Deltagelse med stand på Bæredygtighedsfestival i Aalborg
Lørdag d. 10. september 2016 Aalborg Universitet Bæredygtighedsfestivalen med en stand. Her gennemførte vi
interview med borgere om grøn omstilling og samarbejde. Det gjorde vi omkring en installation som vi havde
lavet til lejligheden. Installationen skulle dels tiltrække opmærksomhed til standen og facilitere interviewene
med de borgere som stoppede op. På standen havde vi placeret en planche lige bag installationen med ordlyden
(interviewundersøgelsens tese og undersøgelsesspørgsmål): “Vi tror på grøn omstilling kan blive nemmere og
bedre hvis vi samarbejder. Vi vil gerne høre dine holdninger om: Hvor vil du gerne samarbejde om grøn
omstilling? Hvem vil du gerne samarbejde med? Hvad vil du gerne have ud af samarbejdet?” Installationen var
en sandkasse, hvor der var placeret forskellige figurer der repræsenterede steder (“hvor vil du gerne
samarbejde”), aktører (“hvem vil du gerne samarbejde med”) og nogle udsagn (“hvad vil du gerne have ud af
samarbejdet”) som knyttede an til de tre undersøgelsesspørgsmål. Figurerne var stillet op i sandkassen og skulle
ligne en bybebyggelse med mennesker. På standen var der i øvrigt formidlet generel information om projektet i
form af plakater. (se billeder nedenfor). Standen var godt besøgt og omkring 50 borgere deltog i dialog og gav
tilbagemeldinger. Standen var placeret et centralt sted på festivalen, så mangle borgere kom ligeledes forbi for
blot at få information uden at deltage i intervews.
Målet med deltagelsen var at teste nye metoder for involvering af og dialog med borgere. Ligeledes var målet at
få en forståelse af borgeres holdning til grøn omstilling herunder at belyse hvilke barierrer der er gældende for
en grøn omstilling. Diskursen og italesættelsen af den grønne omstilling blev ligeledes undersøgt. Resultatet af
deltagelsen blev brugt i det videre arbejde med metodeudvikling og i politcasenes kommende kontakt med
borgerne.
Resultatet af deltagelsen planlægges desuden at blive udgivet i en artikel.
For mere information om deltagelsen kontakt Søren Lindhardt, Aalborg Universitet, mail: linhart@hum.aau.dk

Plakater:

Billeder fra udstillingen (ses på næste side):

