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Peer-to-Peer-Læring – Metoder  

 
 
Dette dokument redegør for metoder til at implementere for at fremme peer-
to-peer-læring mellem unge migranter og unge mennesker i værtssamfundet 
som en måde at gøre integration og inklusion mere opnåelige. Det blev udviklet 
af Erasmus+projektet “SUPEER”. 
 
Se også projektets hjemmeside: https:// Supeer.eu 
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1. INTRODUKTION  
 
Peer-læring kan beskrives som selve hjertet af SUPEER-projektet. Fokuspunktet er, at unge 
mennesker med vidt forskellige baggrunde og erfaringer danner et læringsnetværk med 
konsensus om, og udgangspunkt i, at alle kan bidrage til fælles læringsemner i det 
overordnede netværksprogram, som de unge vil være involverede i. Derfor har SUPEER-
konsortiet udviklet et netværksprogram hvor unge mennesker med forskellige sociale, etniske 
og kulturelle baggrunde deltager i medskabende, peer-baseret og fællesskabsopbyggende 
læringsaktiviteter. Målet med denne pjece er at transformere vores generelle koncept for 
peer-læring (jf. 01 af projektet) til konkrete pædagogisk-metodiske øvelser og 
læringsmaterialer. 
 
 
UDVIKLINGSPROCES FOR DETTE MATERIALE  
 
Implementeringen af netværksprogrammet og de samlede metoder og materialer er stadig i 
gang. Vi udvikler de konkrete programmer, metoder og materialer, implementerer og prøver 
dem af, deler og evaluerer vores erfaringer og forbedrer indsamlingen af metoder og 
materialer til at skabe nye netværksprogrammer. Denne samling fungerer som inspiration for 
støtteorganisationer, der ønsker at bruge peer-læring i deres arbejde.    
Helt fra starten stod det klart for partnerne, at selvom vores peer-læringsprojekter er baseret 
på et fælles koncept og samme målsætninger, vil de også være ret forskellige for at kunne 
imødekomme de konkrete behov hos forskellige målgrupper i forskellige regioner og sociale 
og kulturelle situationer.  
 
 
PÆDAGOGISKE TRADITIONER I PEER-LÆRINGSPROGRAMMET  
 
Peer-læring kan være baseret på forskellige pædagogiske og didaktiske traditioner og tilgange. 
Vi ønsker kort at nævne dem, vi hovedsageligt burger i vores konkrete netværksprogram.  
Som vi beskrev i SUPEER-konceptet om peer-læring, er situeret læring, som yderst relevant 
for peer-læringsprogrammer, fordi det placerer læringsprocessen i et praksisfællesskab. Disse 
fællesskaber kan ses som medskabende og medproducerende fællesskaber. Derfor opbygger 
vi et medskabende laboratorie hvor vi benytter os af forskellige metoder og værktøjer – 
direkte og indirekte – i vores netværksprogram. Udbyttet for unge mennesker, der deltager i 
sådanne fællesskaber er beskrevet i SUPEER-konceptet om peer-læring.   
Hovedideerne bag kooperativ læring spiller en vigtig rolle i vores netværksprogram for at sikre 
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at alle i gruppen har mulighed for at bidrage til løsningen af den givne opgave, og at alle er 
ansvarlige for at nå frem til det fælles resultat.  Simultaninteraktion, positiv interdependens, 
personligt ansvar og ligeværdig deltagelse kan betragtes som de hovedsagelige pædagogiske 
principper i kooperativ læring (jf. 01).   
Tilgangen narrativ metodik er yderst anvendelig for peer-baserede og gensidige refleksioner. 
’Narrativer’ dækker over historier vi fortæller om os selv og vores liv. Den grundlæggende 
tilgang i narrativ metodik er at understrege at folk aldrig kan kendetegnes ved deres 
problemer. Den narrative metode hjælper også folk med at eksternalisere deres udfordringer 
og finde konkrete løsninger. Derfor er det er en god tilgang for unge mennesker til at kunne 
håndtere deres udfordringer med personlig udvikling og med at finde deres identitet og rolle 
i samfundet.  
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Trinene i et SUPEER peer-læringsprojekt 
PRÆFASE 
 
Rekruttering 
 
For at finde deltagere er det i den første fase af et peer-læringsprojekt vigtigt at informere de 
unge mennesker, der ville kunne være interesserede i et sådant program. For SUPEER-
netværksprogrammet er det vigtigt at finde en blanding af unge migranter og/eller unge 
mennesker i værtssamfundet, da vi fokuserer på inklusion og på at hæve social kapital hos 
unge flygtninge/migranter. I denne samling af metoder og materialer beskriver vi 
rekrutteringsstrategier og måder hvorpå man kan overbevise og motivere unge til at tage del 
i et peer-læringsprojekt.  
 
At finde et fælles emne 
 
For vores program er hovedmålet det sociale aspekt – at netværke, mødet mellem unge fra 
forskellige sociale og kulturelle baggrunde. Særligt for unge mennesker er det vigtigt at dele 
en fælles interesse for at tage del i fælles aktiviteter. Der er forskellige muligheder for at finde 
et fælles emne for et peer-læringsprojekt. Støtteorganisationerne kan finde på deres egne 
idéer og forsøge at finde unge, der er villige til at samarbejde omkring et givent emne. Det kan 
også være gruppens eget ansvar at definere det fælles udgangspunkt for deres projekt. Disse 
er to poler i et kontinuum af muligheder. Uanset hvad skal processen omkring at finde et fælles 
emne for peer-læring faciliteres. I samlingen kan man finde de metoder og øvelser som 
SUPEER-partnerne bruger.  
 
Forventningsafstemning  
 
I begyndelsen af projektet må der træffes nogle beslutninger omkring vigtige anliggender:   

● Hvad er det endelige emne som deltagerne skal arbejde på? 
● Hvad skal projektets endelige produkt være? 
● Hvad er den fælles arbejdsplan?  
● Hvad er den enkelte deltagers rolle i projektet?  
● Hvornår starter og slutter projektet?  
● Hvor meget tid forventes det at deltagerne investerer i projektet?  
● Hvor mange møder vil der være i projektet, og hvordan skal frekvensen af møderne 

se ud?  
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ARBEJDSFASE  
 
Peer-deltagerne arbejder selvstændigt på deres projekt. Støtteorganisationen vil dog udøve 
forskellige typer af assistance:  

● Inputs til at hæve kompetencerne hos deltagerne i at styre projektet  
● Workshops til at højne kommunikationsfærdigheder såsom aktiv lytning, 

holdkommunikation, konfliktløsning og hvad end der er brug for 
● Projektgruppen reflekterer også på deres samarbejde og projektets progression med 

hjælp fra en ekstern facilitator 
● Hvis det er nødvendigt, kan mægling og tilsyn tilbydes 

 
Visse typer af assistance, workshops m.v. vil blive beskrevet i denne pjece. 
 
AFSLUTTENDE FASE 
 
Nogle projekter vil planlægge en afsluttende præsentation af produktet, andre vil ikke. Det er 
ikke nødvendigt for hver eneste SUPEER-projekt, men det kan være mere motiverende at 
arbejde på et endeligt produkt og have et afslutningsarrangement i slutningen af projektet.  
Det er under alle omstændigheder nødvendigt at have et afsluttende møde med deltagerne 
for at reflektere over projektet, give hinanden feedback og sige farvel til hinanden.  
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2. Metoder i forbindelse med præfasen 
 

Her foreslår vi metoder og strategier til at rekruttere deltagere i et peer-to-peer-projekt og opstartsfasen. 
 

IO3 Fælles Metodik 
 

Projektets 
fase 

Præfase Rekruttering – uddannelsesinstitutioner (majoritet) 

Mål 
 

● Rekruttering af unge. Op til 50 peers 
● Rekruttering af majoritet- og minoritetsgruppen  

Settings 

● Kontakt uddannelsesinstitutioner, fx de lokale gymnasier, universiteter, videregående uddannelser 
● Kontakt skoleledere, uddannelseschefer, studievejledere osv. 
● Får adgang til studieråd, frivillige arbejdsgrupper osv. på skolen 

Læringsudbytte ● Vigtigt at være synlig og gøre det let for de studerende at få informationer og deltage i informationsmøder 
● Få viden om de almindelige grunde til at studerende deltager i et program, fx: 

- Gøre en forskel 
- Opnå viden om flygtninge og deres kulturer 
- Deltage i træningssessioner for at forbedre eksempelvis kommunikationsfærdigheder 
- Være en brobyggende ven 
- Forbedre sit CV (erfaring): Den transnationale og interkulturelle tilgang 
- Interkulturel forståelse og viden på et lokalt, nationalt og europæisk niveau 
- Samarbejde med unge i europæiske lande  
- Opnå viden om at planlægge begivenheder/projektets proces  
- Certificering og/eller dokumenteret erfaring udover pensum 
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Aktiviteter  
Forbered
else 

● Kort introduktion til programmet til at præsentere ved forsamlinger og/eller i klasseværelser ca. 2 min. 
● Dato for informationsmøde 
● Foldere, tilmeldingsblanketter 
●  

Implemen
tering 

● Deltagelse i forsamlinger/møder for studerende. Medbring plakater, foldere, tilmeldingsblanketter osv.  
● Få tilladelse til at holde en 5 min. præsentation i udvalgte klasser. Inviter en peer-deltager med hvis det er muligt.  
● Planlæg informationsmøder på skolen for nem adgang. Inviter peer-deltagere til at svare på spørgsmål eller fortælle om 

deres erfaringer og grunde til at deltage i programmet hvis det er muligt.  
Refleksio
ner 

 
Det er afgørende at gøre det nemt at deltage i informationsmøder osv.  

Komment
arer  

● Det er tidskrævende, kræver et allokeret tidsrum og skal gøres mere end én gang.  
● Opfordr peer-deltagere som allerede er med til at hjælpe med at rekruttere nye peers.  
● Rekruttering er en løbende aktivitet og bør gøres i løbet af hele projektperioden fra slutningen af 2019 til januar 2021 
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IO3 Fælles Metodik 
 

 
Projektets 
fase 

Præfase Rekruttering – uddannelsesinstitutioner (minoritet) 

Mål 
 

● Rekruttering af unge. (25 peers. Totalt antal peers: 50) 
● Rekruttering af minoritetsgruppen, dvs. flygtninge 

Settings 

● Kontakt uddannelsesinstitutioner, fx. sprogskoler, videregående uddannelser, erhvervsuddannelsescentre, tiendeklassecentre osv.  
● Kontakt skoleledere, uddannelseschefer, studievejledere osv.  

Læringsudbytte ● Få viden om de almindelige grunde til at studerende medvirker i et program, fx:  
- Førstehåndsviden om deres nye hjemland 
- At tale og øve sprog med en ung 
- At være venner med en ung fra majoriteten 
- Unge at lave fritidsaktiviteter med osv.  
-  

Aktiviteter 
Forbered
else 

● Foldere 
● Pamfletter eller PowerPoint-præsentationer (afhænger af de unge) 
● Billede af peers til fremvisning 
● Inviter en peer-deltager fra minoriteten til at deltage 
●  

Implemen
tering 

● Præ-informationsmøde 
● ‘Drop in’ fx på koordinatorens kontor 
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Refleksio
n 

● Niveau af mundtligt andetsprog (Dansk, Engelsk, Tysk osv.)  
 

 
 

Komment
arer 

● Netværk er vigtigt 
● Opbyg en relation hvis det er muligt 
● Skab et sikkert rum 
● Rekruttering bør gøres løbende i projektperioden fra slutningen af 2019 til januar 2021 
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IO3 Fælles Metodik 
 

 
Projektets 
fase 

Præfase Rekruttering - informationsmøde 

Mål 
 

● Rekruttering af unge fra minoritets- og majoritetsgruppen. Målet er 50 peers 
● Informationsmøde ca. 10-20 peers 

 

Settings 

● 1 time 
● Kaffe, te og snacks 
● PowerPoint-præsentation eller lignende  
● Foldere 
● Penne og papir/notesbøger 

 

Læringsudbytte ● At informere og motivere unge til at tilmelde sig 

Aktiviteter 
Forbered
else 

● PowerPoint 
● At gøre lokalet indbydende 
● Indkøb og klargøring af materialer 
 

Implemen
tering 

1. Information om programmet: 
● EU-program (Erasmus+program) 
● Partnere: Hvem er de? 
● Navnet SUPEER:  Hvad betyder det?  
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● Peer-to-peer-tilgang 
● Målsætninger: Individuelle, lokale og transnationale 
● Værdier  
● Varighed (fx 6 måneder? Hvor mange dage om måneden?) 

 
2. Pause 
3. Spørgsmål, tvivl, kommentarer og peer-deltageres forventninger 
4. Lær hinanden at kende: Præsentationsøvelse 
5. Dato for næste møde 

 
Refleksio
ner 

● Har vi brug for en tilmeldingsblanket? Hvis vi har, hvad har vi så brug for at vide?  
● Har vi nogle krav til at deltage, fx niveau af talesprog, varighed af ophold i deres nye land, varighed af deltagelse i 

programmet? 
●  

Komment
arer 

● Behovet for og udstrækningen af nr. 2 og 4 i implementeringsfasen afhænger af gruppen af unge: Kender de hinanden i 
forvejen? Hvordan reagerer gruppen?  

● Dokumentation for tilladelse fra forældre eller værge 
● Rekruttering bør gøres løbende i projektperioden fra slutningen af 2019 til januar 2021 
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IO3 Fælles metodik 
 

Projektets 
fase 

Præfase Rekruttering – sociale medier 

Mål 
 

● Rekruttering af unge. Op til 50 peers 
 

Settings 

● Partneres hjemmeside, Facebook, Instagram, (LinkedIn) 
● Uddannelsesinstitutioners hjemmeside, intranet 
● Studerendes Facebookgrupper (lukkede grupper kun for studerende og undervisere)  
● Frivilliges Facebookgrupper (lukkede grupper)  

 Læringsudbytte  

Aktiviteter 
Forbered
else 

● Kort beskrivelse 
● Foldere – online 
● Interview: Spørgsmål 
● Videoforberedelse: Lav storyboards, øv hvad du skal sige osv.  
 

Implemen
tering 

● Post information online 
● Send materiale til uddannelsesinstitutioner 

Refleksio
ner 
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Komment
arer 

● Rekruttering bør gøres løbende i projektperioden fra slutningen af 2019 til januar 2021 
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     IO3 Fælles Metodik 
 

Projektets 
fase 

Præfase: At finde et fælles emne 
 

Speed Dating 

     Mål 
 

● Få kontakt og lær hinanden at kende 
● Opdag fælles interesser 
● Dan hold og grupper 

 

     Settings 

 
● Et langt bord og stole på hver side af bordet 
● Gong-gong 
● Forskellige inputs (spørgsmål) til samtalen – fx: 

o Hvad synes du om klimaforandringer? 
o Hvorfor er du her og ikke et andet sted? 
o Hvad er din yndlings-..? 
 

Læringsudbytte  
● At tale om ens egne meninger, idéer, livsstil… 
● At styrke kommunikationsevner 
●  

Aktiviteter 
Speed Dating Deltagerne tager plads ved et langt bord (på begge sider) og sidder foran hinanden (1:1) 

Instruktøren starter samtalen med et spørgsmål (se ovenstående…) som kan diskuteres i 3 minutter. Byt så plads.  

  



 

 
“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.” 
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IO3 Fælles Metodik 
 

Projektets 
fase 

Præfase: Rekruttering 
 

Åbent hus 
 

Mål 
 

● At ramme (nye) målgrupper 
● Brobygning 
● Bevidsthed om målgruppens behov  
● At skabe interesse om peerprojektet og sprede information om det 
● At underskrive aftaler for deltagelse 

 
Settings 

 
● Forskellige lokationer (fællesskaber, organisationer, ungdomscentre, skoler…) 
● Flyer/invitation til åbent hus 

 

Læringsudbytte  
● Strategier for at nå målgrupper og involvere dem 
● Deltagere informeres om peer-projektet og anerkender udbyttet 

 

Aktiviteter  
Research  Research om fællesskaber, steder – hvor kan du finde folk du gerne vil involvere og kontakte dem (find en “døråbner” 

– nøglepersoner, og arbejd sammen med dem)  
  
 

Event Forbered Åbent Hus-arrangement (tænk over særligt emne, skab begivenhed) i kontakt med de grupper og mennesker 
du gerne vil involvere 
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 Arranger næste komsammen og udvikl løbende processen 
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IO3 Fælles Metodik 
 

Projektets 
fase 

Præfase: Forventningsafstemning Delt Rum 

Mål 
 

● Find et endeligt emne 
● Definer fælles arbejdsplan 

Settings 

 
● post-its, blyanter, flipover 

Læringsudbytte  
● Aktiv deltagelse 
● Kommunikationsevner 
● Samarbejdsevner 

 
Aktiviteter 

Komsammen – 
opvarmning 

Lege til opvarmning, såsom: Zip, Zoom, Boing, vand planten, rumræs 
Sammensæt gruppe og gruppeaftale for løbende proces 
 
 

Idéindsamling 
(Idéstorm) 

Brainstorming (Post-its) – til et større emne – fx: at bo sammen i denne by 
 

Find emner Gruppér idéer (kortlægning) – Diskuter idéer i mindre grupper (også muligvis 1:1) – kom tilbage til plenum og saml op 
på emner – find fælles emne med gruppen (i større grupper kunne der være forskellige subtemaer eller aspekter) 
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 Næste 
skridt/tidstabel 

Planlæg de næste skridt (visualisering)  
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IO3 Fælles Metodik 
 

Projekte
ts Fase  

Præfase At finde et fælles emne – hvad er jeg god til?  

Mål  
 

● Deltagerne i en ny gruppe lærer hinanden at kende 
● At få deltagerne til at samarbejde om at finde et fælles mål – brainstorms aktivitet 

Settings 

● Grupper af seks eller flere 
● Tid: 15 minutters selvrefleksion, 15-20 min. sammen 
● Materialer: - Stak af papir i postkortsstørrelse (4 for hver deltager)   

                  -  én kuglepen pr. person 
                  -  tape eller magneter 
                  - whiteboard & markers 
 

Læringsudbytte ● Deltagerne samarbejder om at finde et fælles emne for projektet (kerneaktivitet de gerne vil arbejde på sammen) 
● Skaber interesse hos hinanden blandt deltagerne 

  

Aktiviteter 
Forberedelse Trin 1: Instruktør skriver på tavlen: “Hvad er jeg god til?” Giv nogle eksempler for at gøre øvelsen gennemskuelig.  

 
Trin 2: Instruktør giver hver deltager 4 postkort og en kuglepen    

Implementer
ing 

Trin 1: Hver person skriver 4 ting de er gode til ned på postkortene 
 
Trin 2: Deltagerne kommer op én ad gangen og taper deres postkort til væggen  
 
Trin 3: Sammen med instruktøren prøver de at lave kategorier for at se hvilke emner der passer sammen  
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Trin 4: Instruktøren leder diskussionen om hvad gruppen har til fælles, hvad de alle sammen synes er sjovt/ hvad der kan være en 
aktivitet I projektet.  
 
Trin 5: Vælg et fælles emne og diskuter hvilke slags aktiviteter der kan sættes i sammenhæng med det  

Kommentar
er 

● Refleksion bør lede til et valgt emne – det skal være noget som deltagerne aktivt kan skabe (fx, hvis de siger at de er gode til at lave mad, 
bør de lave en kogebog). 

● Instruktørerne bør opmuntre alle slags idéer, ikke kun simple aktiviteter. 
● Tænk stort – hvad er formålet med at finde et fælles emne? 
● Hvordan kan deltagerne lære af hinanden? 
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IO3 Fælles Metodik 
 

Projektets 
fase 

Præfase Forventningsafstemning – empowering spørgsmål 

Mål 
 

● At invitere folk til at undre sig, tænke over, åbne, lægge mærke til, opdage hvordan dette projekt kan empower dem 
● Skabe forbindelse til deltagernes behov og ønsker 
● tage højde for nye perspektiver  

Settings 

● Grupper af 6 eller flere 
● Tid: 15 – 30 minutter 
● Materialer: papir med eksempler på spørgsmål om empowerment på flipover og papir til hver gruppe 

Læringsudbytte ● Refleksion over empowerment 
● Forståelse af ens egne mål og få andres perspektiver 

Aktiviteter 
Forbered
else 

Trin 1: Instruktører forbereder uddelingsmaterialer (uddelingsklarificering) med startspørgsmål (eksempler på spørgsmål er givne 
men udvælgelse skal foretages af instruktøren) 
 
Trin 2: efter Trin 1, split deltagerne i grupper på 3. 

Impleme
ntering 

Trin 1: Instruktøren introducerer konceptet om empowerment. 
 
Trin 2: Giv uddelingsmaterialet til hver deltager og lad dem læse spørgsmålene  
 
Trin 3: I en åben, men vejledt samtale, få grupperne til at diskutere spørgsmålene og skrive nøgleord ned  
  
Trin 4: Få én person fra hver gruppe til at præsentere deres gruppes nøgleord med flipoveren. Tape dem op ved siden af hinanden på 
tavlen  
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Refleksio
ner 

Instruktøren leder en diskussion for at skabe en kollektiv forståelse af empowerment og hvad man vil gøre i løbet af 
projektet for at styrke det. Diskussionsspørgsmål:  

• Hvad har grupperne til fælles på tværs af hinanden? 
• Hvilke nye perspektiver har du fået kendskab til?  
• Hvordan kan vi samarbejde for at styrke selv-empowerment? 

Kommen
tarer 

● Eftersom det her er et stort og konceptuelt emne, bør instruktøren aktivt deltage ved at vejlede deltagerne. Det er vigtigt at 
facilitere en samtale og sikre at alles mening bliver hørt. 
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IO3 Fælles Metodik 
 

Projek
tets 
fase 

Præfase At finde et fælles emne – abejdsdel, studiedel, 
aktivitetsdel/brainstorming 

Mål 
 

● At identificere deltagernes interesser og forventninger 
● At sammen planlægge et fælles program 
● At få deltagerne til at lære hinanden at kende 

Settings 

● 5-15 deltagere 
● 60-90 minutter 
● Materialer: flipovers, blyanter, klistermærker 

Læringsudby
tte  

● Opnåelse af et fælles emne og program 
● At lade deltagerne lære hinanden at kende 

Aktiviteter  

Forberedelse Instruktører/koordinatorer skriver på flipoveren: ”Arbejdsdel”, ”Studiedel”, ”Aktivitetsdel” (én på hver sit ark)  

Trin 1. Alle deltagere skriver deres interesser/forventninger på hver flipover, med fokus på: 
• Hvilken type af arbejde de gerne vil lave 
• Hvilke temaer de gerne vil arbejde på 
• Hvilke aktiviteter de gerne vil lave 
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Trin 2. Når alle er færdige, oplæses og indsamles individuelle interesser og forslag fra instruktørerne/koordinatorerne 
 

Trin 3. De samlede forslag skal nu voteres på ved hjælp af klistermærkerne (det er op til instruktørerne at afgøre hvor mange klistermærker hver 
deltager modtager)  
 

 

Refleksioner Instruktørerne/koordinatorerne bør nedskrive og overveje, hvilke ting der er kompatible med projektets mål og kernekoncepter og det som 
allerede er blevet forberedt/aftalt for projektet. 
En afsluttende brainstorm for de mest populære forslag er brugbar til at finde et fælles emne og gøre alle deltagere til en del af den endelige 
beslutning 

 

KILDE Tilpasset fra:  SCI – Service Civil International, Games and Exercises – International Workcamps and Seminars, Bonn, 2015 

 

IO3 Fælles Metodik 
 

Projektets fase Præfase At finde et fælles emne – Hver Kreative Sammen 

Mål 
 

● At lade deltagerne udtrykke deres personlige ønsker, objektiver og præferencer  
● At skabe forpligtigelse omkring et fælles projekt 
● At lade deltagerne lære hinanden at kende 
● At opmuntre folk til at samarbejde om samarbejdsstrategier og forslag 

Settings 

● 18-36 deltagere 
● Varighed: 100 minutter 
● Materiale/udstyr: meget plads (indendørs/udendørs), Post-its, blankt papir, tape 
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Læringsudbytte ● Opnåelse af et kollektivt forslag om et fælles emne 
● At skabe interesse omkring projektet 
● At lade deltagerne lære hinanden at kende 

 

Aktiviteter  
Trin 1 
 
 
(15 minutter) 

Bed deltagerne om at lave en personlig formular med:  
• De aktiviteter de bedst kan lide eller er gode til (1 post-it per aktivitet) 
• Deres færdigheder (1 post-it per færdighed) 
• De udfordringer de ville kunne møde (1 post-it per udfordring)  

Denne formular vil være et værktøj de vil bruge til at skabe forbindelse til de andre 
Trin 2 
 
 
 
(35 minutter) 

Når de personlige formularer er færdige, begynder ”markedet”:  
Runde 1:  

• Hver deltager sætter deres formular fast på brystet og går omkring i rummet i 20 minutter for at møde de andre og 
lede efter mulige samarbejdspartnere. De skal skabe en foreløbig gruppe á 3 personer, som de vil udvikle et 
projektforslag sammen med baseret på deres ligheder 

• Når grupperne er sammensat, skal hver gruppe have 15 minutter til at diskutere og skabe en ny formular som vil 
udgøre deres kollektive forslag  

Trin 3 
 
(35 minutter) 

“Markedet” begynder igen:  
Runde 2:  

• Hver gruppe á 3 har 20 minutter til at gå sammen med to andre grupper for at skabe en endelig gruppe på 9 personer. Sammen vil 
de skabe endnu et forslag (et nyt eller et justeret forslag)  

 
Trin 4 
 
(15-20 minutter) 

Når grupperne har udformet deres forslag, skal de have 15-20 minutter til at de endelige grupper kan dele deres idéer og brainstorme om 
dem, så de kan få en klarere idé om hvad de kan lave sammen. De skal finde frem til et endeligt forslag der inkluderer det mulige emne og de 
forbundne aktiviteter. 
 

 

KILDE: Tilpasset fra:  Dynamix Workshop, Association VIA BRACHY : Voyages InterculturelsSolidarité Autoformation 
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IO3 Fælles Metodik 
 

Projektets fase Præfase Rekruttering – Opfordring til 
deltagelse/Projektpræsentationsform 

Mål 
 

● At informere unge om projektets mål 
● At reklamere for projektet of dets læringsudbytter  
● At rekruttere 50 deltagere til programmet 
● At stimulere deltagelse i programmet 
●  

Settings 

● Online: Facebook, Instagram, Websites, LinkedIn, Twitter 
● Før programmet starter 

Læringsudbytte ● Rekruttering af deltagere 
● Offentliggørelse af projektet 
● Unge informerede om programmet 

 

Aktiviteter 
Forberedelse Instruktørerne forbereder opfordringen med:  

• en kort beskrivelse af projektet 
• beskrivelse af træningen og dens læringsudbytter 
• beskrivelse af brugerprofilen (alder, evner, …) vi leder efter 
• beskrivelse af trinvis procedure for at tilmelde sig programmet 

Implementering  Når projektpræsentationsformen er klar, deler instruktører og koordinatorer den på hovedkommunikationskanalerne  
 

• Projektets Facebookside 
• Partnerorganisationers hjemmesider 
• Partnerorganisationers Facebooksider 
• Partnerorganisationers Instagramprofiler 
• Partnerorganisationers LinkedIn-profiler 
• Partnerorganisationers Twitterprofiler 
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-  

Kommentarer/Refle
ksioner 

Den trinvise tilmeldelsesprocedure bør spørge efter: 
- CV 
- Ansøgning (eller alternativt en formular som kandidater skal udfylde) 
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IO3 Fælles Metodik 
 

Projektets fase Præfase Rekrutering – Henvisningsagenturer/formidlende parter  

Mål 
 

● At nå potentielle kandidater 
● At rekruttere 50 deltagere til programmet  
● At reklamere for projektet og dets læringsudbytter 
● At forøge fordelingskanalerne for projektet 
●  

Settings 

● Online: e-mail 
● Opkald 
● Før programmets start 

Læringsudbytte ● Rekruttering af deltagere 
● Offentliggørelse af projektet 
● At nå de mest egnede kandidater til programmet 
 

Aktiviteter  
Forberedelse Instruktører/koordinatorer forbereder e-mailen med:  

- kort beskrivelse af projektet 
- beskrivelse af træningen og dens læringsudbytter 
- beskrivelse af den brugerprofil (alder, evner, …) vi leder efter 
- beskrivelse af den trinvise procedure for at tilmelde sig programmet 
-  

Implementering  Når e-mailen er færdig, begynder instruktørerne/koordinatorerne at sende e-mails/foretage opkald til lokale 
henvisningsagenturer, såsom:  

- migrantforeninger 
- ungdomsforeninger 
- skoler/universiteter 
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- ungdomsfrivillige foreninger 
- NGO’er   

Kommentarer/refle
ksioner 

Henvisningsagenturer/Formidlende parter bør udvælges med de brugere, vi leder efter og de mennesker, parterne arbejder med, in mente. 
 
Efter mailene/opkaldene ville det være godt at arrangere et ansigt-til-ansigt møde mellem projektets instruktører/koordinatorer og 
koordinatorer/repræsentanter fra henvisningsagenturerne for at tale om mulige afklaringsspørgsmål eller bedre forklaringer. (Det kunne 
foreslås under opkaldet/i e-mails)  
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IO3 Fælles Metodik 
 

Projektets fase Præfase Afklaring – Kreativ 

Mål 
 

● At skabe opmærksomhed omkring vigtigheden af aktiv deltagelse og aktivt medborgerskab 
● At booste unge menneskers kreative energi for at skabe promoverende materialer (videoer, plakater, foldere) om aktivt medborgerskab 
● At skabe engagement hos deltagerne 
● At fokusere på et ungt perspektiv 
● At empower deltagernes idéer, perspektiver og arbejdsstrategier for at udvikle arbejdsstrategier 

Settings 

● 5 to 10 personer pr. gruppe 
● 180 minutter  
● Materialer: papir, flipovers, kuglepenne  

Læringsudbytte ● Refleksioner om aktivt medborgerskab 
● Fokus på unge deltageres perspektiver 
● At empower unge i beslutningstagning og de udvalgte emner 

 Forberedelse Instruktørerne udvælger nogle emner som deltagerne skal fokusere på (emner relateret til aktivt medborgerskab) 
 

 Trin 1 Instruktørerne opdeler deltagerne i grupper og forklarer de emner, de skal fokusere på.  
Efterfølgende stiller instruktørerne en opgave, et emne og en type af promoverende/præsenterende materiale som hver gruppe skal 
arbejde på (plakat, video, folder). Instruktørerne forklarer at deltagerne gerne må bruge deres kreativitet til at løse opgaven, hvor 
meget tid de har, og at de i slutningen af øvelsen skal præsentere deres produkt foran hele gruppen. 
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Trin 2 Lad grupperne arbejde på opgaverne i halvanden til to timer (research og arbejdsplan)  
 

Trin 3 Hver gruppe præsenterer deres endelige promoveringsmateriale foran gruppen. Hver gruppe har 10 minutter til denne del. 
 

 

Trin 4 Ved slutningen af hver gruppes præsentation vil der være brainstorm omkring emnerne, hvad der var godt, hvad der kunne skabe 
mere engagement og om vigtigheden af aktivt medborgerskab. 

KILD  

KILDE Tilpasset fra:   Training course "Active Europeans for Active Citizenship", Belgrade, Serbia, March 2016 
(www.activeeuropeans.wordpress.com) 
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IO3 Fælles Metodik 
 

Projek
tets 
fase 

Præfase Afklaring – Hvor står du? 

Mål 
 

● At stimulere diskussioner og idéer om specifikke emner og relaterede problematikker 
● At empower deltagerne omkring de diskuterede emner 
● At stimulere kritisk tænkning hos deltagerne 

Settings 

● Deltagere: Fra 5 til 10 per gruppe 
● Mere end ét rum, afhængig af antallet af grupper 
● Flipovers (en per gruppe) 
● To skilte (”ja” og ”nej”) sat fast på modsatte vægge i hvert rum 
● Tid: Fra 30 til 60 minutter (afhængig af antallet af udsagn)  

Læringsudby
tte 

● Stimulerede deltagerne omkring problematikkerne/emnerne 
● Styrkede deltagernes kritiske tænkning,  
● Indsamlede forskellige argumenter og konfronterede forskellige meninger 

Aktiviteter  
Forberedelse Instruktørerne/koordinatorerne forbereder et antal udsagn (5-10) der vedrører forskellige aspekter af de 

emner/problematikker de gerne vil have at deltagerne begynder at tænke over og skriver dem på flipovers (ét per ark)  
 Så forbereder instruktørerne et rum for hver gruppe ved at stille flipoveren i rummet og de to Ja- og Nej-skilte i hver sin ende 
af lokalet.  
 

Trin 1. Instruktørerne deler deltagerne op i små grupper (5 til 10 per gruppe), viser én gruppe til rette i hvert rum og forklarer øvelsen 
til deltagerne.  
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Trin 2. Instruktøren præsenterer udsagnene til den enkelte gruppe og deltagerne går til ”ja”-væggen eller ”nej”-væggen afhængig af 
deres enig- eller uenighed med det præsenterede udsagn. Alle skal vælge en væg, ingen må stå i midten.  

Trin 3. Når alle har taget stilling, begynder de at forklare hvorfor de er (u)enige i udsagnet. Alle er frie til at skifte side af rummet under en andens 
forklaring hvis de føler sig overbevist af en andens argument.  
Det er ikke målet med øvelsen at opnå konsensus i denne fase. Derfor er det op til instruktøren at afgøre hvornår det er et godt tidspunkt at 
skifte emne og bevæge sig videre til det næste udsagn.  
  

 

Trin 4. Gennemgå alle udsagnene med samme fremgangsmåde.  
Når alle udsagnene er blevet diskuteret, kan instruktørerne eventuelt spørge deltagerne hvordan de har det og give plads til at løse mulige 
uafklarede problemer. 
 

 

Konklusion Afslutningsvis, fordi grupperne sandsynligvis ikke er nået til generel enighed, ville det være godt hvis instruktøren stillede nogle spørgsmål, 
såsom:  

- Hvorfor var det så svært at nå til enighed om visse udsagn? Hvorfor var det lettere med andre? 
- Har deltagerne stærkere holdninger omkring visse udsagn/emner end andre? Hvorfor?  
- Er der noget som folk ønsker at bruge mere tid på at udveksle idéer om?  
-  

 

Refleksioner Tips til at designe udsagnene:  
- Instruktørholdet bør fokusere på hvad der er vigtige spørgsmål omkring et specifikt emne og udvælge en liste af sager der skal 

diskuteres 
- Når sagerne er udvalgt, bør holdet fokusere på at finde frem til de (to modstridende) ekstreme holdninger man kan have om hver sag 
- Til sidst formulere et udsagn per sag der formulerer en relativt ekstrem holdning i ord (udsagn ikke for oplagte og ikke for ekstreme, 

det er bedre at undgå formuleringer som ”måske” og ”en del” osv.) 
-  

 

KILDE Tilpasset fra:  Intercultural Learning T-Kit No.4, Council of Europe and European Commission, November 2000 
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3. Metoder i forbindelse med arbejdsfasen 
De følgende metoder vil hjælpe deltagerne og organisatorerne med at understøtte et peer-to-peer-projekt. 
 

IO3 Fælles Metodik 
Session 1 

Projektets fase Arbejdsfase  At fremme kulturforståelse 

Mål 
 

Introduktion til kultur som:  
1) manifestationer 
2) relationer: værdier, normer 
  

Settings Brainstorm, præsentation, gruppearbejde og refleksion 
Varighed: 60-90 min. afhængig af antallet af deltagere 

Læringsudbytte Forståelse for kultur og dens grundelementer 
 

Aktiviteter  1. Indledning 
(15-20 min.) 

Brainstorm i plenum:  
1) Instruktøren skriver på white/smartboard: kultur. 
2) Instruktøren spørger deltagerne: ”Hvad tænker I når I hører ordet ”kultur”?” 
3) Instruktøren understøtter brainstormen ved at skrive et relevant ord, fx musik, mad osv.  
4) Deltagerne skriver på tavlen. (Deltagerne får lov til at skrive lige hvad de synes er relevant uden indgriben fra 

instruktøren.) 
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2. Definition 
(45 min.) 

Kulturelle manifestationer 
1) Gruppediskussioner á 4-6 deltagere: ”Hvilke af disse kulturelle elementer er sjove/gode/spændende at lære om 

andre kulturer?” 
 -  Instruktøren guider og engagerer deltagerne i at finde kulturelle elementer fra brainstormen ved at give 
eksempler, fx sprog, musik osv. 
- Deltagerne oplister relevante ord, fx sprog, kunst, musik, dans, mad, mode, trossystemer, traditioner osv. 
 

2) Forhold, værdier og normer 
 -  Værdier: Den ideelle og ønskværdige opførsel i gruppen. Fx loyalitet, ærlighed, respekt og kærlighed. 
 -  Relationer og normer: Gruppens delte regler for at opføre sig i overensstemmelse med gruppens værdier, fx 
at give sit sæde i bussen til en ældre person.  
(Instruktøren engagerer deltagerne i at finde andre eksempler på normer og traditioner fra brainstormen.)  

 
 

 Opsamling 
(15. min) 

Instruktøren vejleder deltagerne i at formulere en simpel definition af kultur som:  
1) manifestationer af den kulturelle gruppe 
2) sociale relationer, roller og normer baseret på den kulturelle gruppes værdier  
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IO3 Fælles Metodik 
Session 2 

 
Projektets 
fase 

Arbejdsfase At fremme holdånd og plads til den enkelte 

  

Mål 
 

Forståelse af kultur som ét af tre elementer ved vores unikke individuelle identitet og vores gruppeidentitet:  
• Universel 
• Begrænset til gruppen/kulturel 
• Individuel 

 

Settings 

Brainstorm, præsentation og gruppearbejde 

Læringsudbytte ● At anerkende alle deltagere som én ung gruppe, uanset kulturel baggrund 
● At anerkende hver enkelt deltager som et unikt ungt individ med unik livserfaring, uanset kulturel baggrund 

Aktiviteter  
1. Indledning  

(10-15 min.) 
Gruppediskussion, 6-8 deltagere:  

1. Introduktion: 
“Kultur er et af tre niveauer der er med til at forme hvordan vi tænker og handler: 

1. Det universelle niveau. Vi taler for eksempel alle sammen et sprog. 
2. Det kulturelle/multikulturelle niveau. For eksempel praktiserer og følger vi alle visse normer i vores 

relationer.  



 

 
“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.” 

 
   

3. Det personlige niveau: Vi har for eksempel hver vores eget fingeraftryk. 
Find andre eksempler på de tre niveauer.”  

(Instruktøren holder opsyn med grupperne og hjælper ved at tilbyde eksempler.) 
  

2. Præsentation 
(45. min.) 

1. Inddel white/smartboardet i tre kolonner og skriv følgende:  
1. Iboende universel menneskelig natur:  

1- Et behov for at være sammen med andre 
2- At føle kærlighed, glæde, frygt, vrede osv. 
3- Evne til at skabe, lære og kommunikere gennem et meget komplekst kodesystem (sprog) 
4- Nysgerrighed efter at forstå og kommunikere om vores liv og vores omgivelser/univers 

2. Tillært gruppekultur 
3. Individuel personlighed:  

1- Individets nedarvede fysiske træk, fx øjenfarve 
2- Individets tillærte livserfaring i en eller forskellige kulturer 

 
3. Opsamling 

(10-15 min.) 
Gruppearbejde:  

1. ”Reflekter over og find eksempler på hvordan kultur regulerer både vores sociale 
menneskelige natur og vores individuelle personligheder.” 

2. ”Del dine refleksioner med din gruppe.”  
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IO3 Fælles Metodik 
Session 3 

Projektets 
fase 

Arbejdsfase At fremme kulturforståelse 

Mål 
 

At opbygge bevidsthed om:  
• Intrakulturelle relationer som bindekraft mellem medlemmer af et fællesskab 
• Multikulturelle/interkulturelle relationer som en udvidende kraft på tværs af fællesskaber 

 

Settings 

 Gruppearbejde, præsentation og refleksion 

Læringsudbytte At forstå den rolle delte værdier spiller i relationer til andre  

Aktiviteter  
1. Indledning 

(10-15  min.) 
  

 

1. Gruppearbejde á 6-8 deltagere 
Instruktøren skriver på white/smartboard: værdier 
- Instruktøren beder deltagerne: ”Find et par; en værdi og dens modsætning(er)” 
- Instruktøren stimulerer brainstormen ved at skrive et eksempel. Fx tilgivelse vs had/hævn 
- Hver gruppe skriver deres ordspar på tavlen 
 

1. Præsentation 
(30 min.) 

”Vi har brug for værdier til at skabe sammenhæng i vores fællesskaber ved at”: 
- reducere konflikter mellem medlemmerne i netværket/den kulturelle gruppe 
- sikre gruppens sikkerhed 
- varetage gruppens interesser 

 
(Instruktøren understøtter præsentationen med eksempler, fx: ”Værdien tilgivelse holder os fra at skade 
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gruppen med had og hævn.) 

2. Refleksioner 
(10-15 min.) 

“Vælg en værdi som du finder ideel og reflekter over hvorfor den er vigtig for et specifikt netværk/kulturel 
gruppe.” 
 

3. Opsamling 
(30 min.) 

I plenum: ”Del dine refleksioner med gruppen.” 
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IO3 Fælles Metodik 
Session 4 

Projektets 
fase 

Arbejdsfase  At fremme kulturforståelse 

Mål 
 

At opbygge bevidsthed om:  
• kultur som en forenende kraft mellem medlemmer af et netværk/en gruppe 
• multikulturelle og interkulturelle relationer som en udvidende kraft på tværs af fællesskaber 

Settings 

Par- og gruppearbejde, præsentation og miniprojekt 

Læringsudbytte  
At værdsætte tværkulturelle relationer 
 

Aktiviteter  
1. Indledning 

(10-20 min.) 
Pararbejde:  
”Spørg og skriv ned hvor mange netværk din partner er medlem af.” 

- Instruktøren kommer med eksempler, fx venner, folk der taler det samme sprog, osv. 
- Deltagerne sætter netværkene på whiteboardet  

2. Præsentation 
(45. min.) 

Instruktøren fremhæver følgende:  
1. Vi spiller forskellige roller i forskellige netværk, fx søskende, klassekammerater, familie osv. 
2. Forskellige netværk eksisterer i forskellige omgivelser, fx klasseværelset, derhjemme, hjembyen osv. 
3. Forskellige netværk møder forskellige behov og interesser, fx en sans for identitet og tilhørsforhold 
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3. Miniprojekt 
(60 min.) 

Grupper af 6-10 deltagere:  
1. Lav oversigter over:  

o  de delte fordele ved peer-netværket fra de mangfoldige resurser,  
o de ønskværdige værdier og opførsler i peer-netværket,  
o de normer, som alle medlemmer af peer-gruppen deler 

 
Kommentarer Nr. 3 kan være et endagsprojekt med flere aktiviteter og et mere ambitiøst udbytte. 
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IO3 Fælles Metodik 
 

Arbejdsfase  Icebreaker – At lære hinanden at kende  

● Deltagerne i en ny gruppe får lov til at lære hinanden at kende 
● At gøre deltagerne nysgerrige på at lære mere om hinanden 

  

● Grupper af seks eller flere personer 
● Tid: 20-30 minutter 
● Materialer:  

o En liste af spørgsmål (som forberedes på forhånd) 
o En kuglepen pr gruppe 
o Et ark papir pr gruppe 

 
● Deltagerne får den første information om hinanden 
● Deltagerne finder ting de har tilfælles med hinanden 
● At skabe interesse i hinanden blandt deltagerne 
●   

Forbered
else 

Trin 1: Før aktiviteten forbereder instruktørerne en list af spørgsmål til deltagerne, fx:  
- Hvor gammel er gruppen?  
- Hvor mange søskende har gruppen? 
- Hvor mange kæledyr har de? 
- Hvor mange børn har de?  

 
Trin 2: Instruktørerne giver et stykke papir og en kuglepen til hver gruppe 
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Impleme
ntering 

Trin 1: Instruktørerne deler deltagerne op i undergrupper á 2-5 personer 
Trin 2: Medlemmerne af hver undergruppe samles i et område af lokalet (VIGTIGT: Vær sikker på at der er nok plads til at undergrupperne kan arbejde 
separat, men at grupperne også er tæt nok på hinanden til at alle undergrupperne kan se hinanden.)  
Trin 3: Instruktørerne forklarer reglerne for aktiviteten:  

• Instruktøren læser et spørgsmål højt 
• Undergruppen diskuterer spørgsmålet og bliver enig om et svar (diskussionsfasen) 
• Undergruppen skriver sit svar ned på et stykke papir 
• Hver undergruppe præsenterer sit gæt  
• Instruktøren verificerer informationerne ved at tjekke med den enkelte deltager 

Trin 4: Udfør aktiviteten. 
  

Kommen
tarer 

● Spørgsmålene bør omhandle interessant og kvantificerbar information 
● Aktiviteten er sjovere hvis også instruktørerne deltager og giver de samme informationer som det kræves af deltagerne 
● I større gruppe kan det være en god idé at bruge et lydsignal til afslutningen af diskussionsfasen 
● Det kan være en god idé at sætte en tidsbegrænsning på diskussionsfasen 
● Gør det klart at deltagerne skal inkludere deres egen gruppe (og instruktørerne) i deres gæt 
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IO3 Fælles Metodik 
 

Projektets 
fase 

Arbejdsfasen Teambuildingaktivitet – at stå på række 

Mål 
 

● At arbejde sammen mod et fælles mål 
 

Settings 

● Grupper á 5 eller flere personer 
● Tid: 12-20 minutter 
● Materialer: Ingen 

Læringsudbytte ● Deltagere som ikke har mødt hinanden før projektets start mister deres frygt for at arbejde sammen  
● Deltagerne finder ud af hvem de arbejder godt sammen med  
● Deltagerne finder ud af hvordan man opnår et fælles mål ved hjælp af teamwork 

  

Aktiviteter  
Forbere
delse  

Trin 1: Instruktørerne forbereder en liste af kriterier som deltagerne skal stille sig i rækkefølge efter, fx:  
- Fødselsdag (måned og dag)  
- Alfabetisk efter fornavn 
- Højde 
- Skostørrelse 

-  
Implem
enterin
g  

Trin 1: Instruktørerne forklarer reglerne således: ”Stil jer venligst i rækkefølge efter fødselsdag. I må ikke tale under øvelsen, men I må 
bruge enhver anden slags signal, som at nikke eller ryste på hovedet, vise et tal på fingrene osv.”  
 
Trin 2: Deltagerne udfører aktiviteten. Instruktørerne holder øje med at deltagerne følger reglerne.  
 
Trin 3: Når alle deltagerne står på linje, tjekker instruktørerne om rækkefølgen er korrekt ved at spørge deltagerne om den 
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nødvendige information.  
 
Trin 4: Gentag aktiviteten efter eget ønske med andre kriterier (se forslag ovenfor).  

Refleksi
on  

Efter aktiviteten faciliterer instruktøren en refleksionsøvelse omkring aktiviteten. Spørgsmål til diskussion kunne være:  
- Respekterede alle reglerne?  
- Hvem tog initiativ?  
- Hvordan tog folk initiativ?  
- Blev der taget højde for alle ideer?  
- Hvordan traf deltagerne beslutninger nonverbalt?  
- Var alle aktivt involverede i aktiviteten?   

 
Komme
ntarer  

● Aktiviteten kan udføres med et eller flere kriterier afhængig af hvor meget tid der er til rådighed.  
● For at gøre aktiviteten sværere kan instruktørerne introducere yderligere restriktioner, fx:  

o få deltagerne til at stille sig efter højde (med bind for øjnene)  
o få deltagerne til at stille sig efter skostørrelse (med bind for øjnene og/eller uden at måtte sige noget)   
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IO3 Fælles Metodik 
 

Projektets fase Arbejdsfase Kommunikationsfærdigheder – en “sand” historie 

Mål 
 

● At finde ud af hvordan rygter opstår 
● At opdage hvor svært det er at lytte til og gentage information 
● At øve lytte- og talefærdigheder 

Settings 

● Grupper á fire eller flere personer 
● Tid: 15-30 minutter 
● Materiale: en kort, nedskrevet tekst til at læse højt 

 

Læringsudbytte ● At øve lytte- og talefærdigheder  
● At skelne mellem væsentlig og uvæsentlig information  

Aktiviteter  
Forberedelse Trin 1: Instruktørerne forbereder en kort, nedskrevet tekst på forhånd 

Trin 2: Afhængig af gruppens størrelse og tid til rådighed, udvælg mindst to personer til at forlade rummet i den første 
del af aktiviteten. Vær sikker på at de ikke kan høre hvad der bliver sagt i lokalet når de er gået.  
  

Implementering  
Trin 1: Når nogle af deltagerne har forladt rummet, læser instruktøren historien højt. 
 
Trin 2: Én deltager fra gruppen udenfor bliver lukket ind igen (B). Én deltager (A) fra gruppen indenfor fortæller historien 
til den nyankomne (B)  
 
Trin 3: Luk den næste person fra gruppen udenfor døren (C) ind i lokalet igen. Deltager (B) fortæller historien som 
vedkommende lige har hørt til den nyankomne (C). Gentag hvis flere end to deltagere blev sendt udenfor døren.  
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Trin 4: Den sidste person kommer ind, lytter til historien og gentager hvad vedkommende har hørt foran hele gruppen. 
 
Trin 5: Instruktøren læser den oprindelige historie for hele gruppen. 
  

Refleksion Efter aktiviteten faciliterer instruktøren en refleksionsøvelse om aktiviteten. Spørgsmål til diskussion kunne være:  
- Hvor meget af den oprindelige historie blev fortalt til sidst? 
- Hvilke detaljer blev ved med at blive fortalt?  
- Hvad er grundene til det? 

Kommentarer  ● Historien bør være ikke-fiktion, helst en nyhedsrapport fra en avis eller lignende.  
● Historien skal være skrevet ned således at den kan dobbelttjekkes efter aktiviteten.  
● Brug en historie på omkring 150 ord  
● Historien bør indeholde egennavne, tal og mindst to personer. 
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IO3 Fælles Metodik 
 

Projektets fase Arbejdsfase Konflikthåndteringsfærdigheder – træning af 
forhandlingsevner 

Mål 
 

● Deltagerne forhandler med hinanden med det formål at nå frem til en win-win-situation 

Settings 

● Grupper á mindst 4 personer 
● Tid: ca. 30 minutter 
● Materialer: 

- Separate arbejdspapirer med opgaverne for partner A og partner B 
- En kuglepen til hver deltager  

Læringsudbytte ● At finde argumenter der underbygger ens mål  
● At forudse modstanderens argumenter 
● At kommunikere sine argumenter på en overbevisende måde  

Aktiviteter  
Forberedelse Trin 1: Instruktøren forbereder et arbejdspapir til partner A, hvorpå der står: ”Jeg vil gerne tage et sprogkursus 

i et andet land” og et arbejdspapir til partner B, hvorpå der står: ”Jeg vil gerne tage et sprogkursus i det land 
jeg bor i”. 

Trin 2: Instruktøren deler gruppen op i par. 

Trin 3: Vær sikker på at hver deltager har noget at skrive med. Hvis ikke, uddel kuglepenne til deltagerne.    

Implementering Trin 1: Instruktøren forklarer aktiviteten således:  
- Deltagerne vil modtage et arbejdspapir med en opgave 
- Hver deltager får 5 minutter til at finde argumenter der understøtter deres mål 
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- Når tiden er gået, skal deltagerne diskutere med deres partner i 10 minutter og forsøge at nå til 
enighed 

 
Trin 2: Instruktøren stiller opgaven: “I vil gerne tage et sprogkursus sammen. I skal bare beslutte hvorhenne.” 
 
Trin 3: Instruktøren fortæller at de første fem minutter starter, hvori deltagerne skal finde argumenter for deres eget 
mål. Hver deltager finder argumenter individuelt.  
 
Trin 4: Instruktøren fortæller når de første fem minutter er gået og diskussionsfasen begynder. Partner A og B udveksler 
argumenter.  
 
Trin 5: Efter 10 minutter fortæller instruktøren at diskussionsfasen er slut 
  

Refleksion  Efter aktiviteten faciliterer instruktøren en refleksionsøvelse om aktiviteten. Spørgsmål til diskussionen kunne være:  
- Nåede deltagerne frem til en løsning? Hvis ja, hvilken?  
- Hvilke argumenter brugte de?  
- Hvordan nåede de frem til en win-win-løsning?  
- Er de begge glade for løsningen?  
- Hvordan fik de begge to deres vilje?  
- Hvad satte hver deltager pris på ved den andens tilgang? 

Kommentarer ● Hvis det er nødvendigt og der er tid til overs, kan man afsætte mere tid til at finde argumenter der understøtter 
ens mål. 

● Når instruktøren sammensætter parrene, bør vedkommende sætte to personer sammen der ikke normalt 
arbejder sammen, da det gør diskussionen mere effektiv. 

● Diskussionsemnet og partnernes roller kan skiftes ud så de bedre imødekommer deltagernes behov og 
interesser. 
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IO3 Fælles Metodik 
 

Projektets 
fase 

Arbejdsfase Konflikthåndtering – Stoleleg 

Mål 
 

● At reflektere over ens egen og gruppens adfærd 
● At forstå konflikters dynamikker 

Settings 

● Et lokale der er stort nok til at bevæge sig i  
● Lige så mange stole som der er deltagere 

Læringsudbytte ● Styrker kommunikationsevner 
● Styrker refleksionsevner 
● fremmer selvindsigt 

 

Aktiviteter  
At bygge 3 grupper 
 

Atomer og molekyler:  
Deltagerne bevæger sig rundt i rummet – instruktøren siger et tal: 5!  
Deltagerne former grupper á 5 
  

Tavs aktion  Grupperne modtager hver deres ordre:  
Første gruppe: Stil alle stolene i lokalet i en cirkel så hurtigt som muligt. 
Anden gruppe: Stil alle stolene i lokalet foran døren så hurtigt som muligt.  
Tredje gruppe: Stil alle stolene i et hjørne af lokalet så hurtigt som muligt.  
… 
Uden at tale med hinanden 
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Feedback og 
refleksion  

Plenum: Reflekter over og diskuter følgende spørgsmål: 
• Hvad lagde du mærke til, hvad skete der? 
• Hvordan var reaktionerne og interaktionerne? 
• Var der nogen konflikter? 
• Havde du ikke-verbale samtaler med andre?  
• … 
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IO3 Fælles Metodik 
 

Projektets 
fase 

Arbejdsfase Konflikthåndtering: Misforstå mig ikke 
 

Mål 
 

● At reflektere over forskelle og misforståelser 
 

Settings 

● Lokale som er stort nok til at bevæge sig rundt i  
● Stole  
● Papir og blyanter 

 

Læringsudbytte ● Styrker kommunikationsevner  
● Styrker refleksionsevner 

  
 

Aktiviteter  

Opvarmning 
10 minutter 
 

Deltagerne går tværs gennem lokalet og følger instruktioner for deres bevægelser:  
• Gå henover det brandvarme sand 
• Vad gennem sumpen 
• Gå gennem den høje majsmark 
• Tyngdekraften bliver stærkere og stærkere 
• … 

Misforståelser 
 

Diskuter i gruppen:  
Hvad betyder misforståelse? Find illustrative eksempler.  
Hvorfor opstår misforståelser? 
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 Vrøvl 
 10 minutter 

To spillere improviserer en diskussion på et opdigtet sprog – de viser forskellige følelser.  
 

Storytelling Arbejd i små grupper (3-4 personer) 
Hvilke misforståelser har du oplevet I dit liv?  
Skriv en misforståelse du har været involveret i eller bevidnet ned.  
Opfør historien sammen - brug Vrøvl til at udtrykke dig selv og kommunikere med hinanden.  
Eventuelt: find på forskellige slutninger på historien.  

 
 

Feedback og 
refleksion 

Feedback og fælles refleksion på forskellige historier  
• Reflekter over opførelsesprocessen: Hvordan fandt I på historien, hvordan var jeres diskussion omkring opførelsen, 

hvordan var jeres samarbejde osv.  
• Hvad så I? Hvad skete der?  
• Hvordan opstod der en misforståelse?  
• Hvordan kunne misforståelsen være blevet løst?  
• … 
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IO3 Fælles Metodik 
 

Projektets fase Arbejdsfase/kommunikationsevner/ikke-voldelig kommunikation Effektiv kommunikation - træningsaktivitet 

Mål 
 

● At gøre deltagerne bevidste om de forskellige kommunikationsstilarter og de relaterede fordele og ulemper 
● At udvikle en kommunikationsbrug der er baseret på respekt for andre og sig selv 
● At fremhæve vigtigheden af at forebygge konflikter gennem brugen af de rette kommunikationsmetoder 

 

Settings 

● Gruppestørrelse: fra 3 til 30 
● Varighed: 2 timer 
● Materialer: PowerPoint-præsentation, blankt papir, kuglepenne 

 

Læringsudbytte ● Ikke-voldelige og respektfulde kommunikationsevner 
● Bevidsthed om forskellige kommunikationsstilarter 
● Forbedring af de mellemmenneskelige forhold 
● Viden om en bedre måde at kommunikere på for at undgå konflikter 

 
Aktiviteter  

Trin 1. Instruktøren præsenterer de 3 forskellige kommunikationsstilarter, beskriver verbale og ikke-verbale udtryksformer og 
fordelene/ulemperne ved at forebygge konflikter.  
Sessionen bør præsenteres ved hjælp af PowerPoint eller en anden slags visuel support med referencer til hverdagseksempler. 

Trin 2. Efter præsentationen deler instruktørerne deltagerne op i små grupper, og giver hver gruppe et arbejdspapir der skal 
udfyldes. Arbejdspapiret skal indeholde:  

- En kort beskrivelse af mulige situationer tæt på deltagernes liv, helst tilpasset til deres 
interesser og behov (fx ”Din ven er lige ankommet til middag hjemme hos dig, en time 
forsinket. Vedkommende ringede ikke på forhånd for at sige at vedkommende blev forsinket. 
Du siger til vedkommende: …”)  

- En tabel med de 3 kommunikationsstilarter (passiv, aggressiv, assertiv) på 3 forskellige linjer, 
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og en kolonne til højre som skal udfyldes med konsekvenserne af hvert svar. 

Trin 3.  Hver gruppe analyserer situationen og udvikler den i overensstemmelse med hver af kommunikationsstilarterne og analyserer 
dens konsekvenser.  

Trin 4. Gruppen opfører en af situationerne, og alle assistenterne diskuterer de sandsynlige konsekvenser.  

 

Refleksion og 
evaluering 

Aktiviteten hjælper med at tænke over en mere effektiv mellemmenneskelig kommunikationsstil der derudover også 
bidrager til personlig velvære, fordi en person der ved hvordan man udtrykker sine behov og meninger på en respektfuld 
møde styrker sin selvtillid og forbedrer sine mellemmenneskelige forhold.  
 

 

KILDE Tilpasset fra:   Social Skills Training – Methodological Guide, Association of Learning "Mind the Gap" 
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IO3 Fælles Metodik 
 

Projektets 
fase 

Arbejdsfase – Ikke-Voldelig Kommunikation/Konflikthåndtering 
 

Seks-trinproblemløsning - Rollespil 
 

Mål 
 

● At orientere deltagerne imod en struktureret måde at løse interpersonlige konflikter på 

Settings 

● Gruppestørrelse: Fra 5 til 20 
● 2 frivillige (til rollespillet)  

Læringsudbytte ● Ikke-voldelige alternativer til konfliktløsning 
● Problemløsningsfærdigheder 
● Ikke-voldelige kommunikationsfærdigheder 

Aktiviteter  

Forberedelse  Der skal udvælges to frivillige blandt deltagerne til at rollespille en konflikt (et skænderi omkring en bog, film, sang; en kontrovers over et 
outfit; en konflikt over et varmt emne…). Det er vigtigt at de to ”skuespillere” ikke finder frem til en løsning. 
 

Implementering  
 

Når rollespillet er slut, begynder instruktøren problemløsningens seks trin ved at stille dem nogle spørgsmål.  

Identificer behov Spørgsmål 1. Hvad er det I har brug for/vil have?  
Dette spørgsmål rettes mod de to ”skuespillere”; de bør svare uden at anklage/bebrejde hinanden.  
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Definer 
problemet  

Spørgsmål 2. Hvordan ser I problemet?  
Dette spørgsmål rettes mod hele deltagergruppen; gruppen kan hjælpe med at give et svar baseret på behovene hos de to personer i 
konflikt, uden at bebrejde den ene eller den anden. De to ”skuespillere” skal kunne erklære sig enige i definitionen af problemet. 

 

Brainstorm om 
mulige løsninger 

Spørgsmål 3. Hvem kan finde på en måde at løse dette problem på?  
Dette spørgsmål rettes mod hele gruppen af deltagere; enhver kan komme med en mulig løsning; formålet med dette trin er at indsamle 
så mange løsninger som muligt. Løsningerne bør skrives ned.   

 

Evaluering af 
løsningerne 

Spørgsmål 4. Ville I være glade for denne løsning?  
Dette spørgsmål rettes mod de to ”skuespillere”. De to ”skuespillere” bedes gennemgå listen af mulige løsninger og forklare hvilke de 
finder acceptable og hvile de ikke gør.  

 

Beslutning om 
løsning 

Spørgsmål 5. Er I begge to enige i løsningen? Er problemet løst?  
Dette spørgsmål rettes mod de to ”skuespillere”; Vær sikker på at begge parter erklærer sig enige og anerkend deres 
indsats for at hjælpe med at finde frem til en løsning. 
 
 

 

Tjek løsningen Giv gruppen 10 minutter til at snakke om den valgte løsning, hvorvidt den virkelig løser problemet, om alle er enige om 
løsningen.  
(Eventuelt) Opdel deltagerne i grupper á fire personer til at rollespille løsningen i andre situationer.  
 

 

Brainstorm  Afslut aktiviteten med at reflektere over vores reaktioner på hinanden når der er forskelle mellem os og vigtigheden af at 
lede efter fredelige løsninger i stedet for at bebrejde andre. Fokuser på vigtigheden af samarbejde og fredelig 
konflikthåndtering og ikke-voldelig kommunikation. 
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Afsluttende kommentarer 

 
Vi håber at denne samling af metoder sat i forbindelse med de forskellige faser af et peer-
læringspojekt vil hjælpe andre med at implementere denne type af projekter. Der er mange andre 
metoder der kan bruges; samlingen demonstrerer de metoder som partnerne i SUPEER har arbejdet 
med.  
Hvis du er interesseret i mere information om baggrunden og hovedideen bag peer-to-peer-projekter 
som strategi til at fremme social inklusion, findes der yderligere information i vores forskningsarbejde 
IO1. Hvis du er interesseret i konkrete projekterfaringer hos partnerne, særligt under 
coronabegrænsninger, kan vi anbefale at se på projektets IO4. Begge dokumenter er tilgængelige på 
vores website: https://Supeer.eu 
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