repræsentere deres egne holdninger og handlin-
ger i henhold til klimaforandringer.
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Opsamling

• Vis din foto historie til klassen.

• Diskutér:
- Hvad er den centrale problemstilling i præsentationen?
- Hvad er sammenhængen mellem den lokale vinkel og klimaforandringer?
- Kan vi gøre noget lokalt, for at afhjælpe dette problem?
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16. Forandringer i dit lokalområde

Forklaring og instruktion

Der er altid noget man ville ønske var anderledes i ens lokalområde og som man gerne vil ændre. I denne 
aktivitet skal eleverne arbejde med at gøre dette og de tiltag de gerne vil lave skal hjælpe med at reducere 
klimaforandringer. Skal man i gang med at bruge den offentlige transport mere i stedet for biler? Skal vi til at 
købe mere genbrugstøj? Hvordan skal vi håndtere vores forbrug i forhold til mad? Skal der være regler for 
energiforbrug på skolen? Skal vi dyrke vores egne grøntsager? Der er mange muligheder og spørgsmål som 
eleverne kan stille sig selv i forhold til hvordan de gerne vil ændre på deres lokalområde. Aktivitetsforløbet kan 
se således ud:

1. Eleverne skal tænke på hvordan deres drømme kommune ser ud. De skal brainstorme hver for sig
    til at starte med.

2. Lav derefter en ”del og stjæl” med resten af klassen. Se under del og stjæl aktiviteten.

3. Lav grupper af fem og lad eleverne præsentere deres bedste idéer over for gruppen. Skriv dem
    derefter på et separat stykke papir. Lav en ”samtidig skiveproces” til de idéer.

4. Efter skriveprocessen diskutere i gruppen, hvilke ændringer idéerne kræver. Er dette muligt? 
   Hvem i kommunen vil blive påvirket af dette? Hvilke globale konsekvenser vil dette have?

Hvad er formålet/målet?
Eleverne vil lære at diskutere nogle af de nøgleproblemer der kan være i lokalområdet i forhold til klimaforan-
dringer.
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Opsamling
Præsentere de fem bedste idéer til resten af klassen og diskutér om man kan udføre nogle af idéerne.
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17. Rundt i byen

Forklaring og instruktioner
Forskellige byer har udviklet sig forskelligt gennem tiderne. Der er en konstant udskiftning mellem by og land, 
og de fleste mennesker kan forholde sig til deres by eller gøre brug af de faciliteter der i den. For eksempel 
har de ældste danske byer udviklet sig fra markedspladser, hvor man handlede varer, hvor man tilbad sin 
religion eller fra befæstninger. I industrialiseringen begyndte byer at vokse. Der kom transport i form af tog og 
biler.

Aktivitetsforløbet kan se således ud:

Eleverne er delt op i grupper. Først skal eleverne i gruppen diskutere hvordan de tror at byen er struktureret. 
De skal skrive deres antagelser ned.

• Derefter skal de bruge et online værktøj (f.eks. Google Maps) for at finde et detaljeret kort af byen.

• Eleverne skal notere en rute som går igennem midtbyen men også kommer rundt i udkanterne af byen.

• Print ruten ud.

• Gå/cykel ruten. Eleverne skal sørge for at have rutebeskrivelsen, papir og blyant med. I løbet af 
  deres gå/cykeltur skal eleverne skrive ned hvad de ser og hvad de går forbi. Man kan også 
  nummerere det som man ser, og derefter lave en liste på et blankt stykke papir. Man kan bruge 
  nedestående kategorier:

1. Center.

2. Butikker.

3. Industrikvarter.

4. Lille torv.

5. Område mellem industri og beboelse.

6. Beboelsesområde (velhavende).

7. Beboelsesområde (ghetto).

8. Forretningsområde.

9. Grønne arealer.

• Tag billeder i løbet af ruten og tag billeder af de kategorier I kommer forbi.

I klasselokalet kan grupperne sammenligne deres billeder og beskrivelser med forskellige modeller af byen. 
Passer byen til en af modellerne? Undersøg udviklingen af indbyggertallet i løbet af de sidste par år.
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Hvad skal der bruges?

1. Google Maps eller lignende program.

2. Blyanter, kuglepen, papir.

3. Et film redigeringsprogram eller en præsentationsprogram f.eks. Movie Maker, Adobe Premiere,

    Photo Story, Power Point eller Prezi.

4. Smartphone eller kamera.

Hvad er formålet/målet?

1. Gå rundt i byen sammen med lærere fra forskellige fag. Eleverne som går i par skal observere 

deres omgivelser, udveksle meninger og svare på spørgsmål i forhold til:

- Modstandsdygtighed.
- Bæredygtig fremtid.

2. Feedback og klassediskussion.

• Få et tilhørsforhold til det område de bor i.

• At kunne udføre praktiske undersøgelser og undersøge hvordan ens by har udviklet sig. 

• At lære alt om ens egen by. Dette gælder dens udvikling og byens struktur fra et teoretisk
  perspektiv

• Byens udvikling i forhold til indbyggertallet.

Opsamling

Diskutér hvordan byen kan se ud i fremtiden. Eleverne skal begrunde deres svar. Eleverne kan lave en kort 
fremlæggelse af deres undersøgelse. Dette kan gøres ved at lave en film ved hjælp af f.eks. Movie Maker 
eller Photo Story. Del videoerne på f.eks. Youtube.
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18. Placecheck

Forklaring og instruktioner
Nå eleverne bruger Placecheck aktiviteten bliver eleverne instrueret i at observere og notere områder og 
aktiviteter, som øger følelsen af sammenhold i lokalområdet. F.eks. et grønt område og de aktiviteter som kan 
stride imod området (f.eks. anti-socialt opførsel, tæt trafik ved et grønt område osv.)

Metoden er blevet brugt i UK og har fået ros fra anmelderne for dens effektivitet og simplicitet. Det bruges til 
at understøtte samfunds- og naboplaner, lokal autoritetspolitik og vejledning samt skolepensum i at udvikle en 
forståelse for kommunal og beboelsesplanlægning. For mere information følg linket Placecheck website.

Hvad skal der bruges?
Placecheck spørgsmål og en metode for at notere svar (papir eller film). Man kan finde yderligere information 
på følgende link:
http://www.placecheck.info/wp-content/uploads/2012/03/How-to-do-a-Placecheck-_explained-in-full_.pdf 

Hvad er formålet/målet?
Placecheck er en metode man kan bruge for at finde ud af hvordan man kan forbedre et område. Ved brug af 
placechecks har man muligheden for at kickstarte en forandring. Dette kan være aktiviteter, som at planlægge 
én dag hvor man gør et grønt område rent for affald. Denne aktivitet hjælper eleverne med at få et stærkere 
tilhørsforhold til det område de bor i, og kan hjælpe eleverne med at få øje på de fordele der er ved deres loka-
lområde, og hvor der kunne komme forbedringer.

Et aktivitetsforløb kunne se således ud:

Eleverne skal rundt i deres by og svare på følgende 21 spørgsmål:

Et specielt område

• Hvad gør dette område specielt?

• Hvorfor ser det ud som det gør?

• Hvilke lokale aktiviteter eller events har gjort at området ser sådan ud?

• Hvorfor kan vi lide dette område?

• Hvad kan der være mere af?

• Er der potentiale for at gøre dette område bedre?

Et velforbundet, tilgængeligt og hyggeligt sted

• Hvor tilgængeligt er området? Hvad gør at det kan være svært at komme rundt om det?

• Hvor hyggeligt er området? Er der noget som gør at området virker forvirrende?

• Hvad er mulighederne for parkering?

• Hvordan kan området blive mere tilgængeligt og hyggeligt?

Skoler for modstandsdygtighed



49

Et trygt og dejligt område

• Hvad gør dette område (dens gader og offentlige områder) trygt og dejligt?

• Hvad passer ikke ind?

• Hvor gode er vejene og fortovet? Er der noget som kan forbedres?

• Hvordan kan området blive mere trygt og dejligt?

• Synes beboerne at det er naturskønt herude? Hvad mangler der?

Et venligt sted

• Hvad gør dette område venligt? De få ressourcer der er, bliver de brugt fornuftigt?

• Hvordan bliver affald fjernet?

• Hvordan bruger bygningerne energien der er i området?

• Hvor tilpasningsdygtigt er området?

• Hvilke andre ting gør området planet venligt?

• Hvordan kan man bruge områdets ressourcer bedre?

Opsamling
Dette værktøj opfordrer eleverne til at udføre en place based aktivitet. Eleverne skal observere deres loka-
lområde og vurdere dens modstandsdygtighed, dens svagheder og styrker.
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19. Place standard værktøj

Forklaring og instruktioner
Place standard værktøjet kan hjælpe med at strukturere samtaler om et område. Den kan give eleverne mulig-
heden til at tænke på de fysiske elementer af et område (f.eks. bygninger, åbne steder og transport mulighe-
der) og de sociale aspekter (f.eks. om folk føler at de har indflydelse på området) ved et område. Denne aktivi-
tet ligner Placecheck og kan bruges samtidigt med den aktivitet.

Dette værktøj er en effektiv måde at opfordre til place based aktiviteter. Undersøgelser viser at de områder 
som vi bruger tit har en indflydelse på vores liv. Den måde et område ser ud, fungerer og føles kan have 
indflydelse på vores helbred og velvære. Ved at forbedre kvaliteten af områder kan ulighed afhjælpes.

Hvad skal der bruges?
Et kompas eller Rose Diagram. 
Man kan finde yderligere information om place standard værktøjet her:
http://www.placestandard.scot/#/home 

Hvad er formålet/målet?
Værktøjet kan sætte en diskussion i gang og kan give eleverne mulighed for at overveje alle elementer i et 
område på en metodisk måde. Værktøjet præciserer fordelen ved et område men giver også anledning til at 
eleverne kan få øje på områdets svagheder. Eleverne kan vurdere hvor godt deres lokalområde er ved at 
bruge områderne.

Aktivitetsforløb kan se således ud:

• Eleverne deles op i grupper. De skal notere hvem de er og blive enige om hvilket område de skal
  vurdere.

• Udskriv et blankt Rose diagram og bed eleverne om at observere et område og give området point
   i de forskellige kategorier af diagrammet. Besvar hvert spørgsmål ved at give området point fra 1-7.
   Nogle kategorier leder op til diskussion. Gruppen skal blive enige om pointene. Eleverne skal også
   begrunde hvorfor de giver x antal point.

• Når eleverne har svaret på alle spørgsmål skal eleverne indsætte pointsystemet ind i Rose 
  diagrammet. En linje trækkes mellem hvert point (se nedenfor).
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Opsamling
Efter man har udfyldt diagrammet kan elever reflektere over resultaterne ved at blive enige om en form for 
handlingsplan.
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20. Kortlægning over individer og fordele (UK)

Forklaring og instruktioner
Målet med denne aktivitet er at kortlægge hvilke medlemmer der er i lokalområdet og hvad de kan bidrage 
med. Det er på forskellige niveauer, altså fra individer til organisationer.

Aktivitetsforløbet kan se således ud:

• Eleverne skal identificere hvad de skal bruge til deres projektforløb f.eks. færdigheder, viden og penge.

• Ved at bruge et ”fordel kort” skal eleverne kortlægge hvem i lokalområdet, der kan tilbyde hvad.
   F.eks. nogle indbyggere kan give eleverne viden, universiteter kan have indflydelse på andre osv.

• Eleverne skal indsætte organisationer og individer ind i ”fordel” kortet og vurdere hvad og hvordan
   individerne og organisationer kan hjælpe dem og deres projekt.

Hvad skal der bruges?
Fordel kort (se til højre).

Hvad er formålet/målet?
At identificere de fordele der er i lokalområdet og hvem der tilbyder de fordele der er.

Opsamling
Ved at bruge denne information kan eleverne starte med at undersøge og kommunikere med individerne og 
organisationerne.
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21. Krise scenarier

Forklaring og instruktioner
Aktiviteten kan laves af fysiklæreren eller som et alternativ, ved hjælp af en ekspert som eleverne selv har 
valgt igennem et undersøgelses trin. Takket været den information eleverne har fået fra læreren eller eksper-
ten, kan eleverne diskutere og udtrykke den viden de har tilegnet sig om bæredygtighed. Igennem et krise 
scenarie kan eleverne tænke og forklare mulige handlinger der er for at hjælpe området. Hvis det er muligt, 
ville det være godt hvis eleverne har været ude og se området samt besøge lossepladser hvor de opdeler 
affald, vandrensningsanlæg osv. Disse oplevelser kan hjælpe eleverne med at værdsætte de ressourcer og 
fordele deres lokalområde har, og kan hjælpe eleverne med at forstå hvordan vi som forbrugere får disse 
fordele. Eleverne kan tage billeder og notater af de steder de har besøgt.

Hvad skal der bruges?
Computer.
Data om forbrugere.
Eksperter.
Kreative færdigheder.

Hvad er formålet/målet?
Aktivitetens mål er at hjælpe eleverne med at få en større forståelse af de miljømæssige problemer der kan 
være og hjælpe eleverne med at reflektere over hvordan problemer kan påvirke deres hverdag. Derigennem 
kan eleverne muligvis komme med forslag til forbedringer.

Aktivitetsforløbet kan se således ud:

Læreren eller eksperten hjælper eleverne med at undersøge et problem ved at opstille et krise scenarie som 
kan forekomme i deres område. Dette kan være en krise, hvor man er sluppet op for grundvand eller hvor 
skraldemændene går i strejke. Eleverne skal tage notater og senere skal de sætte deres information og 
løsningsforslag i et mindmap. Efter feedback fra læreren bliver eleverne opdelt i grupper og grupperne vælger 
deres eget krisescenarie. Grupperne kan arbejde på skolen med hjælp fra læreren eller arbejde derhjemme. 
De skal præsentere deres løsningsforslag igennem kreative måder; teater, PowerPoint præsentationer, sang, 
videoer af TV eller interviews. Krisescenarierne som blev brugt i Italien i pilotstudierne var følgende:

1. Den lokale forbrænding er brudt sammen. Der er gået en måned og de har været umuligt at 
   håndtere affaldet i hjemmet. Hvert hjem er nødt til at beholde deres affald men de må ikke 
   brænde det. Hvad gør man så?

2. Rensningsanlægget er brudt sammen. Der er ingen drikkevand og man må maks. købe 1-2 liter
    hver dag person. Hver familie skal finde en løsning for at håndtere situationen.
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3. Prisen på elektricitet er blevet så høj at kommunen ikke har råd til at betale for det. Hvad skal man
    gøre?

4. Stridighederne mellem Rusland og Ukraine samt den usikre politiske situation i nord Afrika har
    hindret methan i at blive leveret til det italienske rørsystem. Hvad gør man hvis man ikke kan 
    tænde for varmen?

5. Kommunen fik en bøde på 3000 EUR da man ikke havde sorteret affaldet. Hvad skal man gøre 
    for at indbyggerne skal sortere affaldet?

Opsamling
I slutningen af aktiviteten kan man lave en åben konference for resten af skolen. Det vil sige at elever fra andre 
klasser kan give et bud på hvordan man kan løse disse krisescenarier. Hvis det er muligt kan man lave en 
åben konference til forældre også.
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22. Interviews

Forklaring og instruktioner

Et interview er en planlagt samtale hvor en person (intervieweren) udspørger en eller flere mennesker om et 
givent emne. Intervieweren vil tit og ofte prøve at få indsigt i den anden persons viden eller mening om et 
givent emne. Interviews går ofte i dybde med emnerne i stedet for at være overfladiske. Interviews er tit og 
ofte tidskrævende hvilket kan gøre det svært at få information eller data fra mange mennesker.

Forskellige måder at udføre et interview

Der er forskellige typer af interviews. Den type du vælger afhænger af formålet med dit interview og hvilken 
type af information du gerne vil indsamle. Overordnet set er der fire typer af interviews.

Et ekspert interview bruger man for at udforske eller understøtte faktuelle omstændigheder. Et 
eksempel kan være at en butik i lokalområdet ved noget om efterspørgsel på lokal dyrket produkter 
eller at direktøren for det lokale kraftvarmeværk ved noget om de energi ressourcer som bliver brugt 
og hvordan det ser ud i fremtiden.

Et meningsinterview bruges til at præcisere og belyse en persons mening på et givent emne. Man kan 
få en bedre og dybere forståelse for emnet hvis man interviewer personer med forskellige meninger.

Voxpop interview er et ultrakort interview, hvor man udspørger tilfældige personer om deres mening. 
Her stiller man kun ofte to til tre spørgsmål. Det er en god idé at gå ud i byen og udspørge de lokale 
indbyggere. Stå et sted hvor man kan blive set og hvor der er mange mennesker. Dette kan være i et 
indkøbscenter, en gågade eller et bibliotek.

Portræt interview giver indsigt ind i en persons liv. Dette kan være ældre personer som beskriver 
hvordan det var I “gamle dage”, eller det kan være repræsentanter fra en organisation som har erfa-
ring med forandring.

Krav til spørgsmål

Spørgsmål i et interview starter som regel med et ”hv-ord”, men uanset hvilke spørgsmål man stiller skal man 
overveje dem nøje.

1. Spørgsmålet skal være tydeligt, klart og kort således at man ikke forvirrer personen man 
    interviewer.

2. Stil et spørgsmål af gangen.

3. Spørgsmålet skal være neutralt og må hverken være positivt eller negativt ladet.

4. Undgå at stille ledende spørgsmål som kan lede personen man interviewer hen til et ønsket svar.
    Det er f.eks. forbudt at spørge ”synes du ikke at økologiske madvarer er sundest?”
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Planlægning

Før man udfører et interview skal man tænke nøje over hvad det er man gerne vil undersøge. Find ud af hvem 
det er bedst at interviewe og tænk over hvordan man vil stille spørgsmålene. Personen man interviewer skal 
være relevant i forhold til emnet. Dette kan f.eks. være eksperter som har viden om emnet eller personer med 
stærke meninger om emnet. Politikere og andre beslutningstagere kan også være interessante at interviewe. 
Det er derfor en god idé at skrive ens tanker og overvejelser om interviewet ned. Dette giver et overblik over 
emnet og hvad man undersøger.

Før

Hvis du ikke møder interviewerne tilfældigt (f.eks. i voxpop) er det en god idé at kontakte personen f.eks. via 
mail eller mobil. Det er vigtigt at man præsenterer sig selv ordenligt og beskriver hvorfor man gerne vil lave et 
interview. 

Husk at:

• Sig hvem man er og hvor man ringer fra/på vegne af.

• Beskriv emnet og at man gerne vil interviewe dem for at undersøge emnet.

• Forklar hvad interviewet bliver brugt til og hvem kommer til at se/høre det.

• Understreg hvad det er du gerne vil spørge personen om.

• Forklar hvorfor du har valgt personen.

• Forklar hvor langt tid interviewet kommer til at tage.

• Spørg om man må optage interviewet ved hjælp af kamera eller diktafon.

Når man gerne vil interviewe en person er det kutyme at personen, som interviewes, foreslår tid og sted. Husk 
at personen gør dig en tjeneste og ikke omvendt.

Skoler for modstandsdygtighed



57

Under interviewet

Når man udfører interviewet er det en fordel at slå sig sammen med en anden så man kan støtte og supplere 
hinanden. Man kan også dele arbejdet i mellem, hvor den ene er ansvarlig for at stille spørgsmålene som man 
har forberedt og den anden tager notater eller sørger for optagelserne.

Hvad er formålet/målet?

Før man starter med at planlægge et interview skal man være sikker på at det er den bedste metode til at 
indsamle data og viden. Man kan stille sig selv disse spørgsmål:

1. Hvilke svar leder jeg efter i disse interviews? Hvad vil jeg gerne undersøge i forhold til dette 
    emnet?

2. Hvem kan hjælpe mig med at finde svar på de problemstillinger jeg har opsat? 
    Hvem skal jeg spørge?

3. Er det muligt at finde samme information ved at bruge en anden metode? 
    Er det nødvendigt at indsamle data igennem denne metode?
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23. Spørgeskemaer og undersøgelser

Forklaring og instruktioner
Et spørgeskema er en samling af spørgsmål som man bruger til at indsamle kvantitativt data. Et spørgeskema 
har normalt en samling af lukkede spørgsmål hvor respondenten har få valgmuligheder at vælge som svar. 
Når man udfører et kvantitativt spørgeskema bruger man typisk svarerne til at lave meningsmålinger, grafer 
eller statistikker. Det er en hurtig måde at indsamle information fra mange mennesker i kort tid. 

En anden fordel er at dem som svarer er anonyme og derfor kan svare mere frit. Spørgeskemaer er derfor en 
god måde at indsamle data på når emnet kan være privat anliggende. Dette kan være detaljer som madvaner, 
affaldsvaner.

Start

Før man starter med at skrive spørgsmålene ned, er der nogle ting som skal overvejes. Først skal man 
klargøre hvilke informationer der bliver opnået i spørgeskemaet. Der skal være et overordnet emne for under-
søgelsen. Hvis man ikke overvejer de spørgsmål som skal stilles og de mulige svar kan man komme ud for at 
man ikke kan bruge spørgeskemaet. Så vær sikker på at spørgsmålene er formuleret så præcist som muligt. 
Man skal også overveje hvor mange spørgsmål man skal stille. Respondenterne som skal svare på spørges-
kemaerne vil helst ikke bruge for langt tid på det.

Hvem skal man spørge?

Når man vælger hvilke spørgsmål man gerne vil stille skal man vide hvem målgruppen er. Hvis man f.eks. 
vælger at undersøge unges alkoholforbrug skal man ikke udspørge gravide kvinder i alderen 30-40 som 
målgruppe. Sammenhængen mellem målgruppe og spørgsmål er vigtigt. For at kunne lave generaliseringer 
om befolkningen skal dem som svarer på spørgeskemaet vælges tilfældigt.

Hvilke spørgsmål skal stilles?

Man skal sørge for at de spørgsmål som bliver stillet i spørgeskemaet er relevante og at der er tilhørende svar 
til spørgsmålene. Man skal derfor undersøge emnet før man skriver spørgsmål ned. Man skal finde ny infor-
mation og viden om emnet før man skriver spørgsmålene ned.

1. Personbundene spørgsmål: Spørgsmål som kan gøre det nemmere at dele dem som svarer ind
     i grupper f.eks. alder, køn, arbejde og uddannelse.

2. Undersøgelsesspørgsmål: Spørgsmål som kan give svar til det overordnede emne.
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Spørgsmål i et spørgeskema kan enten være åbne eller lukkede. Åbne spørgsmål gør at svarene kan være 
nuanceret men kan være svært at sætte op i statistikker. Af denne grund bruger man ofte lukkede spørgsmål 
i et spørgeskema. 

De forskellige spørgsmål kan deles op i:

3. Adfærds relateret spørgsmål: Spørgsmål som kan undersøge vaner, handlinger og aktiviteter.

4. Videns relateret spørgsmål: Spørgsmål som kan undersøge respondentens viden, erfaring og
    færdigheder.

5. Holdnings relateret spørgsmål: Spørgsmål som kan give information om, hvordan respondenten
    vurderer en situation eller en mening.

Svarmuligheder:

Svarmulighederne i et spørgeskema kan være åbne eller lukket. Åbne svar har den fordel at respondentens 
svar kan blive mere nuanceret men dette gør at det kan være svært at sætte i en statistik. 

Hvis man bruger lukkede svarmuligheder skal man overveje på hvilken måde respondenten skal have lov at 
svare på.

• Responsliste: Respondenten kan sætte kryds på en liste af valgmuligheder f.eks. ”ja” eller ”nej”.
• Responsskala: Respondenten kan vælge en svarmulighed på en skala. Det kan være fra ”godt” til
   ”dårligt” eller fra ”enig” til ”uenig”. Hvis man bruger en responsskala skal man overveje hvor mange
   trin man skal have. F.eks. ”Meget enig”, ”enig”, ”delvist enig”, ”ved ikke”, ”delvist uenig”, ”uenig” og
   ”meget ueing”.

I sammenhæng med personbundende spørgsmål kan man inddele alderen således: Alder 15-19, 20-25 osv.

Rækkefølge:

Den mest brugte metode er at sætte de nemme spørgsmål først. Dette kan være de personbundende spørgs-
mål. Derefter kan man sætte emne spørgsmålene. Det er en god idé at placere de mest personlige spørgsmål 
til sidst. En anden metode er at ”komme til sagen”, altså stille emne spørgsmålene først og dernæst placere 
personbundende spørgsmål til sidst. Hvis et spørgeskema er langt kan man risikere at respondenten begyn-
der at kede sig og være ligeglad med at svare. Dette kan påvirke spørgeskemaets rehabilitet og kan undgås 
ved at stille de vigtigste spørgsmål først.
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Check:

Her er en række af tjekspørgsmål som man kan bruge når man skal lave et spørgeskema:

• Er spørgsmålene korte og koncise?

• Er spørgsmålene neutrale?

• Er spørgsmålene stillet til den passende målgruppe?

• Giver de personbundende spørgsmål nok information om respondenten? 
  Er der for mange personbundende spørgsmål?

• Er der svarmuligheder til alle spørgsmålene?

• Kan man lave svarmulighederne om til tal således at man kan lave en statistik?

At behandle data

Når respondenterne er færdige med at svare på spørgeskemaet skal man behandle informationerne. Der er 
mange hjemmesider på internettet som kan lave spørgeskemaerne. Man kan sende spørgeskemaerne til 
respondentens e-mail adresse. Dette gør det nemmere at eksportere data til et Excel ark. Hvis man har det i 
papirform er man nødt til at tælle resultaterne selv og sætte data ind i et Excel. Herfra kan man lave grafer og 
tabeller som kan bruges til at præsentere resultaterne.
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ANNEKS II. Evalueringskisten

1.  Elev logbog

2.  Hånd evaluering
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1. Elev logbog

Elevlogbog er noget eleverne skal sørge for at skrive og kan bruges af læreren til at få viden om elevens 
læring samt give indsigt i elevens proces. Målet med elevlogbogen er at styrke elevens evne til at evaluere 
eget arbejde i forhold til de mål som er sat. Elevlogbogen kan også bruges som værktøj til at dokumentere 
elevens læring og udvikling. Denne logbog kan bruges i projektarbejde og eleven kan reflektere over sit eget 
arbejde og justere processen.

Planlægning

Elevlogbogen er et værktøj som kan bruges i undervisningen og er et element af den løbende evaluering. 
Dette er en personlig men offentlig logbog hvor eleven sætter mål, laver notater og beskriver centrale begiven-
heder, tanker og overvejelser om sit arbejde. Det er en akademisk og en personlig logbog men understøtter 
især det akademiske aspekt.

Før man beslutter sig for at bruge elevlogbogen som evalueringsværktøj, er det en fordel for læreren og 
eleverne at diskutere og klargøre hvorfor det er en god idé og hvad man skal skrive. I nærværende projekt 
kunne spørgsmål i elevlogbogen være:

• Hvilken viden har eleven opnået?

• Hvilke undersøgelser har eleven iværksat?

• Hvordan er lokalområdet involveret?

• Hvad er elevens undersøgelsesemne?

• Hvilken viden mangler eleven?

• Hvad er elevens egen refleksioner over egne værdier og modstandsdygtighed?

Implementering

En forudsætning for at arbejde med elevlogbogen er at der er klare mål for eleven. Dette er fundamentet for 
at eleven kan reflektere over eget arbejde.

I praksis kan logbogen bruges på mange niveauer. Man kan skrive en logbog hvor elevens tanker og vurderin-
ger kommer til udtryk eller læreren kan strukturere elevens arbejde i forhold til refleksionerne såsom hvad 
eleven har lært i forhold til begrebet modstandsdygtighed, elevens egne værdier og hvad eleven har brug for 
hjælp til (akademisk viden, indsamling af data) osv.

Logbogen kan også indeholde elevens evaluering over egen udvikling i forhold til de mål som er opsat. Logbo-
gen kan derfor variere mellem fri refleksion til at eleven reflekterer i forhold til specifikke mål og intentioner i 
forhold til undervisningen.
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Når man arbejder med logbogen så kræver det, at der er varierende spørgsmål således at eleven kan reflekte-
re. Se eksempler nedenfor:

• Hvad har du lavet?

• Hvad var svært?

• Hvad/hvem har hjulpet dig, hvis det var svært?

• Hvad har du lært?

• Hvad har du bidraget med?

• Hvad skal du gøre bedre næste gang?

Opsamling

Igennem forløbet og efter forløbet er færdigt skal læreren indsamle logbøgerne for at vurdere elevens læring. 
Det kan være nødvendigt at ændre både lærings- og elevens mål. Elev logbogen er dokumentation for relatio-
nen mellem læring generelt og den specifikke elevs læring. Logbogen kan bruges som et element i en skole-
hjem samtale hvor logbogen kan dokumentere elevens udvikling samt være understøttende for dialogen 
 mellem lærer og forældre. Elevlogbogen beskrives som en skrive metode. Dette kan dog give problemer for
 nogle  elever,  så  derfor  kan  det være  en  god  idé  at  logbogen  føres  digitalt  hvor  eleven  optager  video  eller
 bruge en diktafon.

At surfe på forandringens bølge

Når man starter med at arbejde på projektet kan man spørge eleverne om hvordan de har det og hvad de 
føler. Derefter skal de vælge en surfer som passer med det de føler. I slutningen af projektet kan man give 
eleverne surferbilledet igen og de kan vælge hvilken surfer de synes passer til deres følelser.

Sammenlign derefter valget af hvert elev i starten af forløbet og i slutningen af forløbet. 

Er der noget som har ændret sig?
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Ligemænds vurdering i forhold til Rose diagrammet

Eleverne skal give feedback ud fra udtalelserne:

      Overhovedet ikke  1      2       3       4       5 utroligt meget

Efter forløbet er færdigt kan man give eleverne same evalueringsmetode. Sammenlign resultaterne.
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Her er et eksempel på en evaluering ud fra et Rose diagram:
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2. Hånd evaluering

Hånd evalueringsværktøjet har sin struktur fra Skoler for modstandsdygtigheds håndmodel.

Man kan bruge hver finger som en måde til at evaluere på og modellen kan bruges i alle trinnene af SfR 
forløbet. Man anbefaler dog at modellen bruges midt i forløbet. Denne evalueringsaktivitet hjælper med at 
fastslå hvad eleverne laver og hvad de lærer. Hver elev skal tegne udkanten af deres hånd på et stykke papir.

Eleverne skal interviewe deres partner mens de skriver på tommeltotten hvad deres partner kan, indtil videre, 
lide ved forløbet.

1. På tommeltotten spørg og skriv hvad elevens partner kan lide.

2. På pegefingeren skriv noget som elevens partner gerne vil forbedre.

3. Langefingeren skrives hvad partneren ikke kan lide.

4. På ringfingeren skrives hvad partneren kunne lide.

5. På lillefingeren skrives hvad partneren vil huske om forløbet.  

Efter alle eleverne har lavet en vurdering samles eleverne i arbejdsgrupperne og hver elev kan præsentere 
for de andre hvad deres partner synes.

Her er et eksempel fra elever i Irland:

Hvad kunne du lide (tommeltot)?

• Ecovillage og at se bæredygtigheden i kommunen.
• Spillene.
• Læringen.
• Fokus på modstandsdygtigheden.
• Filmene.
• Måden forløbet er opsat.
• Arbejde i grupper.

Hvad skal forbedres (pegefinger)?

• Udflugten kunne organiseres bedre.
• Modulerne/timerne var for korte.
• Vil gerne se flere film.
• Vil gerne spille flere spil eller andre spil.
• Møderne med kommunerne skulle være i skoletiden.
• Ser frem til eventen.
• Bæredygtighed og modstandsdygtighed er vigtige.
• Det er nemt at lave kompost.
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Hvad kunne du ikke lide (langefinger)?

• Kunne ikke lide ”livets spind” spillet.
• Ville gerne have blevet længere i Cloughjordan.
• Møderne varer kun 1½ time.
• Ser ikke frem til eventen.
• Kunne ikke lide at se på de globale udfordringer.
• Kunne ikke lide at se hvor ikke bæredygtige vi er.
• Kunne ikke lide lineære systemer.

Hvad kunne du lide (ringfinger)?

• Kunne lide kommunens kyllinger på Ecovillage rundvisningen.
• Kunne lide ”livets spind” spillet.
• Kunne lide gruppearbejde.
• Kunne lide turen til Cloughjordan.
• Kunne lide klasse diskussionerne.
• Kunne lide filmene.
• Kunne lide grafikken i surfer filmen.
• Kunne lide modstandsdygtighedsfilmen.
• Kunne lide spillene.

Hvad kommer du til at huske (lillefinger)?

• Kommer til at huske CSA projektet i Cloughjordan.
• Husker at vi ikke betaler meget og muligvis for lidt for madvarer eller andre varer.
• Den cirkulære økonomi.
• Surfe filmen.
• Husker det som de har lært.
• Husker modstandsdygtighedsbegrebet.
• Husker alle de forskellige æble træer i Cloughjordan.
• Husker spillene.
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Mid Module Assessment 

Mid way through the SfR module a hand evaluation tool was used as mid module assessment. 

• On the thumb ask what their partner liked.

• On the index finger write something there partner would like to point out for improvement.

• On the middle finger what he/she didn’t like.

• On the fourth finger what they loved. 

• On the little finger something he/she will remember.  

SWOT evaluering

En SWOT analyse kan foretages således at man kan påpege de interne og eksterne faktorer som kan medvir-

ke og modvirke projektets endelige mål. Den kan bruges i slutningen af SfR forløbet og påpeger forløbets 

styrker og svagheder, altså hvad virkede og hvad virkede ikke, hvilke muligheder var der og var der ikke.

Her er et eksempel af en SWOT analyse:

STRENGTHS WEAKNESSES

OPPORTUNITIES THREATS
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MORE HELPFUL MORE HARMFUL
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Here’s an example of a SWOT analysis for SfR:

Styrker

• Eleverne kunne lide at lave workshop 
  aktiviteter.

• Eleverne så hvad forløbets mål var og 
  så værdien i dette.

• At se på naturen.

• Eleverne anerkendte kommunens rolle i 
  forhold til modstandsdygtighed og 
  bæredygtighed.

Svagheder

• Eleverne synes at planlægningen af 
  projektet var svært at organisere.

• Nogle af evalueringsværktøjerne kunne 
  ikke lade sig gøre på grund af vejret 
  og tiden.

• Ikke alle eleverne deltog I 
  evalueringsprocessen.

Muligheder

• At inddrage flere medlemmer af 
  kommunen. Især den yngre del af 
  befolkningen.

Trusler

• Nogle af eleverne kunne ikke være med 
  i evalueringen på grund af 
  eksamenstiden.
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