Frivillig.me
Filmene med tilhørende undervisningsmateriale er støttet af Undervisningsministeriet. Filmene er produceret
af Copenhagen Film Company, Kort & Dok, og undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde med
folkeskolelærer, Claus Abildgaard.
Anmeldt af Kristine Traun-Terkelsen, FALIHOS

For nogle år siden kunne danskerne være med til at vælge 10 punkter, som skulle ende ud i en
Danmarkskanon. På den er punktet ”foreningsliv og frivillighed”. Danmark og danskerne er stolte af vores
foreningsliv og mange har haft eller har et frivilligt arbejde. Men hvad med de unge, tager de det for givet?
Forstår de overhovedet vigtigheden af foreningslivet? Mange elever spiller måske i en håndboldklub eller er
hjælpetrænere i den lokalefodboldklub, men er de klar over værdien i det større billede?
Det er et spændende emne at tage op i samfundsfag, og det er lige netop hvad folkene bag frivillig.me har
gjort.
Frivillig.me er et site, hvor der findes et undervisningsforløb, der netop har fokus på frivillighed,
"Foreningsdanmark", social innovation og disses betydning for den danske velfærdsmodel. Forløbet
strækker sig over 6-8 lektioner, og udgangspunktet for forløbet er tre kortfilm, aldrig mere ensom, frivillig
fodbold og når frivillige skaber velfærd, der alle beskæftiger sig med emnet. Til hver kortfilm følger der en
lærervejledning med opgaver (både før, under og efter filmen). I virkeligheden ville man også kunne ”nøjes”
med at arbejde med en enkelt film, fx ’når frivillige skaber velfærd’, der gennem opgaverne får eleverne til
at reflektere over det er være frivillig. En af opgaverne kræver, at eleverne skal forestille sig at forbedre
noget frivilligt arbejde i ens egen by, og eleverne skal så arbejde med denne problemstilling og blandt andet
overveje, hvem der kunne hjælpe med projektet, hvordan man ville skaffe penge, hvordan en tidshorisont
ville se ud, m.m. En anden opgave går ud på, at eleverne skal lave en liste med ting fra deres eget liv, som
de forestiller sig Nationalmuseet ville udstille om 100 år. Og det er jo lige præcis sådanne typer opgaver,
der får eleverne til at forholde sig til det samfund de lever i nu og til et fremtidigt anderledes samfund.
Selve hjemmesidens layout fremstår lidt outdatet og – helt ærligt - kedeligt, men filmene og opgaverne er
fine, og udover at filmene har frivillighed, foreningsliv og innovation på dagsorden, så handler filmene også
om nære emner såsom ensomhed og fodbold, samt misbrug.
Så alt i alt et rigtig fint og anderledes undervisningsforløb til samfundsfag.
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