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Evaluering af Folkeoplysningspuljen 

 

Bæredygtig Byggeplads - Byg, snak og lær 

 
 
Højskolens navn 
Den Skandinaviske Designhøjskole 
 
Projektets navn: *  
Bæredygtig Byggeplan - byg, snak og lær 
 
Projektansvarlig: *  
Merete Østergaard 
 
Kontaktoplysningerne er kun til brug for FFDs konsulent, og vil ikke 
fremgå på hjemmeside eller andet, med mindre nedenstående 
samtykke er accepteret.  
 

Accept af, at projektansvarlig kan fremgå på foreningens 
hjemmeside  
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JA  
 
FORMÅL  
Med projektet “Bæredygtig byggeplads - byg, snak og lær” ønskede vi 
at udbrede vores erfaring med koble byggeprojekter/håndens arbejde, 
bæredygtighed og samtalen som en fælles læringsproces - skabe et 
fælles tredje.  
Konkret skulle deltagerne bygge et bæredygtigt siddemøbel i 
samarbejde med Den Skandinaviske Designhøjskole. I det samarbejde 
skulle samtalen om at bygge og om bæredygtighed bidrage til mere 
indsigt og viden om bæredygtighed, til fælles refleksioner over hvordan 
vi sammen og hver for sig vil og kan bidrage til en mere bæredygtig 
verden - individuelt, lokalt og globalt. 
Projektet blev eksekveret med udgangspunkt i siddemøblets tre 
livsfaser: Det bygges, det kommer ud på folkemødet og det kommer 
med hjem. Og de tre fasers forskellige fortællinger. 
 

 
MÅLGRUPPER OG DELTAGERE  
 
Hvem har været projektets primære målgruppe?  
Da vi udviklede projektet var vores primære målgruppe unge mellem 17 
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og 25 år, som havde en tilknytning til Ungdomshøjen, højskolernes telt 
og andre organisationer omkring området ved Ungdomshøjen.  
 
Hvor mange personer har medvirket i projektet som deltagere?  
Vi havde rigtig mange deltagere fra vores primære målgruppe fordelt 
over de tre dage folkemødet varede. Men vi oplevede også, at flere og 
flere udenfor den primære målgruppe deltog i projektet. Hvis man 
beskriver de mange forskellige grupper, som besøger Folkemøde, så 
var deltagerne i projektet: Højskoleelever, efterskoleelever, politikere, 
ordensmagten, “hr. og fru Jensen”, organisationsfolk, børn. I antal 
byggede cirka 300 deltagere et siddemøbel. I parentes skal det 
bemærkes, at der var flere, der gerne ville bygge siddemøbler, men af 
logistiske årsager var vi nød til at holde pauser for at gøre materialerne 
klar. Der var væsentlig flere medvirkende i projektet, end vi havde 
kalkuleret med.  
 
Hvor mange personer har projektet i øvrigt berørt, og hvem drejer 
det sig om?  
Tallet er svært at være konkret på, men under de tre dage på 
Folkemødet var følgende grupper i berøring med projektet: 
Forbipasserende som vi havde dialog med 1:1. 
Forbipasserende som læste vores informationsskilt, så på og lyttede, 
mens andre byggede og snakkede. 
Deltagere fra vores talk fra scenen på ungdomshøjen. 
Samarbejdspartnere (Carl Ras, Stark / Gentræ, Havnens hænder, 
deltagerne/gæsterne på Ungdomshøjen og foreningerne bag 
Ungdomshøjen). 
En stor del af de aktører på Folkemødet som havde stande i samme 
området som “Bæredygtigt Byggeri - byg, snak og lær" og deres 
besøgende. 
De folkemødegæster, der så siddemøblerne rundt omkring på 
folkemødet, og som talte med dem, der havde bygget siddemøblet eller 
læste sedlen på møblet. 
Grupper der var i berøring med projektet dekoblet projektets aktiviteter 
på og efter Folkemødet 2022: 
Stolens “eftermæle” efter folkemødet. Dvs. de personer der havde 
bygget siddemøblet og tog det med hjem eller gav det videre til andre. 
TV2, TV2 Bornholm og omtale i politiken 
Elever og medarbejdere på Den Skandinaviske Designhøjskole 
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AKTIVITETER  
 
Hvilke konkrete aktiviteter er blevet gennemført i regi af projektet? 
Over de tre dage som folkemødet varede havde vi to aktiviteter: 
Aktivitet 1: En workshop hvor gæsterne på Folkemødet med hjælp fra 
tidligere DSDH’er, en underviser fra DSDH og en byggekonsulent i 
samarbejde byggede et bæredygtigt siddemøbel. Workshoppen var 
udstyret med professionelt værktøj, træ, forskellige materialer til 
bærestropper blandt andet gamle bælter, vi havde købt i 
genbrugsbutikker og skabeloner til siddemøblerne.  
Gæster, der gerne ville bygge et siddemøbel, teamede op med en af 
DSDH-byggerne, som drev processen og samtalen. Det var væsentligt 
for projektets formål, at der var tid til at tale sammen. Det var meget 
forskelligt hvor lang tid, det tog at bygge og tale sammen - fra 20 
minutter til 1 1/2 time. Det skabte flere gange kø, og i den 
sammenhæng  drøftede vi, om vi skulle optimere på processen, så flere 
kunne få et siddemøbel med ud på Folkemødet. Vi valgte at fortsætte, 
som vi oprindeligt havde planlagt projektet, da en optimering af 
byggeprocessen ville skabe mindre “snak” og mindre “lær”. Netop snak 
og lær var en væsentligt del af folkeoplysningsprojektet “Bæredygtig 
Byggeplads - byg, snak og lær”. Den beslutning var på bekostning af, at 
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der kom flere siddemøbler ude på Folkemødet, men da vi ikke kunne 
være en aktiv del af de snakke. Valgte vi som beskrevet at fortsætte 
med den mere tidskrævende proces, men en proces som var i 
projektets ånd og formål.  
 
Aktivitet 2: 
Vi havde også aktiviter på scenen på Ungdomshøjen: Vi holdt et kort 
oplæg om bæredygtighed generelt, viste hvordan man byggede 
siddemøblet og inviterede til Silent Disco. Silent Disco havde vi med for 
at sætte fokus på bæredygtighed i den bredest mulige forståelse … det 
er ikke socialt bæredygtigt at forurene det fælles åbne rum med højt 
musik.  Vi ændrede på denne aktivitet under Folkemødet - se nedenfor 
under “Hvilke dele af projektet har medført flest udfordringer?” 
 
 
SAMARBEJDSRELATIONER  
 
Hvilke aktører har I samarbejdet med i forbindelse med projektet?  
Carl Ras, Stark / Genbyg, Favilla Studio, Ungdomshøjen og dens fire 
partner. 
 
Hvilket positivt udbytte har samarbejdet medført?  
Samarbejderne var helt afgørende for at projektet blev den succes, det 
blev. Samarbejdet med Ungdomshøjen og de fire partner i 
Ungdomshøjen skabte det nødvendige fundament for etablering af 
projektet, og det var en væsentligt faktor, at vi fysisk kunne være på 
Ungdomshøjen. Samtidig bidrog “Bæredygtig byggeplads - byg, snak 
og lær” også til at skabe aktivitet på ungdomshøjen under hele 
Folkemødet. 
 
Samarbejdet med de forskellige aktører skabt mulighed for at 
videreudvikle samarbejdet til andre lignende byggeprojektet. 
Samarbejdet med Stark Genbyg har bidraget til, at vi på DSDH i 
fremtiden kan arbejde med bæredygtige materialer i vores 
byggeprojektet, og derved nemmere gå fra idé til produkt.  
 
Generelt har de stærke partnere i projektet bidraget til at kvalificere 
projektet - blandt andet ved at stille spørgsmål og krav til både indhold 
og eksekvering.  
 
Samarbejderne har også udviklet vores netværk på DSDH. Netværker 
som kan bidrage positivt til undervisningen på DSDH. 
Desuden kom vi hjem med en aftale med to af vores 
samarbejdspartnere fra dette projekt, om at vi vil forsøge at sætte 
bæredygtighed og byggeri på dagsorden på Folkemøde 2023 med et 
forslag om at skabe et område på FM 2023 med temaet “Byggeri og 
bæredygtighed”.  
  
Vores samarbejdspartnere har fået indblik i, hvad højskole er, hvad vi 
kan og hvad vi står for - blandt andet med afsæt i højskolernes tre 
grundpiller: Demokratisk dannelse, livsoplysning og folkelig oplysning.  
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Hvilke udfordringer har samarbejdet medført?  
Vi oplevede ikke udfordringer med samarbejdspartnerne i projektet. Alle 
vægtede projektet og var indstillet på at optimere samarbejdet, så 
projektet lykkedes. At hele projektet blev afviklet problemfrit med vores 
samarbejdspartnere, skyldes især den gode dialog og 
forventningsafstemning, der var partnerne imellem i hele 
projektperioden.  
 
 

 
LÆRING FRA PROJEKET  
 
Hvilke dele af projektet er lykkedes bedst? 
Formålet med projektet var at bygge, at snakke og at lære som tre 
forbundne elementer. Og det lykkedes vi med under hele Folkemødet. 
Der blev bygget, snakket om bæredygtighed og videndelt både internt 
og eksternt.  
 
Uddyb hvilke forhold der har haft betydning for, at disse elementer 
er lykkedes?  
Det var flere parametre, der hver især og sammen var afgørende for at 
projektet lykkedes: 
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• De “folk” vi havde med på byggepladsen var kompetente både som 
byggere og som samtalepartnere om bæredygtigt byggeri. 

• Den fysiske opsætning af workshoppen fungerede. Der var plads til at 
bygge, “tilskuerne” kunne følge processen, alle kunne læse om 
projektet og endelig var workshoppen nemt afkodeligt for gæsterne på 
Folkemødet.  

• Gæsterne kunne være en aktiv del af projektet.  
• Endelig var det af stor betydning, for at vi kan konkludere, at projektet 

lykkedes, at de gæster på Folkemøde, som byggede et siddemøbel, 
tog det med ud på folkemødet. Sådan projektet ikke kun var synligt på 
Ungdomshøjen men flere steder på Folkemødet, og dermed var 
dialogskabende om bæredygtighed. 

 
Og som nævnt ovenfor - vi havde gode og kompetente 
samarbejdspartnere. 
 
Hvilke dele af projektet har medført flest udfordringer? 
Vi havde fem slots på scenen på Ungdomshøjen, hvor vi havde 
planlagt; oplæg om betydningen af at bygge bæredygtigt, om at bygge 
det konkrete siddemøbel og som afslutning invitere til silet disco 
 
Vores primære målgruppe for projektet var unge, men pga. projektets 
succes kom den sekundære målgruppe til tider til at stå i vejen for vores 
primære målgruppe. Der var ofte kø til at deltage i projektet / bygge et 
siddemøbel  
 
Uddyb, hvorfor de har været en udfordring  
Der var kun få gæster til vores oplæg på scenen. Hvilket i høj grad 
skyldtes, at gæsterne til oplæggende på scenen på Ungdomshøjen 
primært var elever fra de efter- og højskoler, der havde oplægget på 
scenen. Vi arbejdede under Folkemødet med at justere vores indlæg, 
og endte med at flytte vores oplæg mm ned i nærheden af vores 
workshop. I stedet for oplæg blev det en dialog med gæster, 
oplægsholderen og os. Det fungerede, men stadig ikke med det output 
vi havde forventet.  
 
Grundlæggende var det ikke en udfordring for projektet, at det var 
attraktiv for alle på folkemødet at deltage, men vi ville med projektet 
gerne have dialogen, mens der blev bygget, med unge og i dialogen 
gøre dem klogere på bæredygtighed og byggeri. De unge var der, men 
som nævnt ovenfor kom andre til at stå i vejen, for at flere unge fik 
muligheden for at deltage - også fordi de unge ikke havde 
tålmodigheden til at stå i kø - der var så meget andet, de skulle opleve 
på Folkemødet 2022. En løsning på den udfordring var at lave et 
bookingsystem for primære målgruppe, så vi sikrede en plads til dem. 
Den løsning på en udfordring kom til os for sent til vi kunne eksekvere 
den.  
 
Køen og dem der opgav at stå i kø var en udfordring, fordi der helt 
konkret var flere, der gerne ville deltage i projektet, end vi kunne nå at 
have med. Det tager tid at bygge et siddemøde og tale om det.  
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Er der elementer fra projektet, som vil blive forankret I jeres 
fremtidige højskolepraksis? 
Der er flere elementer, som vil blive forankret - både konkret i 
undervisningen på DSDH og som ny vidne om pædagogik og didaktik. 
  
 
Hvis ja, uddyb gerne  
Vi vil udvikle og arbejder med flere projekter, som eksekveres i det 
offentlige rum. Det er udviklende og lærerigt både for elever og 
undervisere på en højskole, som arbejder projektorienteret, at nogle 
projekterne bliver til udenfor højskolens rammer. 
 
Vi vil arbejde mere med brugerinddragelse. På DSDH har de fleste af 
vores projekter en slutbruger, men vi involverer dem sjældent i 
processen. Det vil vi i højere grad gøre fremadrettet. 
 
Vi har fået en større viden og faglighed om, hvad er bæredygtighed er; 
hvordan man kan definere bæredygtighed, hvordan arbejder man 
bæredygtigt, og om andre udfordringer der opstår, når et projektet skal 
være 100% bæredygtigt. 
 
Vi har oplevet værdien af at inddrage tidligere højskoleelever i projekter 
efter deres højskoleophold. Inddrage dem på andre måder end gennem 
elevforeningen, og bruge deres erhvervede kompetencer i projekter, 
som understøtter DSDHs værdier. 
 
Vi er blevet bekræftet i, at vi skal række ud til eksterne 
samarbejdspartnere. De vil gerne samarbejde med os, fordi vi er 
dygtige, kan få ting til at ske, og vi ser og løser ofte udfordringer på en 
anden måde end dem.  
 
Vi tør udfordre vores samarbejdspartnere i udviklingen af projekterne, 
fordi vi står på en god, solid kompetent faglighed i vores projekter. 
 
I den interne evaluering har vi især arbejdet med overstående, for at 
sikre transfer fra dette projekt både til kommende projektet og ind i 
DSDHs projektorienterede undervisningsmiljø. 
 
Er der noget I vil gøre anderledes, hvis I skal lave et lignende 
projektet i fremtiden?  
Testruns ville være ønskeligt, men vi kan ikke simulere, hvad der sker 
på Folkemødet. 
 
 
SAMLET VURDERING  
 
Hvad er jeres samlede vurdering af projektets forløb i forhold til de 
opstillede projektmål?  
 
Projektmål 1 - bygge et bæredygtigt siddemøde i samarbejde med en 
folkemødegæst (1:1) under devisen byg, snak og lær lykkedes 100%. 
Det er også vores vurdering, at Projektmål 2  - at siddemøblet skulle 
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bidrage til dialog om bæredygtigt byggeri på Folkemødet - også 
lykkedes. I forhold til projektmål 2 (som skete uden vores direkte 
involvering) fik vi tilbagemeldinger fra folk, der havde set siddemøblerne 
forskellige steder på Folkemøde. Og stimuleret af samtalekortene, som 
alle siddemøbler var udstyret med, blev der indledt en dialog.  
 
Hvad er de væsentligste erfaringer fra projektet i forhold til 
højskolernes folkeoplysende arbejde?  
 
Ingen kan alt, nogen kan noget og sammen kan vi gøre en forskel. Så 
vores opfordring er at teamet op med samarbejdspartnere, som er 
reelle SAMarbejdspartnere i handling  - ikke kun i ord og på skrift. 
Vi er blevet bekræftet i, at konkrete projekter, som vi i al beskedenhed 
er meget dygtige til på DSDH, som direkte involverer målgruppen, er 
der hvor folkeoplysningen brænder igennem.  
 
Har I yderligere kommentarer ift projektets forløb eller til 
puljemidlerne generelt? 
Det økonomisk / budget  er enormt vanskelig at arbejde med, da det i 
beskrivelsen af et nyt projekt, der udvikles fra idé over eksekvering til 
evaluering er vanskeligt at sætte præcis kroner på. Det kunne være en 
stor hjælp især i de store og forholdsvis omkostningstunge projekter, at 
kunne justere og/eller flytte udgiftsposter i budgettet undervejs.  
Ellers kun en stor taknemmelighed for, at vi kan søge medfinansiering, 
der muliggør projekter som dette. Projekter der både skaber viden, 
færdigheder og samarbejder, der rækker ud for projektets levetid.  
 


