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ELEVER FRA 8.-10. ÅRGANG

Forløbet Startede med, at vi sammen udvalgte artikler i børnekonventionen og sammenholdt dem 
med 4 og 16.6 i FNs Verdensmål. Det udløste nogle sjove aktiviteter og samtaler.
Så gik vi i klassen i gang med at lave et klassechartre, så Vi alle havde et fælles ståsted i forhold til, 
hvad vi synes en god skolegang er og hvordan vi kan forvente at vi opfører os overfor hinanden i 
skolen. I forståelsesfasen fik vi besøg af forskellige foredragsholdere, som autentiske brugere og til 
stor inspiration for eleverne. Det fik gang i tankerne for eleverne, og efter et par dage blomstrede 
idéudviklingen og der kom gang i de forskellige grupper. Eleverne lavede spørgeskemaer til skolens 
elever, ringede til forskellige instanser i kommunen og fik ligesåstille form på deres projekt. Vi lærere 
lagde forskellige benspænd ind i dagene, og da vi sidst i idéudviklingsfasen arbejdede med 4-feed-
back var alle klar til realiseringsfasen og det sidste ryk. Der var tryk på i sløjd og formningslokalet og 
den digitale produktion med iPaden  i denne sidste fase, da der var flere grupper der skulle bygge, 
male, lave kort film til den autentiske bruger og samle deres idéer.
Forløbet blev afsluttet med at eleverne holdt små fremlæggelser for hinanden af deres idéer - dette 
pga COVID-19- forsigtigheden. Der blev flittigt filmet og taget billeder, så den autentiske bruger, for-
ældre og andre interesserede kunne se de gode resultater og idéer. Der var nogle elever som sendte 
links til den autentiske brugerer af deres kort film.
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Refleksion & overraskelser   Det overraskede os, at der stadig 
var elever i klasen, der skulle hjælpes i gang hver dag og som ikke selv havde drive og energi til at 
starte op. Vi brugte en del tid på, at provokere deres tanker og få dem til at tænke i nye baner, uden 
at vi som lærere satte ordrer og bestemte for dem. Nogle elever er stadig så fastgroede i det trygge 
og har svært ved at være på glat is og selv at skulle kreere noget som hverken har en regel eller en 
løsning.

Forbedringsforslag   
Vi vil i bedre tid finde forskellige mulige autentiske brugere, da forløbet ofte er på samme tid for alle 

elever, og derfor er der pres på byens instanser.

Vi vil i næste forløb helt lade de forskelige grupper selv vælge verdensmål, så alle bliver drevet af 

motivation af og interesse for emnet.
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• Start ALTID med at have 
styr på den autentiske 
bruger.

Forløbet er udviklet af

Seth-Ole Skifte

Makkak Fly

sskifte@gmail.com

makkakfly68@gmail.com

LÆRER

LÆRER

Materialer
Unicef.gl 

rettighedsskoler.unicef.dk 

Heleverdeniskole.dk 

• Smid ALTID benspænd 
og hjernegymnastik ind, så 
eleverne får gode kreative 
afbræk.

• Brug vidensvæggen aktivt 
i forløbet.
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