
Rapport vedr. forløbet ”Innovative 
medborgere og bæredygtighedsagenter 
(IMB)” 
 
Overordnet:  Projektet blev gennemført i perioden marts-juni 2019. Dog ændredes 

tidsplanen en smule, således at forberedelsesfasen blev længere end 
forventet. Dette skyldes hovedsageligt, at vi oplevede, at 
organisationen Heartland Festival ikke var helt klar til at tage de 
nødvendige beslutninger allerede i marts måned. Endvidere blev der 
tilmeldt færre elever end forventet til forløbet 
”bæredygtighedsagenter”. 

 
Beskrivelse af projektet: Formålet med projekt IMB er at udvikle og afprøve et læringsforløb, der 

kan udvikle højskoleelevers evner indenfor innovation i forhold til 
bæredygtighed og medborgerskab. Det er det overordnede ønske, at 
eleverne ser sig selv som ”agenter”, der har opnået kompetencer, som 
kan bæres videre efter endt højskoleophold, og som kan bidrage til et 
bæredygtigt og innovativt ”outreach” lokalt og globalt. Endvidere 
forventes det, at projektet kan fungere som en form for 
”efteruddannelse” af højskolens lærere, med det formål at lærerne i 
fremtiden kunne være i stand til at udvikle læringsforløb med 
innovation og bæredygtig udvikling som sigte.   

 
Deltagere: Succeskriteriet var at ca. 50% af skolens elever deltog i projektet, 

hvilket lige knap blev opnået, da i alt 49 elever deltog, hvilket udgjorde 
ca. 45% af elevgruppen. Ud af de 49 deltage, arbejdede ca. 20% med 
bæredygtighed – bl.a. vha. ”nudging”, og de resterende med innovative 
medborgere – bl.a. vha. af performative virkemidler og interaktive 
installationer og aktiviteter.  

 Resultatet betragtes som tilfredsstillende. 
 
 
 
 Læringsforløb: Gennem ugerne blev der udviklet 2 forskellige læringsforløb. Et for 

bæredygtighed og et for innovative medborgere. Oversigterne ses 
nedenfor. Oversigterne er meget overordnede, da eleverne arbejdede 
med mange forskellige projekter i grupper. Nogle af resultaterne kan 
ses i bilagene nedenfor – og andre kan ses i den medfølgende 
dokumentarfilm, der også indgår som en del af 
evalueringen/afrapporteringen.  

 

 



Lektionsplan – bæredygtighed 
Udarbejdet i samarbejde med konsulent Morten Ploug Henriksen. 
 
 
Læringsforløb for bæredygtighed vedr. Oure Højskole og Heartland Festival 
 
Lektion 1:   Kick off og intro til forløb + gruppedannelse/teambuilding 

(mulighed for presseomtale) 
 
Lektion 2:   Forstå bæredygtighedsudfordringerne og mulighederne på 

Heartland/Oure 
 
Lektion 3:   Udvikle kreative strategier og udformning af 

idébeskrivelser/konceptboard 
 
Lektion 4:   Lav præsentation af kreativ idé i plenum og feedback fra 

Heartland/Oure (mulighed for presseomtale) 
 
Lektion 5:   Opstart prototypeudvikling og visualisering af idé 
 
Lektion 6:   Arbejde på prototype + udvidet viden om Heartland udfordringer 
 
Lektion 7:   Få faglig feedback fra undervisere på Oure + arbejde videre med 

prototyperne 
 
Lektion 8:   Optimér præsentation, performance eller støtteredskaber til 

prototype + finjustering af prototyper 
 
Lektion 9:   Kom på besøg på Heartland og lav simpel pre-test af løsning 

(ugen op til festivalen) 
 
Lektion 10:  Klargør implementering og testdesign på Heartland 
 
Programpunkt om søndagen på Heartland, hvor vindere af den mest "realistiske", "sjove" 
og "vilde idé" kåres med præmier og PR-historier kommer i pressen. 
 
 
BEMÆRK: planen kan skaleres.  
 
 
 
 
  



Lektionsplan – Innovative medborgere 
Udarbejdet i samarbejde med elever på Oure Højskole + Heartland Festival. 
 
 
 

Overordnet idé til Oure Højskoles bar 	
	
Med baren, som Oure Højskoles Performing Art’s elever bemander, er det vores ønske at skabe et 

fordøjelsesrum, hvor festivalgæsterne får mulighed for at fordøje de oplevelser som de har haft 

med f.eks. en talk eller en koncert. Vi arbejder således med udgangspunkt i de oplevelser, som 

Hartland allerede præsenterer. Baren skal være et åndehul, hvor gæsterne kan hænge ud og 

opleve noget underfundigt og usædvanligt. Vores tilgang er subtil frem for påtrængende og 

varierer fra et spørgsmål til en koreograferet servering. Desuden vil der være små lydværker, som 

publikum kan lytte i i høretelefoner. 	
	
Vi arbejder med følgende tematikker: 	
	
// INTELLEKTUEL FORDØJELSE // 	
SAMTALESALONER UDVIKLET UD FRA TALKS 	
	
// ABSTRAKT FORDØJELSE // 	
BEVÆGELSE + LYD UDVIKLET UD FRA MUSIK & TALKS	
	
// SCENOGRAFISK UDTRYK // 	
BARENS UDSEENDE & KOSTUMER 	
	
// PRAKTISK LOGISTISK // 	
BARRENS FUNKTION I FORM AF UDSKÆNKNING & OPRYDNING	
	

Kalender + indhold 	
	
Mandag den 15. april Intro til projektet evt. med Hartland rep. 	
Fredag den 26. april Brainstorm over udvalgte kunstnere + Vivienne Westwood køb tøj 	
Mandag den 29. april Brainstorm 	
Fredag den 3. maj Kostumeworkshop med Line 	
Onsdag den 15. maj  18-21 deltager vi med eleverne i møde hos Albani 	
Mandag den 6. maj Arbejde med at skabe indhold / Ingrid 	
Fredag den 10. maj Arbejde med at skabe indhold 	
Mandag den 13. maj Arbejde med at skabe indhold / Ingrid 	
Mandag den 20. maj Arbejde med at skabe indhold / Ingrid 	
Fredag den 24. maj Arbejde med at skabe indhold / Ingrid 	
Mandag den 27. maj Prøve på Hartland  



Tirsdag den 28. maj  Bygge - Tine melder tilbage på, hvor mange som 1,5 dag. 	
Onsdag den 29. maj Prøver	
Torsdag-søndag: Afvikling. 

Uge 23+24:  Evaluering og efterbearbejdelse. 

 

 
  



Produkter:  Der blev udviklet adskillige produkter der alle blev afprøvet på Heartland 

Festival. Nedenfor ses et udpluk af de produkter som innovative 

medborgere bl.a. arbejdede med. Ligeledes kan man i den 

medfølgende dokumentarfilm se nogle af de ”nudging”-produkter, som 

bæredygtighedsgruppen udviklede. 

 

TORSDAG KL. 16:30  
ROBERT SAPOLSKY & LONE FRANK  
WHAT IS THE FUTURE OF HUMAN EVOLUTION?  
Robert spørger: “Er menneskets natur igang med at forandre sig?”  
Vi spørger: “Hvordan kan man se det på dansen i løbet af de sidste 2000 år?”  
 

 
 

FREDAG KL. 10:30  
HELLE THORNING SCHMIDT & VINCENT HENDRICKS 
HVAD ER MAGT?  
De spørger: “Hvad er magt?”  
Vi spørger: “Hvordan bliver du påvirket af magt?” 

 
 



 
 

 

LØRDAG KL. 12  
VIVIENNE WESTWOOD 
SEVEN MILLION DON’T KNOW, WE ARE AN ENDANGERED SPECIES - ANALYSIS: HOW TO SAVE THE 
WORLD FROM SELF-DESTRUCTION  
Vivienne spørger: “Hvordan kan vi redde os selv fra udryddelse?”  
Vi spørger: “Hvordan hænger mode og bæredygtighed sammen?” 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LØRDAG KL. 17:15 
DAN REED & MARGO JEFFERSON  
CAN WE STILL DANCE TO MICHAEL JACKSON?  
De spørger: “Er det OK stadig at danse til MJ efter diverse anklager og stærke beviser?   
Vi spørger: “Hvordan kan vi dekonstruere myten, manden, barnestjernen, bevægelserne uden 
musikken?” 
 
 
 



 

 

Konklusion: Af dette forløb kan vi konkludere, at det at arbejde med bæredygtighed 

og nugding i en performativ ramme er en udfordrende størrelse, som 

eleverne og Oure Højskole som organisation har lært rigtig meget af.  

 

Det at skabe opmærksomhed om et emne, som er så meget oppe i 

tiden, og som i mange tilfælde kan virke restriktivt på publikums adfærd 

kræver ekstra opmærksomhed, for ikke at komme til at virke som om 

man peger fingre af glade festivalgæster. Vi konkluderede, at 

elementer, som var interaktive og på en underspillet måde fik publikum i 

spil, var dem som virkede bedst og bragte flest smil og aha 

kommentarer frem.  

 

Desuden kan vi på et mere organisatorisk plan konkludere, at det er en 

udfordring at arbejde sammen med en organisation, som har store 

æstetiske ambitioner, koblet med en højskole som fortrinsvist har fokus 

på den pædagogiske læringsproces.  

 

Rent pædagogisk har lærerne stiftet bekendtskab med, hvad det kræver 

at udvikle læringsforløb indenfor bæredygtighed og medborgerskab. Det 

har været lærerigt, og vi føler, at vi står langt bedre rustet til at arbejde 

med emnerne i fremtiden. 

 

 

/Oure 19. august 2019 

Katrine Friis & Thomas Bundgaard 

Oure Højskole	
 



Plakat til Atmosfærebaren: 

OURE HØJSKOLES PERFORMING ARTS LINJER 
PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED HEARTLAND 

FESTIVAL 
 

ATMOSFÆRE BAR  
 

- NYE PERSPEKTIVER PÅ ÅRETS TALKS  
 

TORSDAG KL. 16:30  - FUTURE TALKS SCENEN  
ROBERT SAPOLSKY & LONE FRANK  

WHAT IS THE FUTURE OF HUMAN EVOLUTION?  
Robert spørger: “Er menneskets natur igang med at forandre sig?”  

Vi spørger: “Hvordan kan man se det på dansen i løbet af de sidste 2000 år?”  
 

... 
 

FREDAG KL. 10:30 - HEARTLAND TALKS SCENEN  
HELLE THORNING SCHMIDT & VINCENT HENDRICKS 

HVAD ER MAGT?  
De spørger: “Hvad er magt?”  

Vi spørger: “Hvordan bliver du påvirket af magt?” 
 

... 
 

LØRDAG KL. 12 - HEARTLAND TALKS  
VIVIENNE WESTWOOD 

SEVEN MILLION DON’T KNOW, WE ARE AN ENDANGERED SPECIES - ANALYSIS: HOW TO 
SAVE THE WORLD FROM SELF-DESTRUCTION  

Vivienne spørger: “Hvordan kan vi redde os selv fra udryddelse?”  
Vi spørger: “Hvordan hænger mode og bæredygtighed sammen?” 

 
... 
 

LØRDAG KL. 17:15 - HEARTLAND TALKS SCENEN 
DAN REED & MARGO JEFFERSON  

CAN WE STILL DANCE TO MICHAEL JACKSON?  
De spørger: “Er det OK stadig at danse til MJ efter diverse anklager og stærke beviser?   

Vi spørger: “Hvordan kan vi dekonstruere myten, manden, barnestjernen, bevægelserne uden 
musikken?” 



 

	

 

 

 

 


