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LIFE SKILLS – Lære at være innovativ gennem fremmedsprog og entreprenørskab,
er et uddannelses projekt finansieret af Erasmus+, hvor målet er at fremme fleksibilitet blandt
unge mennesker.

LIFE SKILLS har til hensigt atl skabe forbindelse til hverdagsskolen med nye måder at
lære på, nye måder at undervise på og fokus på disse centrale færdigheder.
-

Lære innovation gennem fremmedsprog og entreprenørskab
Mulighed for at den enkelte elev kan udvikle hans eller hendes styrkesider
Åbensindet - tænke ud af boksen.
Evnen til at bryde normen
At opnå succes på trods af social baggrund
Selvtillid og entreprenørskab

Projektets mål er at give de unge mennesker færdigheder, de kan bruge i en verden, der hurtigt
ændrer sig. I fremtiden vil nye måder at lære på være vigtige for unge mennesker, men de skal
stadig være i stand til at møde kravene fra de traditionelle fag i skoleverdenen. At lære nye
færdigheder handler ikke om at smide alle eksisterende fag og erfaringer væk, for kun at fokusere
på fremtiden.
Gennem LIFE SKILLS projektet har eleverne arbejdet med forskellige metoder der gør eleverne i
stand til at få erfaring med disse evner og denne guide er en håndbog for lærere der ønsker at
benytte LIFE SKILLS i klasseværelset.
Den anvendte metode i LIFE SKILLS er at give eleverne nye færdigheder gennem
entreprenørskabsprojekter. Det er igennem processerne med en idefase, planlægning,
gennemførelse og evaluering af projekterne at eleverne opnår læring.
For at sikre en forbindelse til skolens læseplan/pensum bliver projekter gennemført med
fremmedsprog som hovedværktøjet. Eleverne arbejder med målene og indholdet fra
fremmedsprogsundervisningen, samtidig med at de lærer om de centrale færdigheder i LIFE
SKILLS. En projektmodel bliver også præsenteret i denne guide.
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Mange elever hænger fast i deres sociale mønstre og det står ofte i vejen for deres indlæring og
udvikling. LIFE SKILLS arbejder med en metode der kan hjælpe lærere og elever med at bryde disse
mønstre.
Denne guide giver lærere den nødvendige baggrundsviden og værktøjer til at gennemføre LIFE
SKILLS projekter i deres eget klasseværelse.

ENTREPRENØRSKAB I KLASSEVÆRELSET
De fleste mennesker ved hvad en entreprenør er og nogle har forsøgt, eller kender en der har, at
etablere deres eget firma. Entreprenørskab har altid haft en tæt forbindelse til opstart af firmaer,
derfor har det været inkluderet i skolens pensum som et adskilt emne og ikke som et tværgående
tema i alle skolens fag.
I lyset af globaliseringen og de aktuelle forandringer i samfundet, økonomien, på arbejdsmarkedet
og i betragtning af de skiftende krav til beskæftigelse, samt bredere og mere krævende jobkrav, har
lande over hele verden besluttet at integrere entreprenørskab og innovation i deres skoler og i
uddannelsessystemet.
Forståelsen af entreprenørskab spænder fra en traditionel forretningsforståelse til en bredere
forståelse og nu indbefatter det også social, såvel som kulturel entreprenørskab.

Entreprenørskab i skoler defineres som:
Når man handler på muligheder og ideer og
forandrer dem til noget der har værdi for andre.
Værdien som skabes kan være finansiel, kulturel
og social. (www.ffe-ye.dk)

Denne brede definition er i vid udstrækning accepteret i uddannelsessystemet og lærere kan let se
forbindelsen til deres daglige praksis. Målet er at give elever/studerende viden og evner, der kan
bruges i mange forskellige sammenhænge, at give dem evner til at opdage muligheder og skabe
værdi, i en bredere forståelse, og ikke kun i forretningssammenhænge. Problemet er, hvordan man
skaber forbindelsen mellem entreprenørskab og alle de andre emner i dagligdagen i skolen.
Først og fremmest er det vigtigt at entreprenørskab ses som noget der kan forbedre og berige
elevernes udbytte og derfor er det afgørende at man kan arbejde med entreprenørskab sammen
med de almindelige fag. Hvis undervisningen i entreprenørskab ikke er en integreret del af fagene,
vil eleverne se det som et forstyrrende element. Formålet er at give den enkelte elev mulighed for
og værktøjerne til at forme sit eget liv, at uddanne interesserede og ansvarlige samfundsborgere, at
udvikle viden og ambitioner til at skabe firmaer og jobs.
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Traditionel entreprenørskab i skoler har igennem historien oftest handlet om at skabe et firma og
lave forretningsplaner. Nu udvides ideen med entreprenørskab og en mere moderne tilgang der
står på linje med de andre kompetencer som eleverne har brug for når de forlader skolen,
begynder at dukke op i skolerne. Der er i dag tæt forbindelse imellem entreprenørskab og de
såkaldte 21. århundredes indlæringsfærdigheder (http://www.skills21.org/) og de 8
nøglekompetencer til livslang læring, beskrevet af den europæiske union
(http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_en.
htm)
Fonden for Entreprenørskab har udviklet en undervisningsmodel til entreprenørskab, kaldet
Progressionsmodellen, som giver eksempler på, hvordan overordnede rammer kan fungere som
ramme for læringsudbyttet i skolen og i uddannelsessystemet. Modellen er beregnet til at være et
startsted hvorigennem, samtale og nye perspektiver vil opstå i forhold til fremtidig udvikling af
fremgang, læringsresultater og undervisningsmetoder.
I betragtning af disse vil, Progressionsmodellen fokusere på fire centrale elementer: handling,
kreativitet, miljø og holdning. Modellens mål er at samle tendenser fra igangværende undersøgelser
og kan derfor bruges i alle fag og i forskellige dele af uddannelsessektoren. Det er vigtigt at
understrege at de fire elementer skal ses i sammenhæng med undervisning, i sammenhæng med
LIFE SKILLS-projektet, vil det selvfølgelig først og fremmest blive udviklet i
fremmedsprogsundervisningen, men som tingene udvikler sig, vil de fire elementer sandsynligvis
dukke op både i den didaktiske tænkning på den enkelte skole, men også i andre projekter der ikke
er direkte relateret til LIFE SKILLS.
De fire elementer defineres som:
Handling
Handling forstås som eleven eller den studerendes evne og ønske om at indføre
værdiskabende initiativer og evnen til at virkeliggøre disse initiativer gennem samarbejde,
at netværke og skabe partnerskaber.
På samme tid er det evnen til at kommunikere på en meningsfuld måde og organisere,
præcisere, planlægge og lede aktiviteter.
Elementet med handling skal understreges fordi eleverne opnår entreprenørskabsevner
gennem praktisk handling og elevernes aktive deltagelse i processen.
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Kreativitet
Kreativitet forstås som evnen til at opdage og skabe ideer og muligheder.

Miljø
Forståelse af miljøet opfattes som viden om og forståelse af verden, både lokalt og globalt.
Det betyder at der er behov for samspil med verden udenfor undervisningsinstitutionerne gennem
samarbejde med forskellige eksterne partnere. .

Holdning
Holdning er de personlige og subjektive ressourcer med hvilke elever/studerende møder
udfordringer og opgaver.
Det er troen på egne evner til at handle i verden og dermed virkeliggøre drømme og planer. Det er
også evnen til at acceptere og lære af andres og egne nederlag

Hele versionen af de 4 elementer kan findes her: http://www.ffe-ye.dk/media/44723/Progression-model-English.pdf

Opgaven for læreren er at bruge de fire elementer når han eller hun planlægger aktiviteter med eleverne og
delvis se de fire elementer både som værktøjer og som mål for eleverne. Når elementerne er blevet brugt
som optakt i planlægningen, vil det være lettere for eleverne at evaluere deres projekter og egne resultater.

Det skal understreges at forskellige typer basisviden i de enkelte fag vil forme de fire elementer. På
grund af forskellene i basisviden, erhverv og læringsprogrammer, vil der være forskelle i måden
hvorpå de fire elementer udfoldes i forhold til sociale, økonomiske og kulturelle værdier.
Så hvordan kan skoler styrke de fire elementer og sætte dem i forhold til en basisviden i det enkelte
fag på deres institution/skole? Svaret er at motivere eleverne til hele tiden at foretage
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eksperimenter med værdiskabende entreprenørskabsprocesser som en del af undervisningen.
Erfaring forstås her som den personlige aktive deltagelse i processer og oplevelsen af sammenhæng
mellem teori og praksis. Målet er at forskellige skoler og institutioner indarbejder den professionelle
viden, indhold, didaktik og metode på en måde som er relevant for deres specielle sammenhæng.
Lige meget hvor specifik og bestemt en tilpasning af progressionsmodellen er, kræver det at der
tages stilling til alle fire dimensioner på tværs af skoler og organisationer, samt at eleverne gennem
hele skolegangen stifter bekendtskab med flere forskellige entreprenørskabs- og
innovationsprocesser.
Med andre ord, modellen kan bruges til at planlægge undervisning og blive tilpasset lærere, der
ønsker at integrere basisviden fra de enkelte fag og entreprenørskab i deres klasser, for at sikre at
eleverne opnår værdifuld erfaring og evner de kan bruge i fremtiden.
Et specielt syn på læring er nødvendigt hvis basisviden fra de enkelte fag, entreprenørskab og
entreprenørskabserfaringer skal forbindes. I dette syn på læring er undervisningen ikke planlagt på
den måde at underviseren er den eneste med viden om entreprenørskab og innovation; det skal
planlægges på en måde, så eleverne får mulighed for at deltage i projekter der forholder sig til deres
egne interesser og ideer, men også elevens og lærerens tilgang til basisviden i de enkelte fag. Derfor
har eleverne brug for at opnå erfaring med at være kreative, mens de er påvirket af verden udenfor
og opnåede erfaringer skal blive et startskud for fremtidige aktiviteter. Samtidig har eleverne brug
for at opbygge selvtillid og skabe succeshistorier gennem hele deres skolegang/uddannelse.
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MØNSTERBRYDNING
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Al forskning viser, at det alle mønsterbrydere har til fælles er: at der har været en voksen på et
eller andet tidspunkt i deres liv, hvor relationen har været af en sådan karakter, at den voksne har
været en betydningsfuld anden, altså en person barnet/den unge har haft tillid til og hvis mening
har haft betydning.

ELEV - "VOKSEN" FORHOLD
At forbedre relationen mellem elev og lærer spiller en central rolle, når vi skal skabe et miljø, hvor
elevens mulighed for at højne det faglige udbytte skal forbedres. Men det kan være svært at nå
alle, særligt de elever der alt for ofte, med deres adfærd, kommer til at forstyrre undervisningen
således, at fokus fra læreren bliver ”uroen” frem for eleven. Det kan have den konsekvens, at
lærerne bliver restriktive i den pædagogiske tilgang og begynder at arbejde med udgangspunkt i
adfærdsregulering frem for i eleven selv.
Vejlederen har alle muligheder for at opbygge gode relationer til de børn/unge de samtaler med,
da de netop har mulighed for at se barnet/den unge frem for eleven.
Dette gøres ved at:
•
•
•

se barnet/den unge i stedet for eleven
samtalen skaber et rum, der er baseret på tillid, ved at lytte – virkelig lytte…
tage tid til at vise i ord og handlinger at man ønsker det bedste for den unge, ved at være
til stede i nuet

Ved at arbejde med disse kriterier bliver der skabt grundlag for, at de kan være den
betydningsfulde anden, der kan hjælpe til med at mønsteret brydes.
Mange af disse børn/unge mennesker har meget få gode historier at fortælle om dem selv, de har
en identitet, der er baseret på en negativ selvopfattelse, da de alt for ofte føler sig bekræftet i, at
det er dem, der er noget i vejen med. De børn har brug for:
•
•

at få gode oplevelser, således at de ad den vej kan begynde at få opbygget en ny identitet,
der er baseret på et mere positivt selvbillede.
langsomt men sikkert mærke, at der er voksne, der vil bruge tid på dem og ligefrem nyder
det.

Dette vil give dem styrke til at forandre de mønstre, der er hæmmende for dem. Det er særligt
vigtigt, at de oplevelser skal være uden faglige krav, da det først og fremmest handler om at styrke
selvværdet – du har værdi, fordi du er dig og ikke fordi du præsterer noget – sidstnævnte er
udmærket til at styrke barnets selvtillid. (Eller forskellen på ros og anerkendelse…) Derfor er det
vigtigt at have endnu mere fokus på den gode oplevelse som pædagogisk metode til at styrke de
udfordrede elevers selvværd.
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INKLUSION
For at ændre en udfordrende elevs adfærd og skabe rum for hans eller hendes læring, er det
nødvendig at visse parameter er på plads. Inklusion handler om at forstå de ”sårbare børn/unge” –
børn/unge der lider under, at de ikke kan det, de gerne vil (læs: opføre sig som alle andre..)
Sproget der bruges, når man skal hjælpe en udfordret elev, er meget vigtig i forhold til resultatet.
De følgende eksempler viser, hvordan man ved at ændre det sprog vi bruger, samtidig ændrer
vores opfattelse; fra problem til udfordring:
•
•

•

Eleven giver anledning til en del bekymringer – få den vendt til – eleven stiller andre krav til
lærerne
Hvordan hjælper man nogen, der tilsyneladende ikke vil hjælpes, og i stedet holder alle på
afstand? Ved at være nysgerrig og neutral (ingen fordømmelse/vurderinger) forlade rollen
som den alvidende og i stedet bliver den nysgerrige, der ikke på forhånd har alle svarene
Hvorfor handler du, som du gør? – hvordan kan jeg hjælpe dig med at handle anderledes?

På denne baggrund dannes hypoteser om, hvad der er vigtigt for X – det vil automatisk skabe en
større forståelse…. fordi hypoteser giver anledning til refleksion – altså en proces…. med andre ord
– vi skal acceptere, at vi ikke skal definere svarene. For når vi tror, vi har en forklaring, holder vi tit
op med at lede efter andre. Derfor er refleksion et godt redskab til at bevare neutraliteten og
nysgerrigheden
Når vi begynder at tænke om en elev, at han er uden for pædagogisk rækkevidde, skaber det en
følelse af afmagt – så kommer vi nemt til at være restriktive i vores pædagogiske tilgang. Da er det
vigtigt at være bevidste om, at for hver særregel vi sætter op, bekræfter vi barnet i, at det er ham,
der er noget i vejen med. Vi kommer altså til at diskvalificere ham og får skabt en hverdag, hvor
anerkendelse bliver umuliggjort.
Det vil være mere konstruktivt at:
•

•

•

Give anerkendelse. Anerkendelse er noget, der gives af en anden fx en lærer ”for at jeg kan
modtage anerkendelse, må jeg have en følelse af, at den anerkendende person, giver
anerkendelsen uden bagtanker” sagt af Jørgen Riber
Fokusere på de positive/unikke undtagelser – hvornår havde eleven sidst held med at
bekæmpe problemet? Hvad skete der da? Hvad gjorde eleven? Hvilke egenskaber/styrker
viste det sig da, at eleven har? Med den viden man nu har om eleven, hvordan kan jeg/vi så
frem over støtte eleven?
Skrive/tale om hvad eleven kan frem for det han ikke kan

Hele vejen til anerkendelse er at forstå elevens situation – huske på, at der er ingen elever, der
ønsker at være ”ballademageren”, hvis de kunne lade være, gjorde de det (de udsatte børn).
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Nøgleordene for at inklusion kan blive en succes er derfor:
Nysgerrighed – neutralitet – lytning – forståelse -refleksion
Forandring kræver mod – kun gennem en anerkendende tilgang
kan vi give eleven selvværd nok til at turde.

EN NY
HISTORIE AT FORTÆLLE
Et samarbejde mellem elev, skole og hjem og et projekt der skaber plads til alle.
Målgruppe:
Elever der selv har et ønske om at bryde de mønstre, der forhindrer dem i at blive
uddannelsesparate (de udfordrede elever/elever der skal lære at overholde aftaler)
Målsætning:
- At gøre eleverne uddannelsesparate
-

At skabe et bedre undervisningsmiljø for alle
At frigøre mere tid og overskud hos klassens lærere

“Skabelon”:
- Samtale mellem vejleder og elev, hvor der formuleres delmål, styrker, udfordringer &
livliner
- Samtale mellem vejleder og klasselærer, hvor ovenstående præsenteres
- Samtale mellem vejleder og forældre, hvor hjemmet orienteres om, hvad der arbejdes på
og deres rolle
- Derefter ugentlige samtaler mellem elev og vejleder
- Klasselærer har ansvar for at holde vejleder orienteret ”her og nu”
- Når en periode er slut evalueres der sammen med de involverede (eleven, klasselærer,
forældre) og på den baggrund formuleres der nye delmål. Vejlederen mødes med de
implicerede parter for sig.
- VIGTIGT: at der er en gennemgående person, der har berøring med hele elevens univers
(skole, fritid, hjemmet, venner) Her er det vejlederen.
- Eleven skal enten gå til noget sport og/eller arbejde i sin fritid
- En gang om ugen har de mulighed for at dyrke sport med en vejleder og de andre
mønsterbrydere (fx spinning, easy line etc.)
- Eleven tilbydes mulighed for at deltage på en række selvværdsopbyggende arrangementer
samt dannelsesrejser
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SUCCES AVLER SUCCES
Selvværdsopbyggende arrangementer:
Eleverne skal have mulighed for at danne nye historier om sig selv, der er baseret på succes og
følelsen af, at ”jeg er sgu go´nok”. Vi inviterer derfor børnene/de unge med til en række
aktiviteter fx fisketur, teatret, fællesspisning, sport, juletur, Heide Park, London, skitur…………

Mulige samarbejdspartnere:

“DEN
DISKURS”

-

Skole, sociale myndigheder, politi
Organisationer med focus på unge kontakt
Lokale erhvervsråd
Velgørenheds organisationer
Lokale forretninger

POSITIVE

Måden, vi
vælger at beskrive en
elev, der forstyrrer meget på, danner grundlaget for al videre tænkning og kommunikation, der
handler om den pågældende elev.
Her er et eksempel, der drejer sig om en dreng i 8.klasse, der gennem hele sit skoleliv har været
nærmest en daglig udfordring for sine lærere:

En måde at se en elev på....
Peter:
• Vender sig hele tiden om
• Forstyrrende
• Ondskabsfuld
• Kan aldrig se sin egen andel i konflikter
• Ingen situationsfornemmelse
• Kan ikke koncentrere sig
• Ballademager
• Lyver/ikke til at stole på
• ingen respekt for de voksne
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Så kommer vi nemt til at:
•

Være restriktive i vores pædagogiske tilgang – fx sender ham
på kontoret

•

Tænke at han er uden for pædagogisk rækkevidde – det er
lige meget hvad vi gør…

•

Blive frustreret fordi, vi havde jo lige aftalt, men han holder
det ikke

Aftaler, restriktioner, straffe er blot adfærdsreguleringer, der kan være nødvendige, men de giver
os ingen indblik i elevens univers; det skaber ingen forståelse…
En anden måde at se den samme elev på……
Peter :
• Har brug for overblik
• Undervisningen skal give mening for ham
• Svært ved at forstå andres følelser
• Fortæller historier
• Har brug for at vide, hvad der skal ske
• Svært ved at stole på andre
• Lavt selvværd
• En elev der stiller anderledes krav til læreren

Så bliver det lettere i teamet at stille hinanden spørgsmålene:
Hvordan hjælper vi ham bedst?
&
Hvorfor agerer Peter, som han gør?
Vi skal huske hinanden på, at vejen til anerkendelse er at forstå Peters situation – huske på at der
er ingen, der ønsker at være en ”ballademager”, hvis han kunne lade være, gjorde han det – han
er en af de udsatte børn –børn der lider under, at de ikke kan det, de gerne vil.
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I teamet vil det være fint at:
• Fokusere på de positive/unikke undtagelser
• Hvornår havde Peter sidst held med at bekæmpe problemet?
• Hvad skete der da?
• Hvad gjorde han?
• Hvilke egenskaber/styrker viste det sig da, at Peter har?
• Med den viden vi nu har om ham, hvordan kan jeg/vi så
fremover bedst støtte ham?

Det er vigtigt at bruge et eksternaliserende sprogbrug, da man derved adskiller Peter fra
problemet…. Fx Peter har et problem, fremfor at Peter er et problem.
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STILLADSERING
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SPROGLIG STØTTE
LIFE SKILLS projektet er baseret på princippet om, at undervisningen i entreprenørskab og
innovation kan rummes i sammenhæng med fremmedsprogsundervisningen. For at projektet kan
blive en succesfuld del, i brugen, indlæringen og tilegnelsen af et fremmedsprog, er det
nødvendigt med stilladsering (scaffolding). Altså at skabe en ramme omkring indholdet, og et
fundament, hvorpå projektet kan bygges op.
At skabe et stillads er en kognitiv tilgang til at lære sprog, og som navnet antyder er det baseret
på ideen om at skabe støtte, mens man skaber læring. Stilladset i et LIFE SKILLS projekt involverer
sproglig støtte i det ønskede sprog, selvværd og selvtillidsopbygning og at stille de rette værktøjer
til rådighed for eleven.
Det er vigtigt at huske, at arbejdet med projekter ikke bare er noget man kaster sig ud i uden at
være ordentligt forberedt. Vi kan ikke forvente succes, hvis vi kaster eleverne ud på dybt vand og
tro at de kan svømme. Derfor er det vigtig at sikre, at eleverne har de nødvendige færdigheder,
viden og muligheder for at fuldføre den opgave der bliver stillet. Derfor skal vi have fokus på
stilladset før et LIFE SKILLS projekt kan finde sted.
Det betyder, at generel læring eller undervisningsteknikker der er anvendelige på tværs af
områder også skal indarbejdes i en LIFE SKILLS planlægning. Undervisere i
fremmedsprogsundervisningen bruger et bredt udvalg af instruktionsstrategier. Af disse strategier
vælger de, de mest effektive afhængigt af formålet med undervisningen og læringen. En måde at
skabe et stillads på i en læringssituation er at bruge Blooms reviderede taksonomi.
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Taksonomien til LIFE SKILLS stilladsering er baseret på Blooms reviderede taksonomi.
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Eksempler på måder at skabe stilladser kan
findes i LIFE SKILLS toolbox (værktøjskasse).
Nedenunder ses et overblik på enkelte
eksempel.

•
•
•
•
•

Udfyldningsopgaver
Kahoot
Ting vi har til fælles
Kollaborativ
skrivning
Word squares

•Kritisk tænkning
•Video produktion
•Lav podcasts
•Design en infographic
•Lav en historie baseret
på 5 billeder
•Analyser indhold
•undersøg emner

•Story boards
•Total physical response
•Picture Walk
•Video
•Word/picture banks

Sprogligt fokus og
sprigkundskaber
nødvendige for
projektets
fuldførelse

Gør brug af visuelle
demosntrationer
mm.

Stimulere Higher
Order Thinking

Opbygge selvværd
og sevtillid - Dare to
dare

•Drama og dans
•Teambuilding
•Lead by example
•Beløn postivi adfærd
•Beløn forsøget
•Sæt pris på individualitet
•Lav en succes dagbog
•Cooperative learning
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PROJEKTLEDELSE
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Et projekt er en større enkel aktivitet, begrænset i tid, ressourcer og indhold. Det har sin egen
opbygning. Processen i et projekt er en 4-faset arbejdsmodel med tilhørende muligheder for
fremgang i arbejdet. I denne sammenhæng er det defineret med ung- til -ung undervisning og
læring.

Entreprenørskab på skoler er defineret som:
Når du handler på muligheder og ideer og forvandler dem til værdi for
andre. Værdien som skabes, kan være finansiel, kulturel og social.
(www.ffe-ye.dk)

FASERNE
Et projekt er inddelt i fire faser:

1. Idéfase

3. Udførelsesfasen

2. Planlægningsfase

4. Evalueringsfasen
21
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IDEFASEN

Hvem gider at lave/gøre det samme igen og igen? Tænk ud af boksen.
Hvordan tænker man ud af boksen?:
• Lav en ”baglæns” brainstorm og skab fantastiske ideer gennem dårlige forslag; Hvad vil I
IKKE lave/gøre?
• Bliv filosofisk, tænk stort og vær ambitiøs.
• Bliv funky: vi er mest kreative, når vi samtidig har det sjovt.
• Sidst men ikke mindst: vi kunne anvende ‘Smart’ metoden; noget som er Specifikt,
Målbart, Accepteret, Realistisk og Tidsbegrænset.
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SMART metoden er baseret på ideen om at målet skal være specifikt,
målbart, accepteret, realistisk og tidsbegrænset. Målet bør være formet
på baggrund af elevernes subjektive viden.

S
M
A
R
T

Specifik

Hvad vil vi opnå? Hvorfor? Hvem er målgruppen? Skabe
et fælles sprog

Hvordan ved vi at forandringen har fundet sted?
Målbart

Accept

Hvad har vi opnået når målet er nået, som vi ikke havde
før?

Giver målet mening for alle?
Kan alle se sig selv i de roller de har fået?

Tror vi på at målene kan opnåes i på den tid vi har sat?
Realistisk

Har vi de nødvendige ressourcer?
Hvad kan støtte os? Hvad kan hindre os?

Tidsbegrænsning

Hvor lang tid har vi?
Ved alle hvorår de skal nå hvad?
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Planlægningsfasen

Få styr på jeres ideer og planlæg omhyggeligt før I starter.
Vi bør...
• Finde ud af hvem der er med i projektet. Hvem og hvor mange er der brug for, for at få
projektet til at fungere?
• Uddel ansvarsområder. Hvem gør hvad?
• Lav et skema, for at sikre at vi når det inden for tidsrammen. Hvornår gør vi hvad?
• Find ud af hvad der skal bruges i projektet og hvad koster det. Hvem betaler og hvordan?
Er det en lærer, en forældre, en sponsor eller jer selv? Måske er det deltagerne i projektet?
• Lav en plan B.
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Udførselsfasen

Nok snik-snak, planlægning og gode ideer. Det er nu eller aldrig.
Vi skal...
• Stoppe med at tænke. Det er tid til at få vores ideer ud i den virkelige verden. Lad ikke
perfektionisme stå i vejen for hvad der er muligt.
• Lev op til din del af aftalen og hjælp hinanden.
• Hold planen/aftalen og se hvad der sker!
• Sørg for at alle har en fantastisk oplevelse.
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Evalueringsfasen

Hvad virkede godt? Hvordan gør vi det endnu bedre næste gang?
Vi vill...
• Tale om projektet over en snack eller en kop kaffe.
• Spørge hinanden og deltagerne ”Hvad synes I om projektet?”
• Fokus på det der fungerede og lade succesen sprede sig.
• Overveje hvad vi kan gøre bedre næste gang.
• Finde ud af hvornår vores næste projekt skal begynde…
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HVORDAN MAN BLIVER PROCESFACILITATOR
Set fra elevernes synspunkt
For at virkeliggøre vores ”project X” har vi brug for en til at lede det. Selvfølgelig skal det være os selv.
Syv studerende/elever ville gerne være facilitator og her er hvordan timen med ”at blive en leder
1.0.1” begyndte. Et intensivt kursus i vejledning uden at tage beslutninger.

For at blive facilitator, har vi brug for at vide hvad opgaven er. På billedet ses Ditte, vores lærer, i
gang med at fortælle os om hvordan ”reglerne” er. En af reglerne er, at vi ikke må tage nogen
beslutninger på vegne af gruppen. Vores opgave er at guide projektdeltagerne mod målet –
Projekt X – en aftenbegivenhed.
Den specielle opgave var “Projekt X”, vi blev bedt om at finde ud af, hvilke mål vi ville have og
hvad vi ville opnå med denne begivenhed. Vi blev enige om vores slutmål:
At skabe relationer på tværs af kulturer og sprogbarrierer gennem egenproducerede projekter
og aktiviteter.
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Vores første skridt var at lave en oversigt over begivenheden, så alle
vidste hvornår der var pause og hvor vi skulle mødes for at orientere
hinanden. Det er vigtigt at have en plan, fordi vi har brug for at vide hvad
næste skridt er I forhold til raketmetoden og hvilke emner, samt hvilke
ting og materialer vi har brug for.

De sidste værktøjer i projektet, bliver oversat, så vores
undervisningsmateriale var klart. Vores opgave var også at undervise andre i
brugen af disse værktøjer. Hvilket var en stor del af vores forberedelse.
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