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På billedet: Project Planning School workshop i Sønderborg

Liste over initialord og forkortelser

Acronym

English Meaning

Original Language

B4R

Benefit4Regions

—

D

Germany

Deutschland

DE

Germany

Deutschland

DK

Denmark

Danmark

EU

European Union

FHVD

University
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Administration and Services

IVR
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LLUR
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State
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Landesamt
für
Landwirtschaft,
Umwelt und Ländliche Räume des
Landes Schleswig-Holstein

LTO

Long-term orientation

—

MAS

Masculinity Index Value

—

MOOC

Massive Open Online Course

—

OECD

Organisation for Economic Cooperation and
Development

—

PDI

Power Distance Index

—

PPS

Project Planning School

—

SDU

University of Southern Denmark

Syddansk Universitet

UAI

Uncertainty Avoidance Index

—

UC SYD

University College South Denmark

—

WVS

World Values Survey

—

—
Sciences

for

Fachhochschule für Verwaltung und
Dienstleistung
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Indledning
Interreg 5A projektet “Benefit4Regions” har til formål at forbedre opholdsvilkår i landlige områder, især
i den dansk-tyske grænseregion. Den metodiske fremgangsmåde bestod i, at stakeholder-baserede
case studies blev gennemført i forhold til at identificere udfordringer og resultater for kommunerne og
andre regionale grupper, som udførte projekter i en grænseoverskridende situation. Deltagelsen af
case study-repræsentanter og kommunikationen blev analyseret af B4R videnskabspartnere i forhold
til at komme med almene forslag og strategier, som kan hjælpe projektets arbejde i regionen i
fremtiden. Som stakeholder i projektet fungerer bl.a. kommunerne, NGO’er og lokale virksomheder.
For at kunne videregive resultaterne fra projektet og for at kunne informere de regionale stakeholdere
om praktiske idéer, blev “Project Planning School” (PPS) udvidet. Den største del af arbejdet i de
fleste organisationer er efterhånden projektarbejde (Moran, Youngdahl og Moran, 2009, s. 288).
Projekterne bliver udover det brugt til udviklingsarbejder i landområderne i den dansk-tyske
grænseregion.
Project Planning Schools grundkoncept
Projekt Planning School gennemfører workshops i forskellige regioner i hele det tysk-danske
grænseområde. Målet består i at skaffe nye færdigheder, redskaber og informationer i forhold til at
hjælpe stakeholdere effektivt med projekter, hvor der arbejdes sammen for at skabe udvikling i
området. Workshoppens indhold varieres efter deltagernes interesse. PPS’s metodiske grundlag er
baseret på B4R’s forskning angående kommunikation, deltagelse, en oversigt over litteraturen og
PPS’s dataindsamling. Ved den første workshop er der valgt en facilitator til at lede seancen.
Facilitator såvel som deltagere kommer med eksisterende viden og færdigheder til workshoppens
emne og deler deres viden og færdigheder med de andre. Ved fremtidige workshops kan deltagerne
fra tidligere workshops fungere som facilitatorer, fordi de allerede har lært nye færdigheder. Disse
facilitatorer og også de nye deltagere forsætter med at bringe viden og færdigheder med til workshops
og deler dem med de andre. Ved at bruge deltagere, som senere fungerer som facilitatorer ved
fremtidige workshops, gør man projektet mere levende. De nye facilitatorer er allerede trænet i
metoden og kender dermed allerede til skolens koncept. Det er mening, at workshops fortsætter
uendeligt og i samme stil. Dog kan indholdet ændre sig efter, hvad deltagerne har brug for at lære eller
tale om. Workshoppens redskaber og metoder kan ses på Benefit4Regions videns- og
informationsdelings-platform, som hedder Copedia (http://copedia.eu/).
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Project Planning Schools grundlæggende koncept:

Tidsplan angående gennemførelsen:
Project Planning Schools skabelsesproces startede med et møde mellem projektpartnere i Knivsbjerg
den 21. november i 2017. I december 2017 gik man i gang med at planlægge projektets indhold og
metoder. En første analyse af allerede eksisterende informationer startede i januar 2018. En kvalitativ
netværksanalyse blev sat i gang på samme tidspunkt, som man kan se i en særskilt publicering
(Kristin Groths speciale). Den 25. juni og den 31. august 2018 blev der afholdt workshops angående
metodisk tilpasning. Disse havde til formål at tilpasse foreslåede metoder og projektets videnskabelige
indhold med eksperternes anbefalinger. Planlægningen af den første workshop startede 16. og 17.
januar 2019.
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Fase I: Evaluering af forventninger og forslag angående workshoppens
gennemførelse og videnskabelig transfer
B4R projekts og netværkspartneres første udkast af forventninger
Den første indsamling af idéer og forventninger til Planning School fandt sted ved projektpartnermødet
i Knivsbjerg den 21. november i 2017. En komplet liste af svar findes i PPS’s konceptpapir.
Indholdsmæssige forslag
De bedste praktiske eksempler (D)
Tydelig grænseoverskridende (administrativ)
struktur og rolledefinitioner (DK)
(problem-opklaring/projekt-gennemførelse)
mønster
Udbredelse af succesrige deltagelses-proces
metoder på langt sigt
Udbredelse
af
effektive
/
succesrige
kommunikationsprocesmetoder
Orienteringsvejledning (mønster) angående
planlægningsprocesser
Udbredelse af grundlæggende viden

Aspekter angående layout
Almindelig anvendelighed / overførlighed (D & DK)
Nemt sprog / nemt at forstå for alle (D & DK)

Tysk - Dansk
Interessant baggrund (attraktiv…)
Workshops

Første idéer og forslag angående Project Planning School: (Uwe Rammert)
*Deltagernes forslag er sorteret efter hyppighed og forekomst. Et par svar blev ikke medtaget. Hvis du vil se alle svar, kan du
kigge i bilag I.

Kulturelle overvejelser
Voksenlæring i mållandene
De allerede nævnte forventninger kan anses som vigtig “håndbog” i forhold til indhold og layout af de
første workshops. For at få en dybere indsigt i, hvordan man gennemfører en workshop i dansk-tysk
kontekst, er det vigtigt at granske i kulturelle overvejelser. ”Kultur” bliver her defineret som ”kollektiv
programmering af sindet, som skelner gruppens eller kategoriens medlemmer fra andre (Hofstede,
Hofstede, og Minkov, 2011, s.3).
De allerede beskrevne kulturelle forskelle bør ikke blive over-generaliseret, men de skal overvejes og
tages i betragtning. Danske og tyske enkeltpersoner vil ikke altid kunne bruge de mest omfattende
kulturelle tendenser til deres egne lande. Ved første øjekast på forskellene i deltagelsen af
voksenlæring i mållandene kan man se, at det muligvis er mere fortroligt for danskerne end for
tyskerne. Sammenligner man den tyske population med den danske, kan man se, at en højere
procentdel af danskerne viser, at de beskæftiger sig med en livslang læring (European Commission,
2012).
Danmark udgør landet med den højeste deltagelseskvote i forhold til voksenlæring i EU (European
Commission, 2012) og har en lang historie, når det kommer til voksenlæring. Historien startede med
grundlæggelsen af Folkehøjskoler i det nittende århundrede, styret af N.F.S. Grundtvigs og Christen
Kolds idéer (OECD, 2001, p.12). I 2005 var omkring 27,4% af alle danskerne involveret i
igangværende uddannelse eller en form for træning, sammenlignet med 7,7% i Tyskland. I 2010 steg
procenttallet i Danmark op til 32,8%, mens det forblev på samme niveau i Tyskland (ibid.). Disse tal
viser, at der måske skal en større indsats til, når det handler om få folk til at deltage i Planning School i
Tyskland. Det samme studie viste, at tyskernes vigtigste grunde til ikke at deltage var høje
omkostninger (37,4%), konflikter angående arbejdstidsplan (31,6%), ikke nok tid til familien (29,1%),
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for lang afstand til undervisningssted (21,3%), mangel af forudsætninger (20,6%) og sundhed og alder
(10,4%) (ibid.).

Project Planning School har til formål at
bidrage i en udvikling i forhold til de
allerede-beskrevne motivationer og vil
dermed hjælpe deltagerne med at finde
det, de har brug for.

Percentage of population

For at undgå en lav deltagelse på grund af høje omkostninger, som jo var tyskernes vigtigste grund til
til ikke at deltage, bliver Project Planning School gratis for enkeltpersoner og institutioner, som ikke har
de nødvendige midler. Den første (prototype) workshop bliver finansieret af Benefit4Regions og er
dermed gratis for alle deltagere.
Percentage of population participating in
Derudover er det ikke nødvendigt at
lifelong learning
medbringe forudsætninger, når man vil
deltage. Den hyppigste
35.0
motivationsgrund for at deltage i en ikke30.0
officiel uddannelse og træning i
Tyskland var, at personerne ville levere
25.0
et bedre stykke arbejde, eller de ville
forbedre deres karriereudsigter (68%).
20.0
2005
45% ville opnå viden og færdigheder i
15.0
forhold til interessante emner (ibid.).
2010
10.0
5.0
0.0
Denmark

Germany

Procentantal af befolkningen, der deltager i livslang læring:
(Data hentet fra European Commission, 2012)
De væsentligste, kulturelle overvejelser om workshoppens udvikling er anført nedenunder. Hvis du vil
se flere informationer, skal du kigge på den kulturelle sammenligningsdel af Project Planning Schools
fuldstændige koncept.
•

•

•

•

•

Der opfordres til, at man siger sin egen mening i et individuelt samfund i både Danmark og
Tyskland (Hofstede et al., 2010, s. 95); alligevel forventes det af de voksne personer, at man
tager imod feedback på en konstruktiv måde. Når man tager dette i betragtning, burde
opmuntringen til feedback i gruppediskussionerne, interaktive præsentationer og afslutningen
på en workshop give gode resultater
I Danmark sker ændringsprocesser hurtigere end i Tyskland. Dette grundes i, at der i
Danmark er færre administrative niveauer og større administrative enheder end i Tyskland
(Inclán Garcia, 2017, s.77); udover det, gør den større distance mellem myndighederne i
Tyskland det meget svært at få en godkendelse af nye idéer og projekter. Med denne viden er
det nemmere for deltagerne at planlægge projekter med deltagere fra begge sider af
grænsen, idet man har større forståelse for tidsforsinkelser.
Fordi danskerne muligvis er bedre til opgaver, der kræver underordnede intiativer, og tyskerne
muligvis er bedre til opgaver, der kræver disciplin (Hofstede et al., 2010, s. 75), er det vigtigt at
have en balance mellem begge typer.
Dansk kultur er generelt set mildere end den tyske kultur. Dette grundes i, at man lægger
vægt på at opretholde et godt forhold og at udveksle følelser i stedet for at konkurrere,
overføre informationer, opnå høje præstationer og resultater (Zavřelová, 2017; (Hofstede et
al., 2010, s. 164). Således er forholdsopbyggende og opgaveorienterede aktiviteter anbefalet
for at opnå en lige balance.
Administrationen er sandsynligvis grundet i intuition og enstemmighed i Danmark, hvorimod
det i Tyskland foregår mere beslutsomt og aggressiv (Hofstede et al., 2010, s.170). At
diskutere dette emne med deltagerne vil muligvis føre til en god balance i en gruppearbejdet.
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•

•

•

Danskerne accepterer det bedre end tyskerne, når noget er usikkert (Hofstede et al., 2010, s.
192-194) og er derfor mindre glad for struktur og foretrækker generelt åbne læringssituationer
med upræcise objekter, brede arbejdsopgaver og ingen tidsplaner. Tyskerne på den anden
side foretrækker struktureret læring med præcise objekter, detaljlerede arbejdsopgaver og en
strikt tidsplan, hvor de har muligheden for at finde det ene rigtige svar til et spørgsmål
(Hofstede et al, 2010, p. 205). Med den baggrundsviden giver det mest mening at sørge for en
moderat mængde af struktur i PPS, som giver muligheden for kreativitet i workshoppens timer.
Der findes et generelt lavt frygtniveau i Danmark; Aggression og følelser skal ikke vises og at
opføre sig emotionelt eller larmende bliver ofte misbilliget. Hvis man giver for meget udtryk for
sine følelser, kan det blive opfattet som stress. Tyskerne er mere udtryksfulde, når det
kommer til deres følelser. (Hofstede et al., s. 196). Disse forskelle i at udtrykke følelser er
vigtige i forhold til interkulturelle træningsseminarer. Tyske partnere skal være opmærksom
på, at det kan opfattes som uhøfligt, når man udtrykker sine følelser eller aggressioner over
for de danske partnere, og de danske partnere skal på den anden side være opmærksomme
på, at det er mere acceptabelt I Tyskland.
Danskerne har bedre evner, når det kommer til abstrakt viden såsom teoretiske koncepter.
Tyskerne på den anden side er bedre til konkret og anvendt viden (Hofstede et al., 2010., s.
275). Med andre ord, det vigtigste i Tyskland er, om det fungerer, mens det vigtigste i
Danmark er, hvordan det fungerer (ibid., s. 262). Den interkulturelle og empatimæssige del af
træningen i PPS er mere abstract, mens det at planlægge projekter og administrative
strukturer er mere konkret. At integrere abstrakte og konkrete koncepter i begge
workshopprogrammer sørger for en balance. Det giver deltagerne muligheden for at gøre brug
af deres force og dermed hjælpe andre deltagere, og så de kan forbedre deres færdigheder i
et felt, som ikke føles naturligt for dem.

Instruerende fremgangsmåde og læringsmetoder
For at øge informationsmængden og sikre, at deltagerne husker, det de har hørt, er det vigtigt, at
workshoptimerne er interaktive og praksisorienterede. Træningens natur er naturligt praksisorienteret,
men burde på den anden side også inkludere en høj grad af deltagerinteraktion, feedback og coundervisning. Dette begrundes i, at det at undervise andre er den mest effektive undervisningsmetode
i forhold til informationsbevaring. De næstmest effektive metoder er at lære noget ved at få det
demonstreret samt diskussionsgrupper (kig på modellen nedenunder) (University of Toronto, 2018).

Gennemsnitlig bevaringskvote af forskellige undervisningsmetoder (University of Toronto, 2018)
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Verbal og visuel metode (audiovisuel), verbal metode (læsning), verbal metode (forelæsning), at
udføre ngt. (at undervise andre/øjeblikkelig brug af læring, at udføre noget (learning by doing)), verbal
og visuel metode (diskussionsgrupper), verbal og visuel metode (demonstration)

Interaktive aktiviteter er de bedste, når det kommer til indlæring. Det er derfor vigtigt, at deltagerne er
parate og motiverede i en undervisningssituation (visuel og auditiv incitament). Dette er
forundsætningen for, at undervisningsmaterialet virker efter hensigten (Palkmets, 2014, s. 7). Da
undervisningsmetoden kun viser en 2% gennemsnitsbevaringskvote (University of Toronto, 2018), kan
metoden kun blive brugt til introduktion af et koncept, ekspertviden eller informationer indenfor en
tidsramme af 20 minutter eller mindre. Når undervisningen holdes indenfor 20 minutter, kan metoden
føre til læringsresultater, især når materialet bliver brugt efterfølgende og som en aktiv teknik
(Palkmets, 2014, s.7; kig på modellen nedenunder). Instruerende fremgangsmåder og læringsmetoder
kan blive brugt sammen med timerne til at fremskaffe færdighedstræning og videnstilegnelse. Dette
indebærer problembaseret læring, gruppediskussioner og rollespil.

Effektivitet af traditional læring (Palkmets, 2014, s.7)
Vedrørende opmærksomhedstidsrum, læring, ikke læring, den røde linje betegner det minimale
effektivitetsniveau

Faktorer, der skal overvejes i forhold til træningskoncepts udvikling
Deltagernes læringsbehov
Malcolm Knowles, en velkendt ekspert i området voksenuddannelse (eng. andragogy) formulerede
seks principper angående voksenlæring. Alle principper er listet op nedenfor (Knowles et al., 2005, s.
149; Holton, Swanson, og Naquin, 2001, s. 120):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Voksne personer skal vide, hvorfor de skal lære noget, før de lærer det.
Voksne personers selvopfattelse afhænger af, hvor uafhængige de er.
Tidligere erfaringer skaffer en rig kilde i forhold til læringen.
Voksne personer bliver klar til at lære noget, når de oplever, at de skal klare en livssituation.
Voksne personers orientering er livcentreret, og de ser uddannelse som en udviklingsproces.
En voksen persons motivation i forhold til læring er mere intern end eksternal.
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Knowles et al.’s voksenlæringsmodel fungerer som en guide i forhold til PPS’s træningsmetoders
udvikling. Projektpartnernes første forslag blev brugt til den første workshops indhold, fordi det er
vigtigt for voksne personer, der skal lære noget, at de har valgmuligheder angående læringens indhold
(Knowles et al., 2005, s. 161). Deltagernes feedback ved afslutningen af en workshop bliver brugt af
andre personer til fremtidige workshops og timer.
Det fysiske rum
Det fysiske miljø, hvor læringen finder sted, kan i høj grad påvirke deltagernes humør (Knowles et al.,
2005, s. 118). De mest basale behov, såsom passende temperatur, ventilation, nem adgang til
forfriskninger, passende lys og god akustik, skal sikres for at undgå læringsblokade. Udover de basale
behov har miljømæssige psykologer fundet ud af at også raffinerede detaljer påvirker humøret. Skarpe
farver plejer at fremme en opmuntrende og optimistisk stemning, hvorimod mørke og triste farver gør
det modsatte (ibid., s. 118). Ydermere anbefales små rum til gruppediskussioner I sammenhæng med
større undervisningsrum og runde eller sekskantede borde for at opmuntre til interaktion (ibid., s. 119).
Workshoppens mål
Voksenpersoners mål og forventninger til læringsindhold påvirker deres læringsmotivation i forhold til
læringen af færdigheder og viden i høj grad. Generelt kan der siges, at jo bedre deres mål og
forventninger bliver truffet i kombination med måden, og hvad de lærer, jo mere kan de voksne bliver
motiveret til at lære noget (Wlodkowski og Ginsberg, 2017, s. 54). Det er derfor vigtigt for en facilitator,
der skal introducere en PPS-workshop at opfordre deltagere til at tænke på deres egne mål og
forventninger til workshoppen, at skrive dem ned og, hvis de har lyst til det, dele dem med gruppen. At
dele svarene med en større gruppe sørger for nye idéer og perspektiver ved deltagerne og tillader
kreativitet og udveksling i gruppen. Derudover er det at skrive mål og forventninger ned med til at
tydeliggøre meningen med workshoppen og til at give deltagerne en chance for at reflektere over
deres egne mål og forventninger ved workshoppens afslutning. Malcolm Knowles et al. anbefaler
udover det, at man burde indføre en læringskontrakt sammen med deltagerne for at sørge for, at
læringsprocessen er mere relevant. Dette begrundes med, at voksne personer har dyb, psykologisk
behov for at være autonome (2005, s. 266). Sådan en læringskontrakt ville indbefatte: (1)
læringsobjekter, (2) læringsressourcer og strategier, (3) bevis på fuldførelse af objekter, og (4) krav og
metoder for at kunne validere bevis til alle deltagere (Knowles et al., 2005, s.268). Læringskontrakter
kunne fungere som et redskab i PPS’s introduktion til at hjælpe deltagerne med få klarhed over deres
mål, men også til at kunne reflektere over deres fuldførelser på arbejdspladsen.
Project Planning Schools mål er det at mødes med deltagernes mål og forventninger så godt som
muligt, og alle workshops skal være tilpasset potentielle og tidligere deltageres anmodninger. Det er
derfor tilrådeligt at sørge for at få indledende input af potentielle deltagere angående deres mål og
forventninger. Derudover skal der modtages feedback ved slutningen af alle workshops, i anonym og
skriftlig form og i verbal gruppeform. Baseret på deltagernes input ved B4R projektpartnermøde i
Knivsbjerg den 21. november 2017 blev følgende workshop-objekter fastsat:
•
•
•

Få en dybere forståelse for forskellene i administrative skrukturer og bestemmelser i Tyskland
og Danmark
Forbedre interkulturelle kommunikationsfærdigheder mellem tyskerne og danskerne
Lære de vigtige skridt angående projektgennemførelse, den udfordring de udgør samt deres
potentielle løsning

10

Fase II: Udviklingen af den metodiske konstruktion
Workshoppens indhold
De følgende indholdsemner blev udvalgt fra idéer og begæringer fra Planning Schools
projektpartnermøde i Knivsbjerg i december 2017 (se på model 4 og bilag I), fra ekspertrådslagning
ved metode-anvendelses-workshoppen såsom fra resultaterne af interkulturelt samarbejde.
Empatitræning
Cui og Van den Berg mener, at den grænseoverskridende og kulturelle effektivitet kun forekommer,
når personerne har den kulturelle empati til at være åbne over for forskellige normer og accepterer
deres værtskultur (1991, s. 230). Empati kommer fra det tyske ord Einfühlung og beskriver den
menneskelige mulighed for at kunne forstå andres følelser. Empati er især blevet vigtigt indenfor det
videnskabelige område siden opdagelsen af spejlneuronerne (eng. mirror neurons) (Weigel, 2017, s.
1; s. 7; Galesse, 2009, s. 525). Spejlneuronerne giver menneskene muligheden for at opleve den
samme følelse som en anden person, man møder. I hjernen bliver den samme region aktiveret
(premotor cortex) som hos den person, man spejler følelserne af (Galesse, 2009, s. 522-523). Det at
udvikle empatifærdigheder, som PPS’s deltagerne allerede ejer, giver dem muligheden for at kunne
kommunikere bedre med deres inter- og interkulturelle kollegaer.

Interkulturel træning
Almindelige handlinger i ens egen kultur bliver muligvis forstået på en anden måde af en fra en anden
kultur. Disse misforståelser kan føre til vanskeligheder med at skabe tillid (Rehrmann-Jørgensen og
Von der Banck, 2011, s. 103) og dermed give kommunikationsproblemer. Interkulturel træning prøver
at informere deltagerne om kulturelle forskelle mellem tyskerne og danskerne, introducere
interaktionsmuligheder med den anden kultur i specielle situationer, give en mulighed for at dele
interkulturelle oplevelser og dermed give gruppen muligheden for at lære af dem, og træner
deltagerne i at blive bedre til at have empati for deres kollegaer. En interkulturel træningsguide findes
på Copedia.
De bedste praksiseksempler
De bedste praksiseksempler fra grænseregionen skal inspirere og sørge for en udvikling i projekterne.
Idéer kan samles, og der kan læres af projekternes erfaringer. De bedste praksiseksempler findes på
forskellige niveauer i den administrative verden og i legalt samarbejde. På mellemregeringsniveau har
Nordic Council of Ministers og Benelux-Unionen skaffet processer til at identificere grænsebarrierer,
og på det regionale niveau har Upper Rhine Conference og Greater Copenhagen and Skåne
Committee skaffet institutionaliserede muligheder for at identificere lokale forhindringer og for at
organisere reaktioner (Europa-Kommissionen, 2017, s. 7).
PPS kan bruge et professionelt onlinenetværk, som har til formål at dele gode fremgangsmåder.
Onlinenetværket er et resultat af initiativer, der prøver at finde løsninger på administrative
grænseoverskridende problemer (European Commission, 2017, s. 7). Netværket findes gennem dette
link: https://ec.europa.eu/futurium/en/border-regions. Derudover findes en god kilde angående up-todate informationer i forhold til grænseregioner og projekter gennem Association for European Border
Regions (AEBR) side: https://www.aebr.eu/en/news/news.php?cat_id=1.
Lovmæssige, administrative og regeringsmæssige strukturer og roller i Danmark og Tyskland
Det er vigtigt i forhold til projektdeltagelsen i grænseregionernes samarbejde at forstå de forskellige
lovmæssige, administrative og regeringsmæssige strukturer og roller i nabolandet. Målet er at udføre
projektet effektivt. Forskellene i regeringsmæssige og administrative roller og love kan være en
forhindring i samarbejde. Det er vigtigt for samarbejdspartnere at tage hensyn til det faktum, at
forandringsprocesser sker hurtigere i Danmark end i Tyskland, fordi den danske administration har
færre niveauer og større afdelinger (Inclán Garcia, 2017, s. 77). PPS sørger for tosprogede (dansk-
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tysk) diagrammer af lovmæssige, administrative og regeringsmæssige strukturer i Tyskland og
Danmark for at muliggøre forståelsen af forskellene i regionerne.
Problemløsning
Problemløsningsskabeloner sørger for at lede skolens deltagere gennem mulige problemer som
kunne opstå i forskellige faser i projektets udvikling og udførelse. Problemløsningsskabeloner og
redskaber skaber muligheden for en kreativ drivkraft for problemløsningen i grupper.
Fundering og finansiering
Politiske forandringer kan påvirke fortsat understøttelse af projekter og problematiske bureaukratiske
fremgangsmåder og langvarige anvendelsesprocesser i korte funderingsperioder kan afholde fra
langvarig projektgennemførelse og udvikling (Wellbrock et al., 2013, s. 87). For eksempel lukkede
funderingen af et TV stationsprojekt i Øresundregionen mellem Danmark og Sverige, fordi Interreg
funderingen sluttede (Stöber, 2011, s. 234). PPS’s mål består i at bidrage med bæredygtigheden af
projekterne gennem at forhindre lignende resultater.
Hvordan er det muligt at imødekomme udfordringerne i langvarige funderinger og finansieringer?
•
•

Bevilling af skriftlig og succesrig funderings anskaffelseskonsultation
Netværksfinansiering bedste praksiskonsultation

En ekspert på dette område, som for ekspempel Volker Ratje (B4R Tyskland-Danmark funderings
case study-leder) kunne komme med en præsentation og træningssession til deltagerne. Herefter ville
det være optimalt at få en dansk kollega, f.eks. Tyge Mortensen, til at komme med et lignende oplæg
med en dansk vinkel på.
Projektplanlægning
Projektplanlægningen kan ske med hjælp af en planlægningscirkel og/eller design-thinking-processen.
Planlægningscirklen består af en række skridt, som skal gennemføres for at nå effektivt hen til
løsningen af et identificeret problem (kig på modellen nedenfor). Når projektet når til punktet
”succesrig monitoring fase” og ikke er succesrigt, skal der udtænkes et nyt mål, og cirklen starter forfra
fra dette sted.

Planlægningscirklen er, ligesom design-thinking, en proces, der gentager sig. Der eksisterer
forskellige design-thinking modeller med det mål at stimulere nytænkende processer (von Thienen et
al., 2017). Standford Design modellen indbefatter de følgende skridt: (1) hav empati for, (2) definer, (3)
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forestil dig, (4) prototype og (5) test (Burnett, 2017). Redskaber fra alle af disse kategorier kan blive
brugt indenfor planlægningscirklen.
Overskrift: Hovedskridt af planlægningscirklen og interaktionsstrategier: (Uwe Rammert)
Problemidentificering, emneidentificering, inventarliste, reflekter indadtil og udadtil, design, muliggøre,
bygge broer, målforestilling, samskabe, grænseoverskridende kommunikation, sørg for tillid,
vidensdeling, handlingsprogram, planskabelse, plangennemførelse, succesrig monitoring, evaluering,
fortæl om succeshistorien, emneidentificering

Workshoppens logistik
Workshoppens sprog
Workshops bliver gennemført på engelsk med danske og tyske oversættere, som er til stede, når der
er brug for dem. Dette giver deltagerne muligheden for at arbejde sammen på engelsk, men samtidig
har alle muligheden for at kommunikere på deres eget sprog, når de ikke kan udtrykke sig
fuldstændigt på engelsk. Lovmæssige, administrative og regeringsmæssige dokumenter og/eller
overskrifter findes på dansk og tysk, fordi overskrifterne på ens eget sprog er relevante for deltagerne
og sjældent bliver brugt på engelsk i forhold til projektets udførelse. Derudover bliver sproget gjort så
enkelt som muligt for at gøre det nemmere at forstå teknologiske, administrative og lovmæssige ord.
Hvis det er nødvendigt, bliver ord, der bliver brugt i deltagernes ekspertiseområde, oversat til engelsk,
dansk og tysk. Handouts findes på dansk og på tysk.

Workshoppens beliggenhed
For at gøre det lettere for deltagerne fra begge sider af grænsen at deltage, prøver PPS at afholde
workshops på forskellige steder for at give deltagerne muligheden for at deltage i en workshop, der
ligger tættest muligt på deres hjem. Beliggenheder indenfor en rækkevidde af 50 kilometer fra
grænseområdet med overnatningsmuligheden er optimale.
Beliggenhedsforslag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jaruplund Højskole, Handewitt DE
Scheersberg International Educational Center, Steinbergkirche DE
Spejdergarden Tydal, Tüdal/Eggebeck DE
Artefact Center for Sustainable Development, Glücksberg DE
Christianslyst School Hostel and Conference Center, Nottfeld DE
Dinesenfarm, Northern Als Island DK
Koppelsberg Evangenlical Leisure and Educational Center, Plön DE
Kupfermühle DE
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Fase III: Træningskoncept og skolegennemførelse
Metodetilpasning
To metodetilpasningsworkshops blev gennemført den 25. juni og den 31. august 2018 for at afstemme
videnskabspartneres fremgangsmåde med foreslåede metoder og indhold og for at se, hvordan
informationerne kan blive overført fra case study observationerne til PPS’s indhold. Gennem
workshoppen fandt man ud af, at facilitatorfunktionen er meget vigtig i forhold til at gennemføre
grænseoverskridende projekter. Det blev derfor integreret i prototypeworkshoppens tidsplan. Udover
det blev det anbefalet, at finansieringsemnet ikke burde blive inkluderet alene i en workshopsession
men derimod som det mindste som en del af den første workshop. Desuden kom man med idéer
angående PPS’s institutionalisering, lige fra iværksætterforetagende til samarbejde mellem
akademiske institutioner, samt med listen over foreslåede beliggenheder af fremtidige workshops.

Prototypeworkshop som prøvestand for udviklede metoder og materialer
Project Planning Schools prototypeworkshop blev afholdt den 16. og 17. januar 2019 ved
Syddanmarks innovationslaboratorium i Sønderborg. Omtrent 27 deltagere og facilitatorer fra
kommuner, virksomheder, virksomhedsudviklingsagenturer, universiteter, gymnasier og bykomitéer
deltog i workshoppen. Dagsordenen indeholdt fire workshopsessions med emnerne: Interkulturel
kommunikation, hvordan man gør det lettere for grupper, administrative strukturer i Danmark og
Tyskland og design-thinking angående projektplanlægningen. Idéen bag tidsplanen var at give
deltagerne en chance for at lære hinanden og hinandens kultur at kende og at arbejde sammen om
projekter den følgende dag. Deltagerne blev interviewet via telefon før workshoppen for at afgøre
typen af projekt(er), som de var involverede i eller interesserede i at arbejde med på workshoppens
anden dag, således at fem emner kunne blive formuleret før workshoppens start.
Day 1 | 10:00–16:00

Day 2 | 9:00–16:00

10:00–10:30

Velkommen

9:00–9:30

Velkommen og introduktion

10:30–11:00

Introduktion

9:30–10:00

Sidste ord, første ord aktivitet

11:00–12:00

Interkulturel kommunikation

10:00–12:00

12:00–13:00

Frokost

12:00–13:00

Design-thinking
projektplanlægning
Frokost

13:00–14:00

Hvordan man muliggør noget

13:00–15:00

14:00–14:30

Kaffepause og snacks

15:00–15:15

Design-thinking
projektplanlægning
Kaffepause

14:30–15:30

Administrative
forskelligheder
Refleksion og afslutning

15:15–15:45

Feedback og refleksion

15:45–16:00

Afsluttende bemærkninger

15:30–16:00

Project Planning Schools prototypeworkshoppens tidsplan: (Hollyn Hartlep)
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Facilitatorer var eksperter indenfor deres respektive områder. Fire af dem deltog også som deltagere i
workshopperne. Tre fokusgrupper med 4-6 deltagere per gruppe blev udvalgt ved workshoppens
afslutning for at opnå indsigt i deltagernes
oplevelser og ønsker for fremtidige workshops.
Alt i alt svarede deltagerne positivt på
workshoppens struktur og blev enige om, at todages-formatet er det mest praktiske i betragtning
af deres tidsplaner. Tabellen nedenfor viser de
mest fremtrædende bemærkninger under
diskussionen. Deltagerne syntes godt om, at
deltagergrundlaget var forskelligartet og
inkluderede personer fra forskellige discipliner.
De kommenterede også på, at de syntes godt om
den åbne og venlige atmosfære, og at der var
mange aktiviteter og muligheder til at omdanne
viden til praksis. Deltagerne syntes særligt godt
om de workshopsessions, som handlede om,
hvordan man muliggør grupper og design-thinking
i projektplanlægningen. De havde foretrukket en
simplere præsentation og instruktion for
workshopsessionen om interkulturel kommunikation. Præsentationen blev givet på engelsk, men med
danske og tyske slides, og det viste sig at være forvirrende for nogle deltagere. Derudover var
aktiviteten meget kompliceret for fokuseret gruppearbejde. Mens deltagerne var glade for diversiteten
af gruppen, blev der efterspurgt flere modtagere af projekter, således at de, der designer og
implementerer projekter, kan få praktisk feedback fra potentielle projektbrugere. Deltagerne ville også
gerne på forhånd have vidst, at de skulle dele gruppens præsentationen med de andre til sidst, så de
kunne have noteret mere ned undervejs. Derudover blev der gjort opmærksom på, at en on-handmetode i forhold til delingen af gruppen ville have sørget for mere struktur og flow. Deltagerne ønsker
desuden, at fremtidige workshops inkluderer resultater fra Benefit4Regions. Dette var ikke muligt
under prototypeworkshoppen, fordi kommunikations- og forskningsresultaterne ikke var afsluttede.
Ydermere ville deltagerne gerne have haft matchmaking processer til projekterne som en del af
workshoppen, så de havde haft mulighed for at vælge et andet projekt, som de syntes var
spændende, hvis de ikke allerede var en del af et bestemt projekt. Der var også et ønske om flere
øvelser med design-thinking-redskaber – muligvis som et helt selvstændigt emne i en en eller todages-workshop. Deltagerne ville også gerne have haft en takeaway-seddel, der sammenfatter
workshoppens vigtigste indholdspunkter.
Feedback fra prototypeworkshoppens fokusgruppe session: (Hollyn Hartlep)
Synes godt om
✓

Deltagernes
mangfoldighed

✓

At lære hvordan man
muliggør noget

✓

Aktiviteter og øvelser

✓
✓

Ønsker
✓

Idéer til fremtidige workshops
Nemmere
PPT
og
anvisninger
(f.eks.
interkulturelle
kommunikation)

✓

Resultater fra B4R

✓

Matchmaking-proces
projekterne

✓

Flere begunstigede
projektet

✓

Dybere i design-thinking

✓

Take-away seddel

Design-thinking

✓

Den åbne atmosfære;
venligheden

PPTs i god tid eller
varsling

✓

Organisationsgrupper

i

til
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Fase IV: Institutionalisering af Project Planning School
Det forventes, at Project Planning School fortsætter som et samarbejdsprojekt mellem UC SYD Esbjerg
og FHVD Altenholz og andre partnere. Der skal være to til fire to-dages workshops per år. Disse skal
handle om deltagernes spørgsmål og finde sted i grænseregionen. Skolen prøver at være attraktiv for
en mangfoldig mængde og vil give deltagerne indsigt i perspektivet af mulige brugere eller partnere i
deres eget lands udviklingsprojekter. Skolen prøver ikke kun at hjælpe i den nationale udvikling, ligesom
den økonomiske udvikling og regeringens institutioner allerede gør, men vil derimod også sørge for
læring af erfaringer på den anden side af grænsen. Denne form for udveksling udgør PPS til et unikt
sted for deltagerne i forhold til at opleve nye perspektiver, færdigheder, redskaber, viden, forbindelser
og inspiration. Skolen prøver at hjælpe deltagerne med at få mere livskraft i deres samfundsgrupper.
Updates findes på Copedia. Hvis du er interesseret i flere detaljer, skriv en mail til Uwe Rammert:
Uwe.Rammert@llur.land.sh.
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