
Kære underviser,

Fremtiden sidder i dit klasseværelse lige nu og hvor må det egentligt 
være en dejlig følelse! 

Det er DIG, som har evnerne til at skabe den næste generation af 
tænkere, skabere, kommunikatører og innovatører! Det er DIG, som kan 
få eleverne til at tro, at de netop ikke er hjælpeløse, men faktisk kan 
ændre ting i verden, hvis bare de tror på sig selv. 

Være med til at gøre en forskel. Motiver og inspirer dine elevers JEG 
KAN-kræfter. Bliv en del af Design for Change-forløbet, hvor mere end 44 
lande fra hele verden deltager. 

Hvilken forskel skal dine elever gøre i år?
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JEG   KAN!
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hvilken forskel skal dine
elever gøre i år?



JEG   KAN!
FORLØBET

ET GODT RÅD 
Brug jeres netværk og dem 

til de personer, som kan  
hjælpe jer videre med  
jeres ide. 
Spørg jeres lærer om hjælp 
og sørg altid for at 
forberede nogle spørgsmål, 
som I kan stille de personer,

Husk at 

Vis at alle kan gøre en  
forskel, hvis bare de tror
på en idé og tør handle 
på den!
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gode tips 
og tricks
Husk at få så mange idéer 
som muligt og lad være
at vælge den første og
bedste idé. 
Løsningen findes måske i   
den næste, eller næste idé...

Visualisér Successen
Et problem er en sum af mange ting. 
Så der skal måske mange små løsninger til 
at løse hele problemet, som skaber ændringen. 

1.brainstorm
Find på så mange idéer som muligt 
for at skabe de bedste løsninger, 
der kan komme til gavn for så mange mennesker
som muligt.
Husk på at alle idéer kan bruges – også de 
de lidt skøre idéer.

Udvikl videre på hinandens idéer– sig "ja, og" •
i stedet for "nej, men".
Tegn eller visualisér jeres •
idéer

2.STEM
Stem på idéerne og udvælg 
den eller de idéer, som
bedst muligt løser
jeres problem. 

Tænk med hjertet 
For at skabe en forskel og en positiv forandring 
skal man prøve at forstå, hvad mennesker føler og tænker.

1.Observér
Se godt på dine omgivelser; din klasse, din skole og dit 
lokalområde.  Se på menneskene og hvad de gør. 
Se på hvordan omgivelserne påvirker dem. 
Læg mærke til hvilke kulturer og traditioner de er en del af.

Hvad irriterer dig?•
Hvad vil du gerne ændre på?•

2.Stem
Del dine observationer med din gruppe.•
Arbejd sammen om at vælge én af gruppens•
observationer, som I alle vil arbejde videre med.

3.Involvér
Gå ud og tal med nogle af de mennesker, som er 
en del af jeres observationer.

Interview dem for at forstå deres•
ønsker og bekymringer. 
Dette gør, at I bedre kan finde  
en løsning på problemet.

“JEG kan! du kan også!” 
Når I deler jeres JEG KAN-fortælling med andre, hjælper det dem 
til også at tænke "JEG KAN!” 

1.indsend
Del din JEG KAN-fortælling med os på:
www.challenge.dfcworld.com 
Følg instruktionen på siden.
I kan indsende:

Billeder og tekstdokumenter •
(max 4 billeder pr. trin- altså 16 i alt)
video/Youtube link (max 3 min lang)•

2.INSPIRér
I kan bruge disse idéer til at 
sprede jeres JEG KAN-fortælling 

Fortæl om den ved •
morgensamlingen
Fortæl om den til•
jeres familie og venner
Skriv lidt om den i fx •
skolens nyhedsbrev

få det til at ske
1.PLANlæg

Hvilke ressourcer får I brug for? Hvad er budgettet?•
Hvor får I penge fra? Hvem skal I kontakte? 
Hvor lang tid tager det? 
Hvem skal I kontakte?
Hvordan vil I dokumentere jeres •
arbejde?
Fordel de mange opgaver •
imellem jer.

2.IMPLEMENTér
Følg jeres plan og gå nu ud og •
sæt den i værk.  
Yes! JEG KAN!

3.REFLEktér
Hvilke 3 ting har du lært af •
forløbet?
Hvilke 2 ting har du lært om •
dine gruppekammerater?
Hvilken 1 ting har du lært om dig selv?•
Hvordan vil du sørge for at opretholde •
dit projekts resultater?
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Dine elever�KAN GØRE EN FORSKEL!
Vis dem hvordan de fire procestrin 
OPDAG-DRØM-4,"#-DEL
 kan hjælpe dem med at  ÆNDRE
 deres verden
Tilmeld dit projekt til VIA, CFU på 
viacfu.dk/dfc

Kom godt igang
Fortæl dine elever, at de sagtens 
kan gøre en meningsfuld forskel  
for andre.
Der findes mange gode eksempler 
på, at børn og unge har gjort en
forskel for andre. Se blandt andet
vindervideoen fra 2014 fra  
Skorpeskolen her: viacfu.dk/dfc

deltagelse
Alle klassetrin kan deltage i  
Design for Change. 
Det er ganske gratis at deltage
Tilmelding skal ske til 
Rune Overvad Schou, ruos@via.dk.

Bedømmelse
I bedømmelsen lægges der vægt
på elevernes initiativ, handlekraft og
idérigdom i forbindelse med at løse
et problem, som optager dem.
Der ses også på i hvor høj grad  
eleverne involverer lokalområdet
og inddrager revante aktører og 
målgrupper i deres løsningsforslag. 

Så hjælp dine elever med at 
tænke bag de åbenlyse løsninger 
og giv dem en oplevelse af, at
de rent faktisk KAN gøre en forskel 
ved at HANDLE på deres idéer.

afslutningsvis
Er det vigtigt, at eleverne 
indsamler statistik og får  
feedback fra deres målgruppe 
efter løsningsforslaget er ført
ud i livet. På denne måde kan 
se, hvilken forandring deres idéer

Til sidst skal eleverne 
reflektere over egen læreproces 
og se på, hvilke ændringer
de oplever i dem selv; er de blevet
modigere? Oplever de stolthed? 
Oplever de, at de kan gøre en forskel?

klar til at blive en superhelt?
lav grupper med 

 
5 personer.  følg nedenstående
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for at få dine

 jeg kan! superheltekræfter

I kender til at skabe kontakt 

I vil i kontakt med.

Se viacfu.dk/dfc for mere information.
har skabt.



Tilmelding

vil du læse om dfc?
Så kan du blive inspireret af I CAN bogen,
som kan fås på

 

www.amarchitrakatha.com

Siden 2009 har mere end

 

200,000  skoler i over 

 

30  lande deltaget med   
10000  jeg kan-fortællinger

Alle børn og unge kan gøre en 
forskel, Hvis de tror nok på det!

Indsend jeres JEG KAN-fortællinger
til   
eller læs mere på 

challenge.dfcworld.com
viacfu.dk/dfc

Med venlig hilsen 

Rune Overvad Schou 
ruos@via.dk, 87 55 28 09 
via, center for undervisning 


