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Mange skoler oplever for tiden et stort behov for at udvikle skolens fællesskaber både blandt børn og 
voksne og dermed støtte og styrke den enkeltes udvikling personligt og fagligt. RYKKE SAMMEN er en 
vejledning til, hvordan en skole og dens læringsteam kan arbejde med udvikling af social resiliens i en 
eller flere klasser.

HVORFOR HEDDER DET RYKKE SAMMEN?

Fordi der er fokus på hvordan elever, lærere, pædagoger og ledere i skolen kan rykke sammen – altså i 
fællesskab gøre en forskel, der medvirker til, at eleverne får styrket deres resiliens – både som individer 
og som gruppe.

HVAD ER SOCIAL RESILIENS?

Social resiliens handler om, at skolen skal være et rart sted, og klassen skal være et fællesskab, hvor alle 
kan lære noget og udvikle sig – og hvor alle kan bidrage til at finde løsninger og se udveje, også når der 
opstår konflikter, eller når nogen i klassen møder modgang.  

Social resiliens drejer sig om den enkelte elevs evne til at klare modstand og komme styrket igennem, 
men social resiliens handler også om klassen som helhed. At tro på at nogen holder af én og gerne vil 
være ven med én. At føle at man hører til. At man kan sætte sig mål og nå dem. At føle at man selv er 
aktiv i klassen, og at man betyder noget. Alt dette afhænger af, hvordan man behandler hinanden i klassen. 

Det handler om at skabe og bevare gode sociale relationer til hinanden, at kunne genkende og forstå 
følelser hos sig selv og andre. Det handler om at holde af sig selv og være stolt af det, man kan, og den 
man er. Det handler om at have tillid til sig selv – og til andre.

Samspillet mellem skolen, hjemmet og lokalsamfundet spiller også en vigtig rolle, når det handler om at 
styrke social resiliens.

HVORFOR ARBEJDE MED RYKKE SAMMEN?

Fordi skolens medarbejdere – lærere, pædagoger og ledere – sammen med eleverne får hjælp til at ar-
bejde målrettet og systematisk med at styrke social resiliens hos den enkelte elev og i klassemiljøet.

RYKKE SAMMEN angiver rammerne for arbejdet og tilbyder forskellige værktøjer, men det er elever og 
medarbejdere selv, der skaber indholdet og sætter fokus på emner som for eksempel tillid, medbestem-
melse, venskaber eller samarbejde.

RYKKE SAMMEN stemmer overens med folkeskolens formål, der bl.a. handler om den enkelte elevs 
alsidige udvikling, at få tillid til egne muligheder og at kunne tage stilling og handle. 

RYKKE SAMMEN medvirker også til at forberede eleverne til deltagelse, medansvar, medborgerskab, 
rettigheder og pligter i et samfund præget af frihed, ligeværd og demokrati.

RYKKE SAMMEN er afprøvet i 4., 5. og 6. klasse på en række skoler landet over, men i princippet kan 
RYKKE SAMMEN anvendes på alle skolens klassetrin, hvis det tilpasses elevernes udviklingstrin.

RYKKE SAMMEN

KOM GODT I GANG
RYKKE SAMMEN er et lokalt udviklingsprojekt, der handler om at styrke klassemiljøet i dagligdagen, så 
det fremmer udvikling af elevernes sociale resiliens. Det er et udviklingsarbejde, som kræver engage-
ment, overskud og tid. Derfor skal skolen være klædt godt på, inden den beslutter sig for at gå i gang. 

Fem vigtige forudsætninger for et vellykket forløb er :

1. MOTIVATION

Der skal være lyst og overskud til at ville gøre læringsmiljøet i klassen endnu bedre. Hvis skolen er i gang 
med mange andre initiativer, som tager næsten al energi og opmærksomhed, skal man vente med at give 
RYKKE SAMMEN en chance. 
På den anden side kan RYKKE SAMMEN også ses som et bidrag til at løse nogle af de udfordringer, som 
skolen allerede står med. Der er fx gode muligheder for at koble elementer i skolereformen med RYK-
KE SAMMEN. Det kunne være øget chancelighed for alle elever, lærer-pædagog-samarbejdet, den åbne 
skole og et differentieret læringsmiljø.

2. LEDELSE

Hvis skolen skal lykkes med at skabe udvikling, er ledelsens aktive deltagelse en vigtig forudsætning. Det 
betyder, at skolens ledelse deltager aktivt i den første snak om at arbejde med RYKKE SAMMEN i plan-
lægningsarbejdet, undervejs i processen, i forbindelse med evalueringen og i forhold til beslutninger om 
mere varig implementering af resiliensfremmende indsatser.
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3. TID

Ledelsen skal ikke bare være aktivt deltagende, men også give projektet den nødvendige arbejdstid – 
dvs. tid til mødevirksomhed, fordybelse og forberedelse, gennemførelse og evaluering. Ledelse og med-
arbejdere skal derfor aftale hvor meget ekstra tid, der skal afsættes, inden RYKKE SAMMEN-projektet 
for alvor går i gang, for at projektet kan leve op til de opstillede mål. 

4. ENIGHED

Ledelsen og medarbejderne skal være enige om, at RYKKE SAMMEN skal sættes i gang. Der skal være 
enighed om, hvordan forløbet skal gennemføres, og hvad der skal komme ud af det. At opnå enighed 
tager lidt tid, men tiden er givet godt ud, fordi det skaber grundlaget for, at alle trækker i samme retning 
og er tro over for projektet – at rykke sammen i praksis.  

5. INDDRAGELSE AF ALLE

Det er ikke kun vigtigt at motivere de professionelle – altså medarbejdere og ledere. Det er mindst lige 
så betydningsfuldt at inddrage elevernes perspektiv og behov på en aktiv måde. Det er jo først og frem-
mest elevernes sociale resiliens, RYKKE SAMMEN handler om. Derfor er elevernes motivation og aktive 
medinddragelse en vigtig nøgle til et vellykket forløb. Det samme gælder inddragelse af forældrene. De 
skal informeres og i videst muligt omfang inddrages aktivt i arbejdet, når det giver mening.

Det er derfor fornuftigt at overveje, om de nødvendige forudsætninger for at gennemføre projektet er 
til stede, og om skolen kan gøre sig klar til at gå i gang med at arbejde med udviklingsprojektet RYKKE 
SAMMEN, der handler om at fremme social resiliens i en eller flere klasser.  Erfaringer fra andre udvik-
lingsprojekter viser, at især 7 forhold har særlig betydning, når det drejer sig om at sikre en udvikling med 
varige og solide forandringer, der lever op til udviklingsprojektet mål. De 7 forhold er beskrevet som 
KVALITETSPARAMETRE her blot illustreret. Der er tale om et værktøj, som kan støtte skolens arbejde 
med at kvalitetssikre projektets forberedelse. Du kan læse mere om RYKKE SAMMEN og de 7 KVALITETS-
PARAMETRE her > LINK 

Projektperioden i sin helhed, med forberedelse, gennemførelse og evaluering, vil kunne 
afvikles inden for et skoleår med en tidsramme på ca. 11 måneder.

SOCIAL RESILIENS – 12 TEMAER
Resiliens handler om at overvinde og i bedste fald komme styrket ud af en belastning, et tab, en konflikt 
eller en anden situation eller tilstand, som er særligt udfordrende. Tidligere blev resiliens set som et sæt 
af personlige egenskaber, knyttet til det enkelte menneske. I dag opfattes resiliens i langt højere grad 
som et socialt fænomen, som kan forandres over tid, fordi det netop afhænger af de sociale forhold, som 
man lever under. Derfor betegnelsen SOCIAL resiliens. 

RYKKE SAMMEN bygger på aktuel forskning i social resiliens2. Forskningen viser, at social resiliens rummer 
forskellige facetter, som i RYKKE SAMMEN er sammenfattet i 12 temaer. Hvis der skal tegnes et nuanceret 
billede af, i hvor høj grad klassemiljøet er fremmende for elevernes sociale resiliens, er alle 12 temaer 
vigtige at få belyst. 

Det samme gælder, når der skal findes mål for arbejdet med at fremme social resiliens i et klassemiljø, 
hvor et eller måske to temaer vælges ud.

De 12 resilienstemaer i RYKKE SAMMEN er :

TILLID – at stole på sig selv og andre

MENING – at skabe individuel og fælles mening

RETFÆRDIGHED – at behandle hinanden på en fair måde

SELVSTÆNDIGHED – at kunne sætte mål for sig selv og for klassen sammen med de andre elever

MEDBESTEMMELSE – at dele beslutninger og ansvar med hinanden

SAMARBEJDE – at deltage aktivt og sammen i løsning af opgaver

FÆLLESSKAB – at trives med at være sammen

LIVSGLÆDE - at tro på at kunne lykkes

RETTIGHEDER – at respektere og anerkende hinanden

OMSORG – at være tryg og tage hensyn 

LOKALSAMFUNDET – samspillet med parter i skolens nærområde

HJEMMET – hjemmemiljøet og relationen mellem skole og hjem

1) Peter Berliner, psykolog og professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, har som led i Red Barnets projekt om udvikling af social resiliens gennem-
ført et internationalt forskningsreview, som udgør vidensgrundlaget i RYKKE SAMMEN. Litteraturstudiet er ikke formelt udgivet, idet det er et internt doku-
ment produceret for Red Barnet. Men nogle af de forskere, der indgår i studiet, og som Red Barnet baserer sin viden om resiliens på, er f.eks. M. Ungar &
L. Liebenberg, A. Masten, M. Rutter, D. Sommer, C. Panter-Brick, S. Luthar, B. Van der Kolk.

https://redbarnet.dk/media/3621/laes-mere-om-rykke-sammen-vejledning.pdf
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RYKKE SAMMEN – ET LOKALT UDVIKLINGSPROJEKT DER HANDLER OM SOCIAL RESILIENS 
RYKKE SAMMEN handler om at udvikle læringsmiljøet i klassen, så det kan understøtte elevernes sociale resiliens. Det handler således om at 
styrke den enkelte elev og at styrke samspillet mellem eleverne – og mellem eleverne og skolens ansatte. 
Det kan ikke gøres i et snuptag, men kræver en længere proces, som er velovervejet og velbegrundet, godt forberedt, og som bakkes op af både 
medarbejdere og ledelse undervejs. 
Der kan derfor med fordel udarbejdes en handleplan, der angiver rammerne for udviklingsprojektet og udviklingsprocessens forskellige faser. 

Figur 1 rummer:
 • De faser, som udviklingsprojektet gennemløber.
 • De temaer, som elever og medarbejdere vælger at arbejde med. Centrale temaer om social resiliens, er oplistet i afsnit 2.
 • En løbende erfaringsopsamling og dokumentation om udviklingsprojektet, som opsamles i et styrings- og evalueringsværktøj - en portfolio.

Portfolien er en dokumentmappe, som både kan være elektronisk og fysisk, og som rummer de væsentligste dokumenter og erfaringer fra
læringsteamets og elevernes arbejde. Læs mere om portfolio på side 12

Eksempel på 
en handleplan
med temaet 
RETTIGHEDER

HANDLEPLAN FOR UDVIKLING AF RESILIENS I KLASSEN

FASER

TEMA

Eksempel på 
en handleplan
med temaet 
Rettigheder

ERFARINGSOPSAMLING OG DOKUMENTATION
PORTFOLIO

SKOLE

KLASSE

STATUS
Hvordan er 
det nu?

Eksempel: 
Børnene kender ikke deres 
rettigheder og lærerne 
underviser ikke i børns 
rettigheder.

MÅL
Hvad vil 
vi opnå?

Eksempel: 
Børnene skal kende deres 
rettigheder og kunne om-
sætte dem til praksis i eget 
liv. Lærerne skal være klædt
på til at undervise i børns
rettigheder både formelt og
uformelt.

INDSATSER
Hvordan vil 
vi gøre det?

Eksempel: 
Afholde en emneuge om 
børns rettigheder. Undervise 
i børns rettigheder som et ti 
ugers forløb i den under-
støttende undervisning. 
Fejre Børnekonventionens 
fødselsdag i november.
Indarbejde børns rettigheder 
eksplicit i skolens pædagogi-
ske værdigrundlag. 

MILEPÆLE
Hvornår gør 
vi hvad?

Eksempel: 
Emneuge i uge 33 om 
børns rettigheder. 

Børns rettigheder på skemaet 
i den understøttende under-
visning fra (uge 34- uge 46). 
Fejre Børnekonventionens 
fødselsdag d. 20. november. 
Udvikle nyt værdigrundlag 
(uge 4- 16).

RESULTATER
Hvordan har 
det rykket?

Eksempel: 
Børnene kender deres rettig-
heder og kan omsætte dem 
til praksis. Lærerne bruger 
børns rettigheder i undervis-
ningen og i den daglige 
omgang med børnene.

EVALUERING
Hvad har 
vi lært?

Eksempel: 
Børnene kender deres rettig-
heder og kan omsætte dem 
til praksis. Lærerne bruger 
børns rettigheder i undervis-
ningen og i den daglige om-
gang med børnene.

IMPLEMENTERING
Hvad vil vi gå 
videre med?

Eksempel: 
At inddrage forældrene i 
arbejdet med børns ret-
tigheder. At bruge børns 
rettigheder i vores daglige 
sprog.   
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STATUS
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MÅL
Hvad vil 
vi opnå?

INDSATSER
Hvordan vil 
vi gøre det?

MILEPÆLE
Hvornår gør 
vi hvad?

RESULTATER
Hvordan har 
det rykket?

EVALUERING
Hvad har 
vi lært?

IMPLEMENTERING
Hvad vil vi gå 
videre med?
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Eksempel på 
en handleplan
med temaet 
RETTIGHEDER

HANDLEPLAN FOR UDVIKLING AF RESILIENS I KLASSEN

SKOLE

KLASSE

TEMA 1:

TEMA 2:

TEMA 3:

ERFARINGSOPSAMLING OG DOKUMENTATION
PORTFOLIO

PRINTES I 
A3-FORMAT
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TEMA UNDRING / REFLEKSION / VURDERING

TILLID

MENING

RETFÆRDIGHED

SELVSTÆNDIGHED

MEDBESTEMMELSE

SAMARBEJDE

FÆLLESSKAB

LIVSGLÆDE

RETTIGHEDER

OMSORG

LOKALSAMFUNDET

HJEMMET

VEJLEDNING TIL SKOLER, DER VIL ARBEJDE MED AT STYRKE SOCIAL RESILIENS I KLASSEN

HANDLEPLAN FOR UDVIKLING 
AF SOCIAL RESILIENS
I det følgende beskrives kort handleplanens forskellige elementer og faser. 

VALG AF TEMA
Alle 12 temaer er vigtige, når det handler om udvikling af social resiliens i det læringsmiljø, som en sko-
leklasse udgør. Men det er ikke meningen, at klassen skal arbejde med samtlige temaer for at fremme 
den sociale resiliens i klassen. Derimod er det vigtigt, at de temaer, elever og læringsteamet beslutter at 
arbejde med, er udvalgt i fællesskab. Her er reel og aktiv inddragelse af eleverne i beslutningsprocessen 
et MUST. Dels fordi medbestemmelse medvirker til at styrke den sociale resiliens, dels fordi det skaber 
større medejerskab og dermed en stærkere motivation og mere bæredygtige resultater. 

RYKKE SAMMEN tilbyder en række værktøjer. I forbindelse med valg af tema er MÅLEREDSKABET og 
KLASSESAMTALEN værktøjer, der kan anvendes i processen med at tydeliggøre elevernes perspektiver 
og behov i udviklingsprojektet. 

MÅLEREDSKABET
Måleredskabet er et spørgeskema, der giver klassens læringsteam en indsigt i, hvordan det står til med 
den sociale resiliens i klassen – set med elevernes øjne. Spørgeskemaet er bygget op over de før omtal-
te 12 resiliens-temaer. Måleredskabet kan hentes på 
redbarnet.dk/skole > børns rettigheder > stærke sammen > rykke sammen 

Eleverne udfylder spørgeskemaet efter vejledningen, der er beskrevet i introduktionen af måleredskabet.

Efter introduktionen læser fagpersonen spørgsmålene op i et passende tempo. 

Når klassens elever har gennemført besvarelsen, kan læringsteamet gøre status over ”klasseresultatet” 
og få overblik over, hvordan de enkelte temaer fungerer i klassen ud fra elevernes besvarelser.
Jo højere score for et tema, des bedre går det i klassen i forhold til temaet. Der kan også fokuseres på 
enkeltspørgsmål under et tema, hvis det kan have interesse, ligesom der kan fokuseres på en samlet 
”resiliensscore”, der indbefatter alle 12 temaer. 

LÆRINGSTEAMETS REFLEKSION
På baggrund af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen kan klassens læringsteam vurdere, om der er 
særlige ”ujævnheder” i klassens besvarelse af spørgeskemaet. Er der temaer, hvor den samlede score er 
særlig høj eller særlig lav? Er den gennemsnitlige besvarelse af et eller flere enkeltspørgsmål særligt 
bemærkelsesværdig? Er der forskel i drenges og pigers besvarelser i forhold til de enkelte temaer eller 
enkeltspørgsmål? Eller er der andet i klassens besvarelse af spørgeskemaet, der er interessant og giver 
anledning til undren?

For at fastholde læringsteamets vurdering og refleksion til brug for det efterfølgende temavalg, kan det 
anbefales, at læringsteamet laver et fælles notat. Refleksionsskemaet herunder er et nemt og enkelt red-
skab til at danne et hurtigt overblik.

De 12 temaer er oplistet i kolonnen til venstre, mens kolonnen til højre kan anvendes til bemærkninger 
om noget, der kan undre og give anledning til refleksion og vurdering.

https://redbarnet.dk/skole/boerns-rettigheder/staerke-sammen/rykke-sammen/
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KLASSESAMTALEN
Når læringsteamet har bearbejdet resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, skal resultatet drøftes i klas-
sen. To fagpersoner hjælper eleverne med at gennemføre en klassesamtale. Den ene fagpersons primære 
funktion er at hjælpe eleverne med at gennemføre klassesamtalen, mens den anden fagperson skriver et 
referat, der rummer elevernes prioriteringer, meninger og ønsker.

Klassesamtalen kan opbygges på følgende måde: 

• De 12 resiliens-temaer, som spørgeskemaerne er bygget op om, bliver præsenteret for klassen. Der er 
udarbejdet en PowerPoint-præsentation til det formål, som kan hentes på
redbarnet.dk/skole > børns rettigheder > stærke sammen > rykke sammen

• Eleverne får dernæst mulighed for individuelt at markere, hvilke (op til tre) temaer, som de hver især 
mener, er vigtigst at arbejde videre med i klassen. De markerer deres valg på en planche, som er opsat i 
klasselokalet.

• Når alle elever har markeret deres valg, skal de temaer, som har flest markeringer, udpeges og danne 
grundlag for en fælles samtale i klassen.  Her kan PowerPoint-præsentationen anvendes igen.  Til hvert 
tema er knyttet to spørgsmål, som kan danne grundlag for klassesamtalen. Det første spørgsmål hand-
ler om, hvad eleverne selv kan gøre, mens det andet handler om, hvad skolen, lærerne og pædagoger-
ne kan gøre.

• Klassen vil kunne nå at behandle to - fire temaer i klassesamtalen. Antallet af temaer, som klassen når at 
bearbejde, vil afhænge af elevernes samtalelyst og engagement. Det er bedre at gå i dybden med få 
emner end at hastebehandle de enkelte temaer.  

Det er først og fremmest elevernes prioriteringer, der er bestemmende for, hvad samtalen skal handle 
om. Men indsigter fra læringsteamets vurdering af spørgeskemaundersøgelsen kan indgå i samtalen, hvis 
det giver mening, og hvis de kan medvirke til at kvalificere samtalen.

Herefter skal de deltagende fagpersoner sørge for, at elevernes prioriteringer, meninger og ønsker i 
videst muligt omfang bliver indarbejdet i handleplanen.

HANDLEPLANENS FASER
Når læringsteamet med aktiv inddragelse af eleverne 
har udvalgt temaer, der skal arbejdes med i klassen, 
skal der opstilles en handleplan, der med fordel kan 
bestå af følgende faser :

Det kan anbefales, at der kun bliver valgt et eller 

måske to temaer - også selvom elevsamtalen peger 

på flere temaer, der er behov for og interesse i. Det 

er vigtigt, at skolen forholder sig realistisk til antallet 

af temaer, prioriterer og evt. venter til en senere 

lejlighed med andre temaer. På side 6 kan du se et 

eksempel på, hvordan handleplanen kan udfyldes 

for en klasse, der har valgt temaet ”rettigheder”.

STATUS – HVORDAN ER DET NU?
Status vil i denne sammenhæng sige at tage temperaturen på, hvordan situationen i klassen er 
i forhold til det udvalgte tema f.eks. temaet tillid. Det er vigtigt at gøre status, inden udviklings-

projektet går i gang, fordi det danner grundlag for en efterfølgende vurdering af, om projektet har rykket 
ved noget og skabt forandringer. Læringsteamet indarbejder resultater fra MÅLEREDSKABET og KLASSE-
SAMTALEN. Status skal dokumenteres i projektets portfolio.

MÅL – HVAD VIL VI OPNÅ?
Mål handler om konkret at udpege, hvilke resultater udviklingsprojektet skal nå frem til, og hvad 
der skal styrkes eller forbedres med henblik på at skabe endnu mere social resiliens i klassen.

Til mål knytter sig målgrupper. Det er oplagt, at eleverne er den primære målgruppe – som enkeltelever 
og som klassefællesskab. Men læringsteamets samarbejde, kultur og udvikling skal også målsættes. Det 
samme gælder samarbejdet med skolens ledelse og forældrene. De konkrete mål beskrives og lægges i 
projektets portfolio.

Når målene er besluttet, og inden arbejdet med de konkrete indsatser går i gang, skal læringsteamet 
undersøge, om der er organisatoriske barrierer, som kan vanskeliggøre arbejdet med fællesskaber og 
relationer. I den forbindelse anbefales det at bruge værktøjet KVALITETSPARAMETRE. Du finder KVALI-
TETSPARAMETRENE her > LINK

INDSATSER – HVORDAN VIL VI GØRE DET?
Indsatser er de helt konkrete aktiviteter, sociale aftaler og prioriteringer, som læringsteam og 
elever vælger for at fremme de mål, som er blevet opstillet med henblik på at fremme social

resiliens i klassen.

Det betyder, at der for hvert enkelt mål skal tilrettelægges og gennemføres nogle konkrete handlinger, 
som kan understøtte opfyldelsen af projektets mål. Læringsteamet kan undervejs i processen vælge nye 
og flere indsatser, hvis der er behov for en kursændring for at nå målet. Læringsteamet skal begrunde 
kursændringen skriftligt og lægge den i portfolien.
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7

https://redbarnet.dk/skole/boerns-rettigheder/staerke-sammen/rykke-sammen/
https://redbarnet.dk/media/3621/laes-mere-om-rykke-sammen-vejledning.pdf
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PROJEKTETS

FORBEREDELSE

GENNEMFØRELSE

EVALUERING

CA. 3 MDR

CA. 6 MDR

CA. 2 MDR

 • Valg af tema(-er), herunder an-
vendelse af måleredskab, vurde-
ringsskema og klassesamtale.

 • Opstilling af mål.
 • Forberede arbejdet med et eller

flere kvalitetsparametre.
 • Indkredsning af indsatser.
 • Opstilling af milepæle.

 • Indsatser indarbejdes og afprø-
ves i praksis.

 • Løbende erfaringsopsamling og
dokumentation ved anvendelse
af portfolio.

 • Opgørelse af resultater.
 • Evaluering.
 • Overvejelser af og beslutning

om implementering, herunder
dialog med elever, forældre og
skolens ledelse.

INDHOLD TIDSRAMME

MILEPÆLE – HVORNÅR GØR VI HVAD?
Milepæle er en midtvejsstatus, der konkret skal vise, om de udvalgte indsatser og aktiviteter 
rent faktisk finder sted i det omfang, på de tidspunkter og i den rækkefølge, det er aftalt. 

Milepælene giver et overblik over vigtige ”fikspunkter” undervejs i forløbet, som kan bruges til at gøre 
status og styre efter. 

Det er vigtigt, at milepælene defineres på forhånd som markante skridt på vejen, der kan måles på, og 
som kan indikere, at udviklingsprojektet er på rette vej. Hvis udviklingsprojektet ikke er på rette vej, kan 
milepælene give anledning at skifte spor, til justering af såvel indsatser som milepæle. Erfaringer, vurderin-
ger, justeringer og nye beslutninger skal dokumenteres i projektets portfolio.

RESULTATER – HVORDAN HAR DET RYKKET?
Resultater handler om, i hvilket omfang og på hvilken måde, målene for udviklingsprojektet er 
nået. Det drejer sig først og fremmest om, hvilken indvirkning indsatserne har haft på 

eleverne – som individer og som klassefællesskab. Men også hvordan processen har indvirket på samar-
bejdet og kommunikationen i læringsteamet, og på samarbejdet med skolens ledelse og forældrene. Re-
sultaterne skal sammenholdes med de forskellige input fra den indledende status. De vigtigste resultater, 
set i relation til status og mål, beskrives i portfolio. 

EVALUERING – HVAD GÅR VI VIDERE MED?
Når resultaterne er gjort op, er det tid til at tale om hvilken læring, projektet har bidraget 
med. Det handler ikke alene om at konstatere, om resultaterne af projektet opfylder målene, 

men også at forholde sig til, hvordan det har været at arbejde projektorienteret – i et dynamisk samar-
bejde mellem og med eleverne og med skolens ledelse og forældre. Hvad har været særligt værdifuldt, 
hvad er lykkedes i særlig grad, hvilke barrierer har der været for helt at lykkes, har noget været særligt 
svært – og hvorfor var det mon svært? Kunne noget være gjort anderledes? Evaluering er et reflekteret 
tilbageblik med henblik på at forbedre praksis fremadrettet. Læringsteamet kan evaluere undervejs ved 
milepælene og til slut.

IMPLEMENTERING – HVAD GÅR VI VIDERE MED?
Evalueringen munder ud i, at læringsteamet – i samråd med eleverne, skolens ledelse og også 
gerne forældrene – beslutter, hvordan indsigter og konkrete erfaringer fra projektet kan ind-

drages i den fortsatte udvikling af klassen som et læringsmiljø, der kan fremme social resiliens blandt 
eleverne og i klassen. 

I handleplansskemaet på side 6 er der en underliggende og tværgående bjælke, hvori der står PORTFOLIO. 
Når dette perspektiv er fremhævet så tydeligt, er det for at markere, at en løbende registrering af, hvad der 
sker fra start til slut og undervejs i processen, er afgørende for at skabe et vellykket forløb og en menings-
givende evaluering af projektet. 

Det betyder, at samtlige faser med fordel dokumenteres i form af en portfolio, som løbende udfyldes. 
Det, der lægges i portfolien, kan være mange forskellige typer af dokumenter. Det er læringsteamet, der 
beslutter hvilke dokumenter, der skal lægges i portfolien, afhængig af hvad der giver bedst mening i forhold 
til det konkrete projekt. Læringsteamet får hermed en fælles og samlet dokumentation af erfaringer, delre-
sultater, barrierer undervejs, succeser mm. 

Læringsteamet skal fra projektets begyndelse tale om, hvordan projektet kan dokumenteres fra fase til fase.  
Portfolien kan også rumme elevsider, eller der kan oprettes en særlig digital platform, som eleverne kan 
anvende som deres portfolio i forhold til arbejdet med RYKKE SAMMEN.

TIDSHORISONT
Det tager tid at RYKKE SAMMEN, fordi projektets indsatser skal indarbejdes i og blive en del af klasser-
nes kultur og læringsmiljø. Udviklings- eller forandringsprocesser tager tid og kan ikke hastes igennem. 
Følgende anbefaling til tidsramme skal naturligvis tages med forbehold, da tidsforbruget er afhængig af 
projektets størrelse og omfanget af de ønskede forandringer. Men et realistisk bud på en tidsramme er 
som minimum 11 måneder. Tidsrammen herunder kan derfor variere i omfang, men skal altid rumme tid 
nok til projektets forberedelse, gennemførelse og evaluering. 

ERFARINGSOPSAMLING OG DOKUMENTATION
PORTFOLIO
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SAMSPILLET MED STÆRKE SAMMEN
STÆRKE SAMMEN er et undervisningsmateriale, som kan medvirke til at styrke den sociale resiliens 
i klassen, dvs. fremme et stærkt og trygt klassefællesskab, der blandt andet er kendetegnet ved en høj 
grad af samhørighed, gensidig omsorg, tillid, støtte og accept af forskelligheder. Arbejdet med STÆRKE 
SAMMEN kan skabe grobund for positive relationer og er med til at styrke den enkelte elevs trivsel og 
alsidige udvikling. 

Når læringsteamet arbejder med RYKKE SAMMEN, kan det overvejes, om der er aktiviteter fra STÆRKE 
SAMMEN, der med fordel kan indgå i udviklingsprojektet. Hvis der i udviklingsprojektet fx er fokus på 
venskaber, er der elementer i STÆRKE SAMMEN modul 1, 4 og 7, der kan inddrages, da disse tre mo-
duler beskæftiger sig med relationer mellem venner.

Læs mere på redbarnet.dk/skole > børns rettigheder > stærke sammen LÆS MERE OM RYKKE SAMMEN

Denne vejledning giver et overblik over, hvad RYKKE SAMMEN handler om, og hvordan den 
kan anvendes på skolen.

Her kan du lære mere om RYKKE SAMMEN > LINK

Heri uddybes følgende emner :

HVAD ER RESILIENS OG RESILIENSFREMMENDE LÆRINGSMILJØER?

HANDLEPLANENS DELE

DE SYV KVALITETSPARAMETRE

DIGITAL PORTFOLIO
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