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1. Introduksjon 

Frivillighet og samfunnsengasjement er noen av de mest synlige uttrykkene for aktivt statsborgerskap og 
viktige mekanismer for folk å utvikle et bredt spekter av ferdigheter, inkludert livsferdigheter, noe som 
kan forbedre ikke bare deres sysselsetting, men også bygge nye relasjoner, utfordre stereotypier, sosial 
urettferdighet, takle samfunnsproblemer. Dette 30-måneders Erasmus+ Key Action 2-prosjektet, kalt 
"Wake UP! Unge europeere blir change makers for et bedre Europa", med sikte på å fremheve 
viktigheten av å gi stemmen og plattformene til unge mennesker for å drive positiv endring i 
lokalsamfunnene sine. 

Prosjektet sammenfalt med COVID-19-pandemien, som tydelig viste at mange mennesker over hele 
Europa som hadde så stor risiko for sosial eksklusjon, har blitt enda hardere rammet. Spredningen av 
falske nyheter om viruset, men også økende økning av fremmedfrykt, rasisme, frykt, gjorde denne 
helsen, sosiale og økonomiske krisen enda mer utfordrende for oss alle. Men som de endelige 
prosjektretningslinjene vil vise, har ungdommene, unge frivillige, unge aktive borgere, bemyndiget 
gjennom organisasjonene i partnerlandene, vist at til tross for vanskelighetene, er de i stand til å stå 
sammen og uttrykke solidaritet med mennesker som befinner seg i sårbare situasjoner.  

Og dermed, i Wake UP! prosjektet, var de unge deltakerne faktisk unifiers og nettopp endringsskaperne 
som kan gjøre Europa til et bedre sted å bo. De var i stand til å fremheve hvor viktig statsborgerskap er, i 
sine forskjellige formater: aktivt statsborgerskap, demokratisk statsborgerskap, europeisk 
statsborgerskap og informert statsborgerskap. I alle disse fremhevet prosjektet at unge mennesker 
faktisk er engasjert, med en rekke prosjekter, workshops, konferanser, arrangementer, blogger, 
podcaster, som alle er rettet mot å bekjempe sosial urettferdighet og sikre at lokalsamfunn over hele 
kontinentet litt etter litt alle kan koble seg opp i ett sosialt Europa. 

Til tross for COVID-19-utfordringene sto partnerne i prosjektet opp mot utfordringen og leverte gode 
resultater, og de endelige prosjektretningslinjene er et oppbevaringssted og en samling av god praksis, 
pedagogiske tilnærminger som brukes og analyseres  i prosjektet, og inspirerende eksempler på et 
mangfold av workshops utviklet av partnerne på tvers av de forskjellige intellektuelle utgangene. Mens 
selve prosjektet utviklet dusinvis av dusinvis av workshoppresentasjoner basert på forskjellige formater 
på engasjementer 

– kampanjer, arrangementer, konferanser, podcaster, advokatarbeid, bare for å gi noen eksempler – 
her valgte organisasjonene som var engasjert i prosjektkonsortiet et «smaker»-utvalg, fra partnerne i 
Romania, Østerrike, Kroatia, Storbritannia, Tsjekkia, Norge, Nord-Makedonia og Tyskland.  

På slutten av retningslinjene oppfordrer partnerne leseren til å besøke en dedikert online læringsportal - 
en database med god praksis - der alt arbeid fra organisasjonene  som er involvert i Wake UP! prosjektet 
er lett tilgjengelig som en delbar ressurs. Den fullstendige samlingen av eksemplene vil ytterligere bygge 
rikdommen til inspirasjonene som er samlet her i retningslinjene, og vise at de unge som er involvert i 
prosjektet, klarte å takle problemer og sosial urettferdighet på lokalt, regionalt, nasjonalt og europeisk 
nivå. Deres løsninger ble ofte hørt av beslutningstakere, og ungdommene  selv fikk ekstremt viktig 
kompetanse som vil støtte dem som aktive europeiske borgere for de livslange reisene. Fremfor alt ble 
ungdommene endringsagenter for å forme fremtiden for et bedre, mer sammenhengende, 
inkluderende og sosialt, Europa. 
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2. "De gylne  reglene"  i  Wake  UP! 

Hvorfor   gjør  vi  det? 

 
Målet med våre "Wake UP!" workshops, trening og aktiviteter er unge europeere som blir Change 
Makers for et bedre Europa. Vi ønsker å inspirere og styrke unge mennesker til å fremme demokratiske 
verdier, solidaritet og inkludering over hele Europa på en svært praktisk måte. For å gjøre dette må 
ungdomsarbeidere og lærere lære mer effektive måter å nå ut til og adressere unge mennesker på, 
styrke dem og få dem interessert i å bli aktive borgere i det minste i lokalsamfunnet. Som et resultat av 
våre ulike aktiviteter vil ungdommene engasjere seg og jobbe frivillig (i hvert fall på lokalt nivå), sette 
opp egne initiativ eller prosjekter, organisere  egne lokale workshops og aktiviteter. Forhåpentligvis vil 
noen av ungdommene, som deltar i våre workshops og opplæring, bli jevnaldrende trenere og bytte 
skapere selv. De vil vanligvis nå enda flere unge mennesker som ikke er involvert i frivillighet, 
samfunnsarbeid eller sosiale / politiske aktiviteter ennå, og kan til og med bli rollemodeller. 
 
Vi mener det er viktig at stemmen, meningene og ungdommens ideer blir hørt, tatt på alvor og bør ha 
innvirkning. De skal også kunne påvirke og forme sitt miljø og fellesskap. 
 
Våre "Wake UP!" workshops, trening og aktiviteter bør gjenspeile det, og derfor bør alle følge vår 
"Golden Wake UP! Regler"! Noen av dem kan virke enkle og åpenbare, men sørg for at du virkelig tar 
hensyn til dem. 
 
Regel nr 1: "Styrk" unge mennesker og velkommen aktiv deltakelse! 
Oppfordre alle deltakerne til å bidra og delta aktivt: alle er nødvendige. Ikke bare noen individer, men 
hele gruppen er ansvarlig for suksess, god atmosfære og resultatet av gruppearbeidet. Empowerment i 
praksis (ikke bare i teorien) betyr å møte unge mennesker på deres nivå! Lytt, vis interesse, og mest av 
alt ta dem på alvor: gjenkjenne og verdsette deres erfaring og perspektiver. Gi dem mange muligheter til 
å bidra med ideer og bidra til planlegging og beslutningstaking i sine aktiviteter. Unge mennesker 
forventer også å bli behandlet sensitivt og respektfullt. Ikke spott eller nedverdige unge deltakere og 
unngå stereotypi. Dette betyr også å akseptere og anerkjenne aktive deltakere, som kan forstyrre den 
opprinnelige arbeidsplanen din. Og la de involverte ungdommene, spesielt de jevnaldrende lærerne, få 
eierskap til arbeidsfremdriften. 
 
Å styrke og muliggjøre deltakere betyr også å ikke behandle sårbare deltakere som ofre. Det er 
kontraproduktivt å overbeskytte; finne den rette balansen mellom støtte og selvhjelp, mellom å sette 
grenser og oppmuntre til aktivisme. 
 
Empowerment beskriver prosessen med å oppmuntre andre mennesker til å få mer selvtillit, spesielt å 
føle seg i stand til å kontrollere sitt eget liv og å kreve sine rettigheter. De må få lov til å bidra til og 
"egne" beslutninger som tas om deres liv. Så det er viktig å styrke læringskompetansen(f.eks.  tids- og 
kunnskapsledelse) til unge mennesker og fremme deres problemløsningskompetanse. Å støtte dem i å 
tro på seg selv og sine evner og å kunne endre noe til det bedre, er det også nyttig å hjelpe dem med å 
utvikle strategier for å overvinne negative atferdsmønstre  og selvmedlidenhet. 
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Regel nr. 2 Læringsinnholdet ditt skal være "praksisbasert" 
Alt innhold bør være basert på (potensielle) virkelige opplevelser av unge mennesker. De skulle være i 
stand til å anvende "lærdommene" og deres nylig oppnådde kunnskap på en praktisk måte og sette dem 
i praksis enkelt. Dette kan gjøres ved å la unge mennesker planlegge og gjennomføre sitt eget 
prosjekt/aktivitet, ved hjelp av reelle casestudier eller metoder som historiefortelling. 
 
Regel nr. 3 Fremme interessebasert læring 
Vurder elevenes interesser og fokuser på deltakerne: snakk med unge mennesker, du vil nå først, lytte 
aktivt og planlegge deretter. Samle forventninger til de unge elevene i begynnelsen. Gi dem et ord om 
hva som er viktig for dem, for til slutt bør din aktivitet / workshop gi orientering og løsninger for reelle 
problemer eller interesser. 
 
Regel nr. 4 Tillat selvstyrt læring 
La elevene lede sin egen vei: gi dem muligheter til å ta initiativet, med eller uten støtte eller veiledning 
fra andre. Elevene bør ta eierskap til læringen sin og bestemme hva og hvordan de vil lære. 
 
Regel nr. 5 Selvrefleksjon og biografisk arbeid er viktig 
Reflekterende læring innebærer at unge mennesker tenker på det de har lært og opplevd, relaterer 
"lærdommene" til sitt eget liv og gjør mening ut av dem. For å forbedre denne prosessen er det viktig å 
inkludere refleksjonsaktiviteter, for eksempel gjennom bruk av reflekterende dagbøker, gruppediskusjon 
eller egenevaluering. 
 
Ettersom vår egen fortid og livshistorie formet oss som person, kan biografisk arbeid være nyttig i 
workshopen/ opplæringen eller aktivitetene. Å forstå sin egen biografi gjør det mulig for unge 
mennesker å utvikle nye strategier og nye muligheter i livet. Biografi har en sterk innflytelse på 
læringsprosesser og praksis, og gjennom biografisk arbeid kan unge mennesker også lære å håndtere sin 
nåtid og fremtid på en kreativ måte. Biografisk arbeid kan være nyttig for å fremheve hvordan læring 
hadde en positiv innvirkning på ditt virkelige liv og er knyttet til det. 
 
Regel nr. 6 Bruk så mange interaktive metoder som mulig. 
Du lærer best ved å være involvert aktivt. Så deltakerne bør involvere seg og finne ut av noe for seg selv 
(individuelt eller gruppearbeid). Be elevene bidra og stille spørsmål under presentasjonen. Be om 
tilbakemelding og bruk så mange interaktive metoder som mulig(f.eks.  quiz, kartlegging av lagideer, 
idédugnad, spill). 
  
 
Regel nr. 7 Eksperimentell læring er praktisk læring 
For at unge mennesker skal lære og utvikle seg, trenger de mange muligheter til å prøve nye ting ut, 
teste seg selv, oppleve suksess og ha det gøy. Så la dem fortsette å lære, eksperimentere, prøve ting ut, 
bruke metoder som rollespill eller simuleringsspill (f.eks.  modell FN). 
 
Regel nr. 8 Samarbeid og samarbeid 
Du må oppmuntre til en positiv gruppeatmosfære og administrere effektivt gruppedynamikk. Et av 
hovedmålene med workshop/trening/aktivitet bør være å utvikle unge menneskers evne til å bygge og 
håndtere personlige og sosiale relasjoner. Så sørg for at ALLE deltakere vil være involvert, er i stand til å 
bidra, og at alle blir lyttet til aktivt av alle. Definer klare regler, som avtales av deltakerne. Bruke 
metoder som gruppediskusjon og gruppearbeid, kollektiv refleksjon og innsamling av tilbakemeldinger. 
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Regel nr. 9 Bruk enkelt språk 
For å bli forstått og fulgt enkelt, bruk enkelt språk og ord. Dette betyr ikke at du må forenkle ting, men 
uttrykke deg på enkelt språk. Bruk korte setninger og bruk bare termer som er lett å forstå av publikum. 
 
Regel nr. 10 Bruk positivt språk 
Bruk positive ord og ha en positiv holdning mens du snakker. Å bruke positivt språk har en tendens til å 
bidra til å skildre personen du snakker med som troverdig og respektabel. Ikke vær dømmende i det du 
sier og snakk respektfullt om menneskene som er involvert og om deres kultur, tro og idealer. Nevn 
deres styrker og positive egenskaper og bidrag. Hvis du vil nå et bestemt mål, beskriv de tiltenkte 
resultatene på en positiv måte (hva som vil bli bedre, hva folk vil gjøre og tenke annerledes). Lag en 
"visjon" av de positive resultatene og effektene i folks sinn. Positivt språk forbedrer også 
kommunikasjonen, reduserer defensiviteten i andre og reduserer derfor konflikter. 
 
Regel nr. 11 Fokus på ungdommens positive sider og styrker 
Fokuser på ungdommens styrker, ferdigheter, talenter og kunnskaper, og ikke på deres underskudd og 
hva de mangler. Fremme et positivt syn på unge mennesker til andre samfunnsmedlemmer eller 
kolleger og utfordre negative synspunkter eller stereotypier om unge mennesker. I 
verkstedet/opplæringen eller aktivitetene dine kan du prøve å identifisere hva ungdommene gjør bra 
eller hvilke personlige ressurser de kan ha. Hvis våre leksjoner fremhever disse identifiserte "styrkene", 
kan de unge elevene identifisere seg bedre med "lærdommene". 
 
Regel nr. 12 Feil er velkomne! 
Skap en atmosfære der unge mennesker bidrar uten risiko for å bli ledd av, hvis de sier noe "galt". 
Spesielt unge mennesker er svært følsomme for hvordan de oppfattes og prøver derfor å unngå feil. 
Denne frykten for å mislykkes og gjøre en feil kan holde dem tilbake fra å utvikle seg videre. Få dem til å 
forstå at feil er en del av læringsprosessen. Gjennom fiasko lærer du noen av dine mest verdifulle 
leksjoner i livet. Trikset er å fokusere på det du har lært av feilen og hvordan du kan forbedre deg ved å 
ha gjort dem. 
  
 
Regel nr. 13 Finn nye måter og steder å lære på 
Å forlate din "komfortsone" - som betyr ditt vanlige miljø - tilbyr mange nye muligheter for læring. For 
eksempel hjelper "å gå ut" og /eller delta i utendørsaktiviteter (f.eks.  ekskursjoner, simuleringer, 
praksisplasser) unge mennesker til å bryte ned avstanden til et bestemt teoretisk emne. Å være "utenfor 
din vanlige boks" viser deg et annet perspektiv på et emne og hjelper deg å se hvordan visse ting har 
innvirkning på livet ditt eller på andres liv. 
 
Regel nr. 14 Vær autentisk 
Trenere/lærere som har en autentisk undervisningsstil, blir mer positivt mottatt av elevene. De blir sett 
på som mer tilgjengelige, lidenskapelige, oppmerksomme, dyktige og kunnskapsrike. De viser vilje til å 
dele detaljer om livet sitt, fortelle personlige historier, lage vitser og innrømme feil. Men denne "selv-
avsløringen" bør ikke være ubegrenset: vær oppmerksom på din rolle, situasjonen og elevene dine. Du 
bør ikke være for personlig og dele detaljer om livet ditt som ikke passer. Og hva er viktigst: ikke "spill en 
rolle" eller chum opp til unge mennesker, prøver å være en kul person. Det er dette de ikke liker. 
 
Regel nr. 15 Bygg tillit og vær pålitelig 
Som trener/lærer er du et viktig forbilde: sikre at det utvikles et positivt, tillitsfullt forhold mellom deg 
og ungdommene. Hold deg til løftene dine og de fastsatte reglene, og ikke misbruk tilliten til unge 
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mennesker. Vær ærlig med dem. 
 
Regel nr. 
Ha en plan før du starter en workshop/opplæring eller aktivitet. Hvis du ikke vet hvorfor du gjør noe og 
hva for, vil du vanligvis mislykkes i å lede. Du må vite retningen, slik at andre kan følge og forstå deg. 
Elevene skal forstå metoder, innhold og kontekst. Så kommuniser alltid tydelig og forklar i begynnelsen: 
hva du gjør og hvorfor? Hva blir prosessen? Hva forventer du av de andre? Forklare de grunnleggende 
prinsippene og fellesverdiene (f.eks. ingen diskriminering aksepteres). Men du må være et forbilde og 
etterleve prinsippene og verdiene du forkynner. Definer klare regler og avtale av deltakere. Du må 
kunne sette grenser og forhindre misbruk av demokratisering og empowerment. 
 
Regel nr. 17 Fremme like rettigheter og muligheter og kreve respekt og FAIR PLAY 
Hver deltaker har rett og bør oppfordres til å delta i workshop/trening/aktivitet uavhengig av deres 
individuelle evne, sosioøkonomiske situasjon, etnisitet, kjønn eller andre faktorer. Dette betyr at de 
ansvarlige må planlegge å imøtekomme individuelle forskjeller og evner ved å tilby et bredt spekter av 
aktiviteter, og ved å tilpasse aktiviteter for å sikre at alle kan inkluderes. Aktiviteter bør endres, om 
nødvendig, for å gi alle deltakere en mulighet til å delta fullt ut for å lære og utvikle seg. 
 
Du må sørge for at rettferdighet, respekt, rettferdig spill og inkludering er grunnreglene. Først må du 
øve på det du forkynner, du må være et forbilde for rettferdighet, behandle hver deltaker med respekt 
og inkludere alle. Det er nyttig å utvikle grunnregler i begynnelsen av 
verkstedet/opplæringen/aktiviteten din, som gjenspeiler disse verdiene og sørger for at de brukes. 
  
 
 
Regel nr. 18 Lag et støttende, innbydende og trygt miljø. 
Skap et støttende, forståelsesfullt og innbydende miljø som oppmuntrer til åpen diskusjon og gir unge 
mennesker friheten og muligheten til å engasjere seg på fleksible måter som fungerer for dem. 
Unge mennesker må føle seg fysisk og sosialt trygge når de deltar. Å holde deltakerne trygge dekker en 
rekke områder, inkludert: 
a) Det fysiske miljøet: 
Sjekk om fasiliteter, utstyr, teknikker er i god stand og trygt å bruke. Sørg for at det finnes trygt og 
passende utstyr. Vær oppmerksom på værforholdene hvis du driver med utendørsaktiviteter. 
b) Det sosiale miljøet 
Vær oppmerksom på de ulike relasjonene mellom deltakere og trenere/lærere. Sørg for at unge 
mennesker behandler hverandre med respekt og rettferdighet. Deltakerne må føle at det er et trygt 
miljø, der respekt, fair play og inkludering er normal praksis. 
c) Det emosjonelle miljøet 
Tenk på unge menneskers varierte behov og støtt dem etter behov. Forhindre enhver form for misbruk 
eller mobbing og fremme positive følelser om enkeltpersoner. 
Hvis du har deltakere fra sårbare målgrupper, må du være spesielt oppmerksom på deres spesifikke 
behov, forberede deg deretter og få profesjonell støtte om nødvendig. 
 
Regel nr. 19 Vær "i øyeblikket" og handle fleksibelt 
Selvfølgelig bør du som trener / lærer gi en eller annen form for struktur og ha en klar visjon om hva du 
vil oppnå. Men vær fleksibel i tankene og handle: forvent det uventede, tolerer endringer om 
nødvendig, løs problemer kreativt hvis ting ikke fungerer slik du planla dem, og vær åpen for elevenes 
faktiske behov og ideer. 
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Regel nr. 20 Få deg til å se sexy ut 
Hvis det er mulig, kan du visualisere læringsinnholdet ditt. Bruk sosiale medier, bilder, filmer, videoer, 
bilder og lydfiler. Men sjekk først om materialet er oppdatert og toppmoderne blant unge mennesker. 
Hvis det er mulig, la deltakerne produsere bilder selv, for eksempel ved å produsere et bilde, en video, 
et innlegg osv. 
 
Regel nr. 21 Mindre er mer! 
Hold det kort og enkelt. Det er bedre å håndtere ett tema i dybden enn å behandle fem emner 
overfladisk. Og også eventuelle innganger skal være korte: 15 minutter "fra frontinngangen" bør være 
maksimale. Etter innspill gir deltakerne mulighet til å bidra, diskutere, anvende læringen og være aktiv 
selv. 
  
 
Regel nr. 22 Bruk nettverk som en ressurs 
Hvis du setter opp en WakeUP! workshop / opplæring / aktivitet arbeid sammen med ungdommene, 
men også med skoler, ungdomssentre  , foreldre, foresatte, fagfolk, frivillige organisasjoner etc. som er 
relevante for emnet du ønsker å ta opp. Jo mer det er knyttet til lokalsamfunnet, jo bedre blir effekten. 
For å gjøre det, er det viktig for deg å kjenne samfunnet ditt. Identifiser potensielle støttespillere av 
planen og arbeidet ditt og bygg opp ditt eget nettverk. 
 
Videre kan du lære unge mennesker om fordelene ved nettverk og hvordan man bygger og holder 
nettverk. Gode nettverksferdigheter vil styrke ungdommene og åpne nye og flere ressurser for 
fremtidige aktiviteter! 
 
Regel nr.23 
Hvis læring er morsomt, vil det være mer effektivt. Å ha det gøy mens du lærer holder elevene mer 
motiverte, de føler seg bedre, kan beholde informasjon bedre og er mer villige til å prøve ut nye ting. Så  
sørg for at du og elevene dine har det gøy
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3. WakeUp! Pedagogiske tilnærminger 

3.1. Interaktiv og  samarbeidsvillig  læring 

Meg og  de  andre  -  Empowerment 
 
 

Abstrakt -  Hovedtrekk  ved    tilnærming  -  Nøkkelord 

Interaktiv og samarbeidende læring er basert på ideen om at deltakerne vil kunne oppdage og forstå 
komplekse konsepter hvis de har en sjanse til å snakke om hva de lærer. Resultatene fra mange 
undersøkelser tyder på at de som kan lære på denne måten lærer raskere og enklere, og at de husker 
kunnskap oppnådd gjennom denne prosessen mye lenger. 

Selv om disse begrepene representerer to tilnærminger som fremmer de samme verdiene og 
prinsippene, har de fortsatt noen forskjeller. På grunn av dette er det nødvendig å definere begrepene 
interaktiv og samarbeidslæring. 

Interaktiv læring er en tilnærming som oppfordrer elevene til å samhandle med hverandre og med 
emnet. I stedet for å sitte ved skrivebordet som passive svamper som er klare til å absorbere 
materialet, med den interaktive tilnærmingen, er studentene en del av leksjonen. Det skjer oftest 
gjennom lærer- studentinteraksjon; student-student interaksjon, bruk av lyd, grafikk, video; praktiske 
demonstrasjoner og øvelser. Dette betyr at både tilretteleggeren/læreren og studenten har ansvar for 
kvaliteten på utdanningen – og for at dette skal skje, må tilretteleggeren/læreren gi rom for aktivt 
bidrag og samhandling. 

Samarbeidslæring oppsto først som et svar på konkurranselæring, noe som noen ganger gir gode 
resultater for deltakere som oppnår et visst nivå av suksess, men samtidig demotiverer de deltakerne 
som mislykkes. I samarbeidslæring er suksess vanlig og fungerer derfor som en motivator for alle 
involverte. Det er viktig å merke seg at i samarbeidslæring bør det tas særlig hensyn til 
gruppedynamikken - er oppgaven tilstrekkelig og oppfordrer den alle deltakere til å bidra, har hvert 
medlem av gruppen sin egen oppgave, er alle like involvert, er roller i gruppen klare og hvem er 
ansvarlig for å bestemme dem, etc? 

 

Hvis vi oppsummerer filosofien bak metodikken for interaktiv og samarbeidsvillig læring, vil vi si at 
deltakerne bør la prosessen føle seg bemyndiget med ny kunnskap, ferdigheter og holdninger, og vite 
hvordan man samarbeider, oppløser konflikter og jobber produktivt i et team. 

Spesifikke typer interaktiv og samarbeidslæring finnes i andre kapitler i denne håndboken, for eksempel 
scenario og erfaringslæring, utendørs trening og andre. 
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Metoder egnet  for    tilnærmingen  –  Metodologisk  beskrivelse  –  Prøveverktøy   

Denne retningslinjen for interaktiv og samarbeidsvillig læring innebærer først og fremst bevissthet om behovet for å 

aktivere deltakere og sikre deres aktive engasjement i læringsprosessen. Dette innebærer et skifte fra tradisjonell utdanning 

der professoren er den eneste som er ansvarlig for undervisningsprosessen og hvor studentene bare er passive mottakere 

av gitt informasjon. I interaktiv og samarbeidsvillig læring forbereder tilretteleggeren/læreren aktiviteter som vil involvere 

deltakere med innholdet og med hverandre. 

Det er tilretteleggerens/lærerens ansvar å lede læringsprosessen – å gi klare instruksjoner, være konsekvente og autentiske i 

sitt arbeid, overføre kunnskaper og ferdigheter, følge og respektere individuelle og gruppebehov og virkelig oppmuntre og 

aktivt involvere deltakerne. For alle som skal inkluderes, er det tilretteleggeren/lærerens ansvar å ha en klar oversikt over 

deltakernes forventninger. Det bør være minst en kort aktivitet som vil kartlegge forventningene som etterpå kan 

innlemmes i verkstedet. Men det er viktig å merke seg at deltakerne også er ansvarlige for sitt aktive engasjement, å stille 

spørsmål, å være åpen for samhandling med andre og for selvrefleksjon og for det endelige læringsutbyttet. 

I samarbeidslæring leter enkeltpersoner etter resultater som er nyttige for seg selv, men som også er nyttige for alle andre 

gruppemedlemmer. Det er viktig å forstå at gruppen er avhengig av hvert av medlemmene, og at alle skaper det vi kaller 

"gruppedynamikken". Det betyr at læringsmål påvirkes sterkt av motivasjonen og entusiasmen til hvert enkelt 

gruppemedlem. 

Vi kan lese om dette i Johnson &Johnson, som forteller oss om de fem viktige komponentene i samarbeidslæring. 

1) Positiv gjensidig avhengighet - en situasjon der gruppemedlemmer oppfatter at de er sammenkoblet på en måte som 

de ikke kan lykkes hvis alle ikke lykkes. 

2) Individuelt og gruppeansvar - Hvert medlem er ansvarlig for sitt bidrag ved å gjøre sin del av gruppearbeidet, men 

også ved å gi andre medlemmer mulighet til å gjøre sitt. 

3) Fremme samhandling - medlemmene deler ressurser og hjelp, støtter, oppmuntrer og roser hverandres innsats for å 

lære. 

4) Mellommenneskelige og små gruppeferdigheter - Arbeid i grupper er mer komplekst enn konkurransedyktig eller 

individualistisk læring, alle medlemmer trenger å vite hvordan man sikrer effektiv ledelse, beslutningstaking, tillitsbygging, 

kommunikasjon og konflikthåndtering, og være motivert til å bruke de nødvendige ferdighetene. 

5) Gruppebehandling - Gruppemedlemmer diskuterer sitt arbeid, nyttige og uhjelpelige handlinger, atferd som er 

velkommen eller som må endres. De  analyserer med andre ord prosessen og kommuniserer regelmessig om den. 

Videre kan interaktiv og samarbeidslæring (og bør) brukes til å demokratisere opplæringsprosessen og aktivt involvere alle 

deltakere i de interaktive metodene, og gjennom disse for å forstå demokratiets kjerneprinsipper og verdier – som behovet 

for aktiv deltakelse, toleranse, inkludering, verdsettelse av mangfold, egenkapital, ansvar, ikke-diskriminering, solidaritet, 

dialog og personlige friheter. For at samarbeidslæring skal fungere, må deltakerne lære noen spesifikke ferdigheter, for 

eksempel aktiv lytting, gi gode forklaringer, engasjere hverandre i aktiviteter, være tolerante osv. 

Hvis vi ønsker å oppsummere filosofien bak metodikken for interaktiv og samarbeidsvillig læring,  kan vi si at deltakerne bør 

la prosessen føle seg bemyndiget med ny kunnskap, ferdigheter og holdninger, og vite hvordan man samarbeider, oppløser 

konflikter og jobber produktivt i et team. 

Interaktive og samarbeidsvillige læringsformer kan deles inn i interaktive undervisningsstrategier, individuelle 

studentaktiviteter, studentparaktiviteter, studentgruppeaktiviteter og interaktive spillaktiviteter. Her er noen av metodene, 

detaljer som du kan utforske på internett (lenke inkludert i referanser): 

Interaktive undervisningsstrategier: Tenk, par og del, Idédugnad, Buzz-økt; Individuelle studentaktiviteter: Exit slips, 

Misoppfatning sjekk, Sirkle spørsmålene, Spør vinneren; Studentparaktiviteter: Par-del-repetisjon, Lærer og student, Visdom 

fra en annen, Tvungen debatt, Optimist / Pessimist, Fagfellevurdering skriveoppgave; 

Studentgruppeaktiviteter: Par-del-repetisjon, Lærer og student, Visdom fra en annen, Tvungen debatt, Optimist / Pessimist, 

Fagfellevurdering skriveoppgave; 

Interaktive spillaktiviteter: Kryssord, Scrabble, Hvem / hva er jeg? 
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Organisatoriske anbefalinger (Varighet, Infrastruktur, Ressurses, Material) 

Treningsøktene skal vare fra 45 minutter til maksimalt 2 timer. Tallrike studier har vist at 
konsentrasjonen av studenter (i dette tilfellet - deltakere) avtar etter 15 minutters forelesning. Derfor 
bør økten organiseres interaktivt,  med tanke på metodikken som er skissert i denne retningslinjen. 

Rommet der du skal ha verkstedet må ha grunnleggende teknisk utstyr som datamaskin og projektor, 
men samtidig skal ikke disse tekniske hjelpemidlene være kjernen i opplæringen. Rommet må også ha 
nok plass til at deltakerne kan jobbe med sine individuelle eller gruppeoppgaver i privatlivet. Det er 
også en god idé å tenke på hvordan bordene distribueres, og om de i det hele tatt er nødvendig siden 
tabeller kan skape barrierer mellom deltakere og tilrettelegger/pedagog – det er derfor flere og flere 
tilretteleggere/lærere velger å sitte/stå i sirkel, sammen med deltakerne. På den måten er 
utdanningen/opplæringen mer inkluderende, og rommet oppmuntrer til dialog. 

Men det skal bemerkes at læringsprosessen kan (og noen ganger til og med - bør) holdes utenfor 
konvensjonelle treningsrom. Mer om det kan leses i kapitlet Utendørs trening. 

 

Den mer generelle undervisningen er at miljøet må tilpasses elevenes/studentenes/deltakernes behov, 
og det må treffes konkrete "tiltak" for hvert miljø og hver av målgruppene individuelt. 

Utstyr som papir, flipover, post-its, tusj i fargevarianter og forskjellige andre ting vil være nødvendig for 
å gi rom for kreativt uttrykk og mulighet for improvisasjon avhengig av behovene til deltakerne. 
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Risks – Specific things to consider – Potential traps 

Tilrettelegger/pedagog – en av risikoene for tilretteleggeren/læreren er deres manglende kunnskap om 
temaet som kan føre til at deltakerne mistros. Det forhindrer også (produktiv) improvisasjon og respons  

på deltakernes behov. En risiko kan også være at læreren mangler ferdighetene til 

 tilretteleggingsprosessen – han/hun har ikke tilstrekkelige ferdigheter til å gi deltakerne mulighet til 

 å være aktive og snakke ut, eller å gi og motta tilstrekkelige tilbakemeldinger. Disse problemene kan 
forebygges ved å ha to tilretteleggere/lærere som jobber sammen, og kombinerer deres erfaring og 
kunnskap. 

Det er også en stor risiko at tilretteleggeren/læreren bruker kreative arbeidsmetoder uten en klar visjon 

 om hva han ønsker å oppnå med dem - denne risikoen er spesielt uttalt med unge tilretteleggere /  

lærere som er klar over behovet for å gjøre utdanningsprosessen mer interaktiv, men ikke er tilstrekkelig  

erfaren til å velge riktig metode for å oppnå de nødvendige resultatene. Dette kan forhindres ved å starte 
planleggingen av opplæring/utdanning med å sette de riktige resultatene og vite at metoder kan velges 
etterpå. 

 

Treningsrom – en risiko er et uegnet treningsrom, fullstappet og med utilstrekkelig plass til interaktive 
metoder, et rom der opplæringsdeltakere ikke kan dele seg inn i grupper, eller et rom som er for formelt 

 og ikke oppmuntrer til kreativitet. Et rom som ikke har dagslys, lett tilgang til sanitæranlegg, et sted å  

henge rundt i pausene. Alle disse funksjonene kan hindre deltakerne i aktiv deltakelse. 

Dette kan forhindres ved å tenke på hva du trenger fra treningsrommet allerede i fasen av å lage 
utdanningsøkten. Hvis du ikke har sett rommet før treningen, må du prøve å se det slik at du kan gjøre 
nødvendige endringer i rommet eller i læreplanene. 

 

Deltakere - noen deltakere kan ikke brukes til interaktiv og samarbeidslæring, de kan være vant til 
tradisjonell undervisning, og på grunn av det kan de bli desorientert i - hva som er for dem - en ny  

situasjon. Det kan også hende at deltakerne rett og slett ikke er motivert (bevisst eller ubevisst) til å 

 delta i workshops på grunn av deres (negative) tidligere erfaring eller på grunn av noen personlige 
problemer som de kom til opplæringen / utdanningen. 

Dette kan forebygges av tilretteleggeren/læreren, som forbereder deltakeren på det som skal komme, 
forklarer metodikken og hva som forventes både for å danne tilretteleggere/lærere og fra deltakere.  

Det er også nødvendig å holde styr på deltakerne og oppmuntre de mindre aktive – snakke med dem i 
pausene, gi dem enkle oppgaver, prøve å skape et trygt miljø – men sørg for ikke å overdrive det og gjøre 
hele prosessen enda mer stressende. 
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En av de største risikoene er at deltakerne misbruker demokratiseringsprosessen, det vil si å lede økter i en 
ikke-relatert retning, utforske sine egne interesser og ignorere hovedtemaet, og hindre prosessen ikke bare 
for tilretteleggeren / læreren, men også for alle deltakere. Dette kan forhindres ved å sette klare regler, eller 
til og med skrive et sett med regler i samarbeid med hele gruppen ved starten av. 
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Selv om elever  på  skolene  ofte  identifiserer  vurderinger  med  karakterer  som  viser  dem  hvor  
vellykkede 

deres læringsprosess    var; I  ikke-formell  utdanning    er  vurdering  av  metoder  informasjon  som først 

 fremst  er  nyttig  for  og  læreplanskapere. 

Det skal også bemerkes at vurderingen utføres ved kontinuerlig, systematisk overvåking, 

sjekke og samle inn data, som indikerer hvordan studentene nærmer seg de ønskede/forventede 

målene og oppgavene som er satt i læreplanene for opplæringen. Dette kan gjøres på forskjellige måter 

- muntlig, skriftlig, observasjon av psykomotoriske handlinger, skrivepapirer, essays, etc.; og på ulike 

stadier av opplæringen/utdanningen kan formell evaluering avholdes i begynnelsen (kontrollspørsmål, 

men også kartlegging av forventninger) og på slutten (evaluering av prosessen, å få data som kan 

sammenlignes med kontrollspørsmål). Ikke-formell evaluering kan gjøres ved å observere prosessen 

under opplæring/utdanning og samle inn tilbakemeldinger opplæring/utdanning og samle inn 

tilbakemeldinger 

Vurdering av  anvendte metoder    kan    gjøres  ved  å overvåke  indikatorer som er spesifikke  for
interaktive  og 

samarbeidslæring, knyttet til gruppedynamikk og mulighet til aktivt å delta i en atmosfære der like 

muligheter og mangfold ønskes velkommen. Vurderingen bør initieres av  tilrettelegger/pedagog,  men 

gjøres  av  både   tilrettelegger/pedagog  og  av   deltakerne. 

Vurdering   av  anvendte metoder    –  Hvordan  måle  –  Suksessfaktorer   

 

Ta deg tid    til å  planlegge  hvordan du   inkluderer  alle  gruppemedlemmer    i  samarbeidslæring    -  
det  er  ingenting 
magisk om  å sette  deltakere  i  grupper.   Deltakerne  kan  konkurrere  med  gruppekamerater,  de  kan 
 

Forstå at    metoden  bare  er  et  middel   til å oppnå    ønsket  resultat  -  mange  unge 

tilretteleggere/lærere er  helt  dedikert  til å  utarbeide  kreative  og  underholdende  metoder  uten å 

tenke  på  hva  de  vil  oppnå  med  dem. 

Bruk       fordelene  med  Internett  -  det  er  mye    informasjon  om  interaktiv  og  samarbeidsvillig 
læring og  denne  informasjonen  er  mer  tilgjengelig  enn noen gang. 
 

 

Spesifikke anbefalinger  for  unge  fagfellepedagoger   
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arbeide individuelt i en gruppe, eller de kan virkelig samarbeide med gruppekamerater. Det kommer an 
på  tilrettelegging. 

 
Vær forberedt på deltakere som ikke vet hvordan de skal reagere under interaktive omstendigheter på 
grunn av deres uerfarenhet - forbered alltid detaljerte instruksjoner og tenk på hvordan du kan levere 
dem mest  effektivt. 

 
Forbered alt    nødvendig  materiale  til  din  utdanning/ opplæring / workshop  en  dag  før  den  holdes.  

 
I pausene, få kontakt med deltakerne - gi rom for uformell samtale der deltakerne    vil    kunne  få 
kontakt med  deg,  noe som  kan  ha  en  positiv effekt på  hele  utdanningen.   

La alltid ekstra tid til deltakernes ideer og spørsmål; hvis en aktivitet bryter gjennom tidsgrensen; 
evaluering; etc. Men samtidig er det lurt å ha noen ekstra aktiviteter forberedt hvis  verkstedet  slutter  
tidlig. 
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Selvstyrt læring (SDL) betyr at unge mennesker tar læring i egne hender. Det er viktig at de ønsker å 

gjøre det, og at de vet hvordan de skal gjøre det. De planlegger det, utfører det og sjekker det  selv. 

Dette betyr at det er de som er ansvarlige for det. I selvstyrt læring er det viktig å vite hvordan man setter 

læringsmål for deg selv og planlegger de nødvendige læringstrinnene. Det er også  behov for 

læringsferdigheter (innsats, styring av tid og de tingene du allerede vet) for å sjekke  læringsprosessen. 

Når unge mennesker blir flere og flere selvinstruktører for å  lære lærerrollen,  endres  pedagogens rolle 

til å  vise  dem      hvordan  de  gjør  det. Denne  rollen  er  viktig  ettersom    fokuset  er  på eleven - gi dem 

læringsferdigheter som å gjenta, oppsummere, markere, sjekke osv. og ferdigheter for å organisere 

læring, bruk av pauser, læringsstrategier, etc. Også motivasjonen til oung  people  er   impeller an   

Organisasjonen der SDL finner sted har også en viktig rolle å spille for å gjøre det vellykket for alle 

involverte. Det gir en positiv læringsatmosfære og strukturer som fleksible  læringsmoduler, personlig 

tidsplanlegging, rom for gruppe- eller prosjektarbeid, samt egnede fasiliteter og  utstyr. Selvstyrt læring 

er forskjellig fra kurs for å få en kvalifisering, men det kan gi mange  fordeler. I stedet for å bruke 

testspørsmål, kan SDL måles på forskjellige måter for å øke den indre motivasjonen  og selvrefleksjonen 

(f.eks. peer eller self-assessment, som overvåker rekkevidden av  individuelle  læringsmål.   

 

Abstrakt -  Hovedtrekk  ved    tilnærming  -  Nøkkelord 

 

 

3.2. Selvstyrt læring 

Unge elever  setter  opp  sin  egen  vei 
 
 

 
 

Metoder egnet  for    tilnærmingen  –  Metodologisk  beskrivelse  –  Prøveverktøy   

Selvstyrt læring (SDL) gir unge mennesker mer selvbestemmelse. Det er forskjellig fra tradisjonelle 
undervisningsmetoder om læringsmål, tid, sted, læringsinnhold, læringsmetoder og  læringspartnere;   
læringssuksess    må    også  evalueres selv. Selvstyrt  læring  må  utvikles trinn for trinn, det kan ikke 
bare kreves. For å gjøre unge mennesker klare til å utvikle selvstyrt  læring,  sørg for at en viss  retning  
holdes  oppe. 

Hovedpoenget i SDL er lærerens skiftende rolle. Den  utvikler seg fra en regirolle til en  veiledende, 
støttende og tilrettelegging av en. Unge mennesker blir flere og flere selvinstruktører og  blir i stand til 
å ta kontroll over læringen. Du viser dem flere pedagogiske trinn og kontrollerer det på denne måten 
også. Gi flere læringstilbud (angående interesse og ytelse) og unge  mennesker kan ta sitt valg hvilken 
de skal bruke. I selvstyrt læring jobber de i ulike sosiale former som individuelt, partner- eller 
gruppearbeid. Resultatene presenteres, diskuteres, reflekteres over og revideres. Innsatsen som legges 
ned i læring avhenger av din overbevisning og ungdommens vilje. Selvstyrt  læring skal være berettiget 
og godt forberedt i materielle og læringsoppgaver. Sett klare regler for  selvstyrt  læring og forbedre 
den gjennom  regelmessige  tilbakemeldinger. 

Sjekk (læring) biografien for å finne ut allerede eksisterende kompetanse og ferdigheter og hvordan de 
kan brukes. Unge mennesker kan analysere sine positive og negative læringsopplevelser og rollene de  
spilte tidligere; begge har ofte stor effekt på dagens læring. Se på unge mennesker mot bakgrunnen av  
deres  (lærings)  biografi. Du  kan  finne  ut  deres  potensial  og  også  forklare    motstand 

 

1
 https://infopool.univie.ac.at/startseite/universitaeres-lehren-lernen/selbstgesteuertes-lernen/#c322856 
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eller blokkere atferd. Læring må vise til tidligere erfaringer fra liv og yrke fordi ny kunnskap  er  knyttet  
til  eksisterende  kunnskap. Men  læring  må  også  fokusere  på  fremtiden.   Ny  kunnskap gir mer faglig 
kompetanse og åpner nye muligheter. Merking av læringsinteresser  og  identifisering av  treningsmål    
bidrar  til å  utvikle  individuelle  (det  vil:  biografisk)  reasonable perspectives.2

 

SDL betyr ikke bare innholdsrelatert læring, men også "læringskompetanse". Dette betyr at unge 
mennesker kan organisere sine egne læringsprosesser med mål om å tilegne seg mer kunnskap. Det 
handler også om evnen til å sette læringsmål av seg selv, å ta kontroll over læringsmåter, å organisere 
de grunnleggende læringsbetingelsene på en selvstyrt måte (f.eks. læringstider og steder) og å sjekke    
læringsresultatene.   

Hvis unge mennesker er ansvarlige for sin egen læringsprosess, kan de bedre bruke læringspotensialet 
direkte og organisere det. Du må akseptere unge mennesker som modne og ansvarlige voksne og  
enctually  hand ove  r  pats  of  th esponsibility  for  thelearnng  process  to  them. 3

 

 
Prinsipper for  å fremme  læringskompetanse:   

• Forklare   metodene  og  læringsprosessene  eksplisitt  for å  vise  unge  mennesker  at  ikke  bare  
resultater  er  viktige.   

• For å gjøre  unge  mennesker  oppmerksomme  på  sine  egne    læringsstrategier,  bør  læring  
være  et    undervisningsemne.   

•  Unge mennesker  må    forstå  viktigheten  og  verdien av deres kunnskaper  og  ferdigheter. 

• Diskuter  overføringen  og    generaliseringen  av  læring. Unge  må    vite  i  hvilke  nye  situasjoner  
læringsinnhold kan  anvendes.   

• Læringsstrategier  praktiseres  regelmessig    innenfor  læringsfagene.     

• Klasser er  utformet  slik at unge  mennesker  kan  velge  sine  egne  læringsmetoder.   

• Læringsansvaret er steg for steg overgitt til unge mennesker.4 
 

Deltakelse er viktigst for en vellykket realisering av SDL. Jo flere ungdommer som vet om relevante 
forhold, faktorer, muligheter og begrensninger, jo mer ønsker de vanligvis å delta. Fokus på deltakelse 
er nært knyttet til åpenhet og samhandling. Det er nødvendig å få unge til å delta aktivt i selvstyrt 
læringsgjennomsiktighet (forståelse av lærings-/opplæringssituasjonen for organisering, innhold, 
metoder og medier). For opplæringsleverandører er det en ganske stor utfordring å åpne felt for 
interaktiv deltakelse, da dette samspillet mellom unge og  lærere  krever åpenhet  også  på  
institusjonsnivå. 

I tillegg til åpenhet trenger SDL viss åpenhet mot prosessen. Du kan se resultatene fra prosessen på en 
annen måte enn for eksempel i lukkede læreplaner der målene er definert på forhånd. Ta et 
profesjonelt syn på prosessen for å finne ut at det er flere læringsstimuleringer  enn med 
forhåndsplanlagte læringsmuligheter. Disse stimuleringene kommer fra elevene, utvikler seg i  sosiale 
situasjoner og tilsvarer mest sannsynlig interesser og behov som er viktige i det  øyeblikket. 
Prosessåpne  konsepter  kan  være  en  veldig  stor  utfordring  for  alle  som  er  involvert,  så  
grunnleggende 

 

Project Learn Empowerment (2006). Guidelines 

Ibid. 
4 

Studienseminar Koblenz (2017). Selbstgesteuertes Lernen: Methoden zur Förderung der Schülerselbsttätigkeit im Unterricht einsetzen. 

http://studienseminar.rlp.de/fileadmin/user_upload/studienseminar.rlp.de/gy-ko/Wahlmodule_16- 

18/2017.03.20_Selbstgesteuertes_Lernen/01_Selbstgesteuertes_Lernen ppt_.pdf 

2
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dimensjoner for  orientering  må  være tilgjengelige,  og  resultatene  fra  prosessen  må  gjøres  
gjennomsiktige. 

Det er en annen faktor med fokus på elevene: Orientering til ungdommens (lærings) interesser. Disse 
interessene er utgangspunktet for å bestemme undervisningsmetoder og innhold.  Definisjonen  av  
individuelle  mål  trenger  først  merking  og  ordlyd  av  rimelige  interesser; dette  er  også  important  
for  setting  up  og/or  ee eping  up  motivation. 5

 

 
Verktøy for  SDL: 

• Verktøy for  (selv-)  refleksjon  og          utvikling  av  mål,  f.eks. 

• Verktøy for  kollektiv  refleksjon  av  individuelle  og  kollektive  læringsprosesser,  for eksempel      
læringskonferanse,  fagfellevurdering og  tilbakemeldinger 

• Medier og  materialer  for  selvstyrt  læring, for eksempel  utvalg  av  læringskilder,      
nettplattformer,  nettkurs  og  portaler, bibliotek 

• Verktøy for    vurdering  av      læringsresultater    i  sosiale  omgivelser, for eksempel  
tilbakemelding  og  teknisk  refleksjon,  evaluering  av  læring  og  opplæringsmiljø,  
egenevaluering,  lærekontrakt   

• Behovsorienterte   konsulentmuligheter,  for eksempel  læringskonsultasjon,  coaching,  mentoring   

• Fleksible læringstider, steder, ulike læringsstiler og metoder, for eksempel selvlæringstider, 
selvorganiserende  grupper, arbeid  med  case,  prosjektarbeid  6 

 

 

Organisatoriske anbefalinger (varighet, Infrastruktur, Ressurser, Materialer) 

I prosjekter som er fokusert veldig mye på deltakeren, er det mer innsats for konseptutvikling, 
rådgivning, støtte og ressursforsyning. Derfor krever implementeringen av SDL i organisasjoner  ekstra 
tid. Hvor mye ekstra tid som trengs, avhenger av omfanget av implementeringen av SDL (isolerte 
aktiviteter, selvfølgelig eller hele strukturen). 

Infrastruktur: Stedet der SDL foregår bør være lett tilgjengelig (f.eks. med offentlig transport) og tilby 
nok fysisk plass og passende forhold for å gjøre selvstyrt læring (f.eks nok  velfungerende PC-er og et 
kommunikativt sittearrangement der unge mennesker kan se hverandre). Det bør være nok rom med 
utstyr som ulike læringsgrupper kan bruke, skille og sammen. Du bør også ha kontorene dine i 
nærheten av studierommene, slik at du raskt kan  gjenkjenne og implementere nødvendige rettelser 
eller videre utvikling.Unge mennesker skal føle seg komfortable på treningsinnstillingene. Tiltak for å 
motta dem kan inkluderes i begrepet SDL-formater. For eksempel navngir unge mennesker prosjektene 
sine som "firmaskilt" eller har muligheten til å utvikle et nettsted for prosjektgruppen. Det bør også 
være ekstra plass som fellesarealer og en kantine. For å sikre at unge mennesker kan ha individuelle 
læretider lengre åpningstider, anbefales i hvert fall for noen rom som et bibliotek. 

Ressurser: Den viktigste ressursen er kvalifiserte ansatte. Fra og med SDL-formater er det nødvendig å 
rekruttere ekstra ansatte (f.eks. frilansere) i en viss tid. For å passe til de nye kravene kan oppgaver, 
ansvar og arbeidstid for allerede eksisterende (for eksempel administrativt) personale utvides i en viss 
periode. Kanskje de også kan tildeles på nytt. 

 

Project Learn Empowerment (2006). Guidelines 

Project Learn Empowerment (2006). Guidelines 



This project (Project n° 2018-3-DE04-KA205-017083) has been funded with support from the European 

Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 

responsible for any use which may be made of the information contained therein. 22 / 90 

 

 

7

 

 
 

Risikoer –  Spesifikke  ting  å  vurdere  –  Potensielle  feller 

Tenk på flere kritiske punkter når SDL utføres. For deg kan det være risiko for at utformingen av SDL-
formatet ikke er aktuelt eller fører til misforståelser. Sørg for at unge mennesker tydelig kan forstå det 
når du bruker SDL. Forklar konseptet på en tilstrekkelig måte og hva unge mennesker forventes å gjøre. 
Dette inkluderer en endring av deres lærings holdning, noe som fører til neste potensielle felle: unge 
mennesker anser en "mottakelig" lærings holdning som den "vanlige". Vis tålmodighet hvis dette skjer, 
oppmuntre elevenes selvtillit, henvis til deres interesser og læringsbehov når de må velge passende 
læringsmateriell og motivere dem regelmessig, for eksempel ved å gi tilbakemelding.8 

Unge mennesker må noen ganger først øve på viljen til å bli kjent med sin egen atferd, å ta ansvar for 
egen læring og for felles gruppemål. Definer individuelle læringsplaner eller kontrakter for å støtte 
dem. Disse inkluderer pedagogiske mål, utdanningsmoduler i henhold til dem og elevenes, lærerens og 
organisasjonens tilhørende rettigheter og forpliktelser  . Diskuter disse planene i detalj og utvikle dem 
sammen. Når noe uventet skjer eller endringer må gjøres, er det viktig å finne en atmosfære av 
gjensidig tillit. I dette tilfellet finner du aktuelle og fleksible løsninger som kommer begge til gode. 

Unge menneskers totale aksept er kanskje ikke alltid fullt tilgjengelig. Noen av dem foretrekker en 
tidligere definert læreplan med en"anerkjent"kvalifikasjon. En målrettet videreutdanning er knyttet til 
mange usikkerheter, og mange unge har som mål å få en vellykket kvalifisering som bidrar til å få jobb. 

SDL skal ikke betraktes som en isolert handling uten å være knyttet til det grunnleggende tilbudet i 
organisasjonen; dette kan være et hinder for å anerkjenne muligheten for endring. Kommunikasjon på 
alle  organisatoriske nivåer og inkludert alle involverte aktører støtter aksept av SDL-formatet. Å 
introdusere deler av SDL i det grunnleggende tilbudet kan ha en integrerende effekt og fremme faglig 
utveksling mellom pedagogisk og administrativt personale. 9 

 

Himmel, W. (1999). Institutionelle Rahmenbedingungen für selbstgesteuertes Lernen. In: S. Dietrich, E. Fuchs-Brüninghoff (Eds.), Selbstgesteuertes Lernen 

Auf dem Weg zu einer neuen Lernkultur (pp. 89-108). Frankfurt am Main: Deutsches Institut für Erwachsenenbildung. http://www.die- 

bonn.de/esprid/dokumente/doc-1999/dietrich99_01.pdf 
8 

Studienseminar Koblenz (2017). Selbstgesteuertes Lernen: Methoden zur Förderung der Schülerselbsttätigkeit im Unterricht einsetzen. 

http://studienseminar.rlp.de/fileadmin/user_upload/studienseminar.rlp.de/gy-ko/Wahlmodule_16- 

18/2017.03.20_Selbstgesteuertes_Lernen/01_Selbstgesteuertes_Lernen ppt_.pdf 
9 

Himmel, W. (1999). Institutionelle Rahmenbedingungen für selbstgesteuertes Lernen. In: S. Dietrich, E. Fuchs-Brüninghoff (Eds.), Selbstgesteuertes Lernen 

Auf dem Weg zu einer neuen Lernkultur (pp. 89-108). Frankfurt am Main: Deutsches Institut für Erwachsenenbildung. http://www.die- 

bonn.de/esprid/dokumente/doc-1999/dietrich99_01.pdf 

For ytterligere ansatte, utstyr og andre ressurser som trengs for å utføre SDL i organisasjoner, vil det 
være nødvendig med økonomisk finansiering. For å "teste" tilnærmingen anbefales det å designe et 
bestemt prosjekt og delta i offentlige anbud for å søke om nasjonale eller internasjonale midler. Tester 
som dette gir muligheter for forbedring, da ikke alle prosjekter kan fungere bra ved første gang. For å 
(langsiktig) utføre  SDL, anbefales det å overføre erfaringene fra disse eksperimentene til andre 
divisjoner i  organisasjonen. Hvis SDL skal gjennomføres permanent etterpå, kan økonomiske ressurser 
økes  gjennom  spesifikke  tilskudd for å  støtte  og  sikre    bærekraften  til SDL-formatene.   

Materiale: Eksisterende  materiale  kan  brukes.   Unge  mennesker  bør    få    muligheten  til å  låne  og 
ta med seg bestemt materiale hjem. I tillegg til nok velfungerende PC-er, bør institusjonen gi 
muligheten til å skrive ut elektronisk materiale. Avhengig av typen kurs, må spesifikt materiale  be  
purchased,  e. g. ,  specific  software.7
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For en jevnaldrende pedagog som er aktivt involvert i SDL, er det to sider av rollen: læreren og 

jevnaldrende. Som  lærer  er  du  en  læringsfasilitator  som bruker  pedagogiske  holdninger  og  en  

didaktisk  tilnærming.   Din selvoppfatning kan ha innvirkning på hele gruppens arbeids- og 

læringskultur. "Live"  SDL-prinsippene    og    gruppen  er  mer  villig til å  bruke  SDL. Din  beredskap  til å  

Spesifikke anbefalinger  for  unge  fagfellepedagoger   

 

 

 
 

Vurdering   av  anvendte metoder    –  Hvordan  måle  –  Suksessfaktorer   

Det antas vanligvis at læreren skal måle unge menneskers arbeid. Denne typen måling har absolutt sitt 
formål,  for eksempel for en avsluttende eksamen  med  mål om å få et  sertifikat. Men det  er også 
andre måter å måle som du kan bli enig om. Egen- og motpartsevaluering er ytterligere  alternativer 
som skal brukes i SDL. Denne typen  måling kan ikke bare brukes til faktakunnskap, men også for 
omstendighetene der unge mennesker lærer og strategiene de bruker. Utfør  målingen sensitivt for å 
gjøre den til en del av læringen. Dette gir mer motivasjon og støtter unge menneskers fremtidige 
fremgang. Velg ut to eller tre felt som eleven kan jobbe med og bli bedre hvis en ytelse er svak. Det er 
en bedre måte enn å fremheve hver feil, da dette kan være de-motiverende. Sørg for at unge 
mennesker kjenner hovedfeltene som trenger forbedring og hvorfor de trenger å  studere  mer  og  
hvordan  det  vil  være  bra  for  deres  fremtidige  arbeid. Pek   på positive  ting      samtidig.   

Hvis en oppgave eller et arbeidsstykke er godt utført, er det enkelt å måle, men ikke så lett å gi skriftlig 
eller verbal tilbakemelding. Fremhev  hva som  var bra og gi tips  om  videre  fremgang,  for eksempel 
foreslå  videre  lesing eller en mer avansert  aktivitet. 

Forklar alltid for eleven hvorfor s-/han fikk den målingen. Unge mennesker må informeres abo ut  t he  
standards  so  t tt they  know  ho  they  can  try  to  matcht  hem. 10

 

Individuelle handlingsplaner er én måte å måle SDL på. de sikrer å nå mål og gi faktorer å måle. De 
inkluderer individuelle læringsmål, en tidsramme, ressurser som trengs, etc. Sett  goals  and 
development  activities  with th e SMART model1 1  It  can be a good basis to categorize   målekriterier. 

Bruk vurderingsmatriser som et annet alternativ for egenevaluering. Vurderingsmatrisen er et verktøy 
for unge menneskers veiledning til å evaluere produksjonen. Verktøyet består av tre deler: Skalaen, 
dimensjonene og beskrivelsene. Skalaen beskriver i hvilken grad eleven har oppfylt forventningene  til  
kurset. Dimensjonene  (f.eks. emner) beskriver utgangskriteriene. Beskrivelsene gjenspeiler det 
konkrete nivået på  elevens  utdata  i  et  bestemt  kriterium. Med  vurderingsmatriser  kan  det    settes 
klare mål  mellom  elev  og  lærer. Unge mennesker kan forstå hva en god produksjon betyr på et felt og 
hvordan de kan nå det. Vurderingsmatriser kan brukes som grunnlag for egenvurdering, 
tilbakemeldinger og tilbakemeldinger fra jevnaldrende. De hjelper  make  output  ratings  clearer,  more  
objectve  and  more  tasparent. 12

 

Fagfellevurdering er en nyttig metode for å gi unge mennesker konstruktive tilbakemeldinger om en 
arbeidsoppgave, individuell ytelse osv. Det er til fordel for dem fordi de kommer med forskjellige 
synspunkter og  forslag for å forbedre sitt eget arbeid. Det inkluderer også selvrefleksjon da det ikke er 
feil eller riktig, men  forskjellige  innganger  som kan betraktes  eller  ikke. 

 

 

 

Project Learn Empowerment (2006). Worksheet 

SMART stands for Specific, Measurable, Action Oriented, Realistic and Timebound. The advantage of SMART set goals are that they are precise and 

measurable. 
12 

Keller, S.D. (2017). Zum Umgang mit Kompetenzrastern bei der Beurteilung komplexer Schülerleistungen 10. SH-Sommeruniversität Akademie 

Sankelmark. https://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/veranstaltungen/Vortrag_Sankelmark_2017_Keller.pdf 

10 

11 
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Info Zone 

Course Zone 

Workshop Zone 

Initiative Zone 

Referanse prosjekt: 

I LOT-House ("Lernen, Orientieren, Tun"/learning, orienting, doing) rettet mot å styrke (langsiktige) 

arbeidsledige og sosialt vanskeligstilte mennesker fra Korneuburg-regionen (Nedre Østerrike),  var 

hovedfokuset  å utvikle  elevenes kompetanse ved å kombinere opplæring og veiledning innenfor rammen 

av et kurs. Trenere, pedagogiske eksperter og administrativt ansatte ved LOT-Huset ble  konfrontert 

med en veldig heterogen gruppe elever, siden elevene hadde forskjellige biografier og 

læringsbiografier. Dette resulterte selvfølgelig i ulike læringsholdninger, atferdsmønstre og 

læringsformer. Elevene på LOT-House fikk individualisert  opplæring, og benyttet seg av et variert sett 

med læringsverktøy og metoder. Viktigst av alt, de fikk  sjansen  til å  lære  og  jobbe  på  forskjellige 

læringssteder,  i  forskjellige  "læringssoner":     

Referanser 

 

utvikling av nye læringsmetoder og for å endre din egen holdning øker vanligvis når du står overfor de 
virkelige grunnene til læring. Dette betyr også personlig motivasjon eller fordeler vises direkte. Positive 
erfaringer med SDL, enten alene eller gjennom andre, er svært oppmuntrende. Irritasjoner  kan også 
være en tilnærming til SDL, fordi det er spørsmål som oppstår og de krever svar. Dette er et  
utgangspunkt  i    prosessen med    SDL. 

Ledige plasser for implementering av SDL tillater "eksperimenter" og nye tilnærminger. Av den grunn, 
etablere en "kultur av feil". Imidlertid krever "ledige rom for eksperimenter" mye tålmodighet for  alle 
involverte. Men å gjøre tilbakeslag og loop-måter synlig får utviklingsprosessen i gang og kan være  en  
svårce  for  the  development  of  new  approaches. 13

 

Som jevnaldrende deler du livsstilen og levemiljøene i generasjonen. Dette er flott når det gjelder å 
jobbe med sensitive emner. For visse synspunkter og holdninger er troverdigheten til jevnaldrende  
vurdert,  høyere  fordi unge  mennesker  føler seg  forstått  og  "snakker  samme    språk". 

For SDL betyr det også at forholdet til læringsgruppen er mye mer åpent. Unge mennesker may  feel 
mellere comfortable asking questions and activly  seek  help14. Use a language that  is  easier forstått av 
personer i samme alder og dele kunnskap som er relevant for denne gruppen å gihjelp. Du trenger 
heller ikke å vite alt, men du fungerer som moderator som stiller spørsmål og starter  diskusjoner. Gjør 
det også klart at det ikke er noen gale eller riktige svar. På denne måten kan samspillet mellom  unge  
også  bli  bedre. Du  kan også   bedre  tenke  deg selv i    elevens  situasjon  og  sjekke  om      
læringsmateriell    passer  for  at  en  læringsgruppe    kan  fremme  SDL. 

Forskjellen mellom rollene til eleven og læreren bør være veldig klar. Den jevnaldrende læreren vet 
hvordan man skal svare på elevenes uttalelser på en måte som forbedrer læring og motivasjon. S-/han 
er  kjent  med    læringsmaterialet og  opptrer på  en profesjonell måte. 

 

 

 
 

Project Learn Empowerment (2006). Toolbox 

Manning, C. (2014). Considering peer support for self-access learning. Studies in Self-Access Learning Journal, 5(1), 50-57. 

http://sisaljournal.org/archives/mar14/manning 

13 

14 
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• Guides 

 
Liste over kilder: 

Project “Learn Empowerment” (2006) 

• “Guidelines for the Integration of Self-directed Learning into Vocational Education and Training of 
Low-skilled Unemployed Persons”” 

• “Toolbox: Learning Materials, Methods and Implementation Models for Self-Directed Learning” 

• “Exercises & Work Sheets or Self - Directed Learning” 

(Internal sources) 

 
https://infopool.univie.ac.at/startseite/universitaeres-lehren-lernen/selbstgesteuertes- 
lernen/#c322856 

 

Himmel, W. (1999). Institutionelle Rahmenbedingungen für selbstgesteuertes Lernen. In: S. Dietrich, E. 
Fuchs-Brüninghoff (Eds.), Selbstgesteuertes Lernen. Auf dem Weg zu einer neuen Lernkultur (pp. 89- 
108). Frankfurt am Main: Deutsches Institut für Erwachsenenbildung. http://www.die- 
bonn.de/esprid/dokumente/doc-1999/dietrich99_01.pdf 

 

Keller, S.D. (2017). Zum Umgang mit Kompetenzrastern bei der Beurteilung komplexer 
Schülerleistungen 10. SH-Sommeruniversität Akademie Sankelmark. https://www.ipn.uni- 
kiel.de/de/das-ipn/veranstaltungen/Vortrag_Sankelmark_2017_Keller.pdf 

 

Manning, C. (2014). Considering peer support for self-access learning. Studies in Self-Access Learning 
Journal, 5(1), 50-57. http://sisaljournal.org/archives/mar14/manning 

 

Studienseminar Koblenz (2017). Selbstgesteuertes Lernen: Methoden zur Förderung der 
Schülerselbsttätigkeit   im  Unterricht   einsetzen. 
http://studienseminar.rlp.de/fileadmin/user_upload/studienseminar.rlp.de/gy-ko/Wahlmodule_16- 
18/2017.03.20_Selbstgesteuertes_Lernen/01_Selbstgesteuertes_Lernen ppt_.pdf 
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For å kunne se ærlig på seg selv og sin egen kapasitet, vil det være nyttig for eleven å  starte    med  en 

vurdering av  deres  bakgrunn,  kompetanse og interesser. 

Det er flere forskjellige vurderingsverktøy tilgjengelig, og disse brukes i samtale med treneren. Det er 

viktig å få dokumentert nødvendig bakgrunnsinformasjon. Formelle og uformelle  ferdigheter,  

interesser, sertifikater,  helsesituasjon  og  livssituasjon. 

Denne første chatten vil være utgangspunktet for å utvikle tillit og dialog mellom eleven og treneren. 

Denne  dialogen  er  viktig når  man  arbeider  med  selvrefleksjon  og  biografisk  arbeid. 

Kontinuerlig dialog  over  tid,  der    treneren  fokuserer  på å stille  gode  spørsmål  og lytte aktivt,  vil 

hjelpe eleven til å bli tydeligere på egne verdier, kunnskap, utfordringer, grenser, grenser  og  

motivasjon. 

Abstrakt -  Hovedtrekk  ved  tilnærming  -  Nøkkelord 

 

 

3.3. Selvrefleksjon og  biografisk  arbeid 

Hvor står  jeg?   Hva  er  viktig  for  meg? Hva  er  det  jeg  vil  gi?   
 
 

 
 

Metoder egnet  for tilnærmingen  –  Metodologisk  beskrivelse  –  Prøveverktøy  

Dialog/Chat en-til-en 

Å bygge  et  forhold  og  tillit  er    nøkkelen. Vi  må  se    viktigheten  av  kvalifisert  personell  som 
har   de    samme    referanserammene    som  elevene  og  kan  derfor  forholde seg  til  ungdommene  på  et  
mer  personlig  nivå. 

 
Medbestemmelse 

Innenfor  de     gitte    retningslinjene  utvikles  metodene   sammen med  elevene. 

De vil  fra  dag  én  delta  i valg av  fokusområder    og  utforming  av  innholdet. Dette  vil  bidra  til en  
følelse  av  ansvar  og  eierskap. 

 
Gjenkjenne negative  mønstre 

Vi ønsker å hjelpe deltakerne med å gjenkjenne de negative og selvdestruktive tankemønstrene i sitt 
eget sinn. Gjennom meditasjon og mindfulness kan elevene begynne å observere sitt eget sinn, og se  
at  det kan  være  ganske  bedragerske. 

 
"Mitt liv  -  mitt  ansvar" 

Selvmedlidenhet er  lammende. Vi  må velge  å  fokusere  på  muligheter  og  løsninger. 

Offerrollen i seg selv er uheldig. For å identifisere deg som et  offer, ser du deg selv som ødelagt og  
såret. Det innebærer en generell følelse av å bli urettferdig behandlet, og lovbruddet er ikke lett glemt. 
Offerrollen      har  varierende  grad  av  selvmedlidenhet,  selvrettferdighet  og  selvoppofrelse. 

Å ta offerets rolle innebærer en oppfatning av deg selv som offer i forhold til verden, til hendelser som 
man ikke kan påvirke eller ha noe ansvar for. Det er en rolle som påvirker flere områder av livet - hele 
personen blir et offer. Oppfatningen av å være et offer gjelder vanligvis for tidligere hendelser, men  
oppfatningen  av  seg selv  som  offer  vedvarer  -  ofte i flere tiår.   
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Utvalget  av  trenere,  den  menneskelige  ressursen,  er  avgjørende  for  suksessen    til  et  
opplæringskurs.   I 
 

En god vurdering i begynnelsen av samarbeidet er avgjørende for et vellykket biografisk arbeid med 

brukerne. Det er forskjellige verktøy på markedet. LoPe bruker for eksempel VIP24-verktøyet. Fra et 

organisatorisk synspunkt krever dette en PC og et stille rom. Undersøkelsen kan ta flere timer og bør 

foregå i en avslappet atmosfære. 

Generelt  foretrekker  vi  en  romlig  situasjon  i  treningen  vår  som gir mulighet  for  en  atmosfære  av  
horisontal 
diskusjon. Dette  betyr  at vi  forlater  det  tradisjonelle  klasserommet  med  sine  hierarkiske  strukturer 

Organisatoriske anbefalinger  (Varighet,  Infrastruktur,  Ressurser, Nødvendige materialer)   

 

 

Det blir derfor en viktig oppgave for treneren å hjelpe eleven til å se at en slik rolle er "lammende"  og 
forhindrer konstruktiv forandring. 

 
Sosial forståelse 

Ved arbeid med selvrefleksjon og biografisk arbeid  er  det viktig å se på vår egen rolle  i  samfunnet. 
Forhåpentligvis kan vi vekke et ønske om å bidra til lokalsamfunnet vårt, samt vekke interesse  for og 
kunnskap om politikk. Treneren må sørge for at elevene er utstyrt med kunnskap om de forskjellige 
innflytelseskanalene de kan bruke for å få seg til å bli hørt.  Elevene        må    reflektere over    felles  
verdier  som  menneskerettigheter    og  ytringsfrihet. 

Det er viktig å sikre grunnleggende innsikt i og forståelse for mekanikken i vårt demokratiske politiske  
system. 

 
Se på  dine  egne  fordommer! 

Hvilke tanker  og  ideer    har  jeg  om  mennesker  fra  andre  kulturer  som  jeg  møter  hver  dag? Er  disse  
trosoppfatningene  basert  på  fakta? 

Det er viktig at vi  tar  et  kritisk  blikk  på  vår  egen,  så vel  som  andres,  kultur. 

Vi må  oppmuntre til  debatter  og  invitere  unge  mennesker  til å  tale  mot    dagens  utvikling over hele  
Europa, som økning  i  populisme og ekstreme politiske valg. 

Kunnskap fjerner  fordommer! 

 
Utfør service! 

Hvordan kan  jeg  være  aktiv  i  lokalsamfunnet  mitt?   

 
Det er  viktig  å  reflektere  over  hvor  mye  energi  vi  legger  i  "meg  og livet       mitt"    sammenlignet 
med energien vi bruker på å  hjelpe andre. 

 
La   elevene  selv  velge  måter  og  områder  i  samfunnet  sitt  der  de  kan  bidra  aktivt. De  kan  sette  opp  
sitt  eget  initiativ,  innsamling  eller  mer  tradisjonelt  frivillig  arbeid. 

Å fokusere på  å hjelpe  andre  mennesker  er  styrkende. Vi  ser  direkte  at  vårt  bidrag  er  nødvendig, 
noe som  øker vår følelse av egenverd. 
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Det er ulike risikoer  og  utfordringer ved biografisk og  selvrefleksjonsarbeid  i samarbeid med unge 

flyktninger. Hvis treneren observerer at den unge eleven er traumatisert, må opplæringen  avvikles, og 

deltakeren  henviste til en medisinsk psykologisk tjeneste. Biografisk og selvrefleksjonsarbeid    erstatter  

ikke  terapi. 

En annen utfordring er valget av  treneren. En  god forbindelse mellom lærer og elev  er avgjørende for å 

lykkes. Et trenerteam med mennesker med ulik etnisk bakgrunn anbefales. Hvis  deltakeren ikke har 

tillit til treneren og til og med kan utvikle en negativ avhengighet,  bør    treningen  også  avsluttes.   

 

        

 

Sosial verdi kommer frem gjennom komplekse prosesser. De involverer mange skuespillere.  Effektene 

av slik innsats skjer  på  ulike  områder  og  nivåer,  både  for  individet,    hans  familie  og  for  samfunnet  

som  helhet. 

Det er vanskelig å finne en spesifikk indikator for å måle en økt livsglede. Det mest relevante vil være å 

overvåke hvilke hindringer vi overvinner. Forskning har vist at ineffektiv integrasjon har flere  negative  

konsekvenser. For  eksempel sykdom,    følelser  av  håpløshet,  mangel  på  selvtillit  og  

fremmedgjøring. Hvis disse konsekvensene elimineres, vil motivasjonen for større deltakelse i arbeid og 

samfunnsliv kunne blomstre. Vår suksess kan dermed måles ved fravær av energikrevende  

hverdagsproblemer. Dette fører til mindre intervensjon fra kompetente myndigheter og en større  

følelse  av  individuelt  ansvar  for  eget  liv. 

Vurdering   av  anvendte metoder    –  Hvordan  måle  –  Suksessfaktorer   

 

 La eleven  velge  stedet  og  –  om  mulig  –  timeplanen. 

Avhengig av   målgruppen    bør  en  ung  fagfellepedagog    være  godt  forberedt på  å  høre  alle  slags    

livshistorier.   

Spesifikke anbefalinger  for  unge  fagfellepedagoger   

 

Referanseprosjekt:  Mikrointegrasjon 

Integreringsprosessen kan være en personlig byrde for den enkelte nykommer, og dårlig integrerte innvandrere 

kan representere  en betydelig sosial og økonomisk byrde for samfunnet. Forskning har vist  at langsom eller 

ineffektiv integrasjon skaper for migranter selv en opplevelse av håpløshet og  frustrasjon, noe som kan ha 

negative konsekvenser som psykisk sykdom, sykdom, arbeidsledighet, mangel på  omsorg, etc. I samfunnet kan 

dette føre til fordommer, fordømmelse og rasisme. Mange organisasjoner og  offentlige    etater    jobber med    

ulike  deler  av  integrasjonsprosessen.   Språk,  arbeid,  familie 

 

Referanser 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

biografisk arbeid, er mellommenneskelig nivå den viktigste faktoren. Konkret betyr dette at det ikke 
skal være noen personlig avhengighet, og at det i tilfelle mellommenneskelige utfordringer mellom  
trener og elev anbefales en endring av trener. Instruktører med lignende kulturell og religiøs bakgrunn 
som deltakerne er i en posisjon der de vil ha en helt annen innflytelse  enn en med en annen  etnisk  
bakgrunn. 
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beskyttelse osv. Imidlertid er det flere individuelle utfordringer som er store nok til å lamme andre 
deler av integrasjonen, da de krever mye oppmerksomhet og energi fra den enkelte. Mikrointegrasjon  
omfatter de områdene som ligger mellom flere nivåer - eller står i fare for å bli en  blindvei mellom det 
raskt bevegelige og uforståelige samfunnet. Det er i alles interesse å  gjøre  integrasjonsprosessen  så  
effektiv  og  fleksibel  som  mulig. 

 
Mikrointegrasjon ser hver eneste person og konsentrerer seg om individuelle hverdagsproblemer. 
Mikrointegrasjon vil senere føre til en bivirkning som bidrar til mer og bedre integrasjon på  makronivå.   
Mikrointegrasjon  forhindrer  parallellisme,  ekskludering  og  ekstremisme. 
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Det er  noen  metoder    som vi  kan  bruke  i  scenario  og  erfaringslæring:   

 

Simulering er  en  modell  av  et   sett med    problemer  eller  hendelser  som  kan    brukes  til å  lære  

noen  hvordan man gjør  noe,  eller prosessen med  å lage en slik  modell. 

Hvis en  simulering  er  effektiv,  vil  studentene  få    mulighet  til å  oppleve,  reflektere, utvikle nye ideer  

basert  på  opplevelsen,  og  planlegge  for fremtidige opplevelser. 

Tjenestelæring 

Tjenestelæring er  en  pedagogisk  tilnærming  som  kombinerer  læringsmål    med  samfunnstjeneste    

for å  gi  en  realistisk, progressiv læringsopplevelse  samtidig som den hjelper  samfunnet. 

Forskningen  (Brandeis,  1997; Hedin      &Conrad,  1990)  viser  at studenter som driver  med 

Metoder egnet  for  tilnærmingen  –  Metodologisk  beskrivelse  –  Prøveverktøy   

 

 

3.4. Scenario og  erfaringslæring   

Bygge inn virkelige saker 
 
 

Abstrakt -  Hovedtrekk  ved  tilnærming  -  Nøkkelord 

Scenario og erfaringslæring betyr å lære av erfaring eller læring ved å gjøre. Scenario og erfaringslæring    
involverer  først  elever  i  en  opplevelse. Etter  erfaringen    vil  elevene  bli  oppfordret til å reflektere 
over sin erfaring: "Hva slags nye ferdigheter, nye holdninger eller nye måter å tenke på har jeg 
utviklet?" På denne måten har elevene muligheten til å anvende sin kunnskap og teste den i  praksis,  
for å se om  de  forstår    konseptet, innholdet  eller  prosessen  riktig. 

Scenario og  erfaringslæring    kan  forstås    som  en  firedelt  syklus: 

1. Eleven   har  konkret  erfaring  med  innholdet  som  undervises   

2. Eleven   reflekterer over    opplevelsen  ved å sammenligne    den med tidligere  erfaringer 

3. Basert på erfaring og refleksjon utvikler elevene nye ideer om innholdet som undervises 

4. Elevene  handler  på  sine  nye  ideer  ved å eksperimentere  i  en  erfaringsmessig  setting 

 
Gjennom     scenario  og    erfaringslæring    har  ungdommene  muligheten til å lære  ved  å  gå gjennom 
en opplevelse fra første hånd. Kolb så denne prosessen som transformativ fordi individet kunne  ta sin 
kunnskap og forståelse til et helt nytt nivå. Unge mennesker har muligheten til å  håndtere  sin  egen  
læring,  i stedet for    å bli  fortalt hva de skal gjøre og  når  de skal  gjøre  det. 

 
Også gjennom denne typen læring har unge mennesker muligheten til å utvikle kritisk tenkning, 
problemløsning og beslutningsevner.   Førstehåndserfaring hjelper dem med å utvikle nye  konsepter 
og  mer  sannsynlig å ta eierskap    til  situasjonen. 

 
Gjennom scenario  og      erfaringslæring    har  unge  mennesker  muligheten til å  oppdage  sitt  fulle  
potensial  og  evner og lære  av opplevelsen og  fra  feilene    også. 

Nøkkelord:   scenariolæring,  erfaringslæring,  unge  mennesker,  kunnskap,  erfaring,  praksis   
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aktiviteter styrker  sine  akademiske  ferdigheter,  samfunnsmessige  holdninger  og  ferdigheter  for  aktivt  

statsborgerskap. 

Utgående læring/opplæring 

Utgående læring  er  en  opplæringsmetode  for  å øke  individuell  atferd og    teamatferd,  bedre  organisering    

gjennom  utendørsaktiviteter    og erfaringslæringsmetodikk.     

Rollespill 

Et rollespill er et spill der deltakerne påtar seg rollene som karakterer og lager historier sammen. Deltakerne 

bestemmer handlingene til karakterene sine basert på karakteriseringen. Handlinger  lykkes  eller  mislykkes i 

henhold  til  et  formelt  system av regler  og  retningslinjer. 

Casestudier 

Dette er gode eksempler på erfaringslæring som er basert på virkelige tilfeller og situasjoner som har funnet sted 

tidligere. Ved å utsette traineer for det som skjedde tidligere, ved hjelp av illustrerende  casestudier, kan trenere 

gi dem nyttig innsikt i riktig oppførsel som kreves for å håndtere  lignende  situasjoner, og  tilbakeslag det    kan  

ha. 

Gaming 

Erfaringslæringsspill er en populær måte å hjelpe unge mennesker å lære ved å gjøre. Spillene kan organiseres  

på  en  måte  som  enkeltpersoner  og  grupper  spiller  med    hverandre,    enten ved å samarbeide  eller  

konkurrere, som i den virkelige verden. Denne prosessen kan lære dem viktige leksjoner om hvordan de skal 

håndtere situasjoner på jobben. Som en del av denne erfaringsbaserte treningsteknikken kan 

motivasjonsverktøy, for eksempel poeng    og  fortjenestemerker,    tildeles    for å gjøre spillet mer  engasjerende  

for  elevene. 

Ekskursjoner 

En annen metode  vi  kan  bruke  i  scenario  og  erfaringslæring    er  ekskursjoner.   

Ekskursjoner er et av de beste verktøyene som gir unge mennesker virkelige opplevelser, siden de kan  få tilgang 

til  verktøy  og  miljøer  som  ikke  er  tilgjengelige  i  skoler  eller  andre  omgivelser. 

Historiefortelling 

Historiefortelling beskriver  den  sosiale  og  kulturelle  aktiviteten   ved å dele  historier,  noen ganger  med  

improvisasjon,  teater  eller  utsmykning. 

Denne metoden  er  nyttig  fordi  den  hjelper  unge  mennesker  med  kritisk  tenkning  og  

problemløsningsferdigheter.     

Endringsteori   

Endringsteori er i hovedsak en omfattende beskrivelse og illustrasjon av hvordan og hvorfor en ønsket endring  

forventes å skje i en bestemt sammenheng. Det er spesielt fokusert  på å kartlegge  eller  "fylle ut" det som har 

blitt beskrevet som "manglende midten" mellom hva et program eller endringsinitiativ gjør (dets aktiviteter eller 

intervensjoner) og hvordan disse fører til at ønskede mål oppnås. Den  gjør dette ved først å identifisere de 

ønskede langsiktige målene og jobber deretter tilbake fra disse   for å identifisere alle forholdene  (resultatene) 

som må  være   på   plass  (og  hvordan  disse er relatert  til  hverandre    årsaksmessig)  for  at  målene  skal  

oppstå. 
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Organisatoriske anbefalinger (Varighet, Infrastruktur, Ressurser, Nødvendige materialer)  

Varighet 

Varigheten   av  treningen  kan  variere  avhengig  av    målet  og  de  brukte  metodene. 

Siden     ungdommene  skal  gjøre seg kjent   med   miljøet  (innstillingen)  der    aktivitetene vil finne 
sted, bør de forstå målet med treningen, og de bør nyte og ikke  føle seg  tvunget  til å  gjøre noe,  
foreslår vi  at    varigheten  er  mellom  2  og  8  timer.   
Infrastruktur 

Stedet skal være egnet og attraktivt for unge mennesker, slik at de lett kan gjøre seg kjent og nyte 
læringen, noe som ytterligere vil føre til deres aktive deltakelse i opplæringen. I spesifikke  tilfeller  er 
det nødvendig  med et  spesielt  scenario for å få  prosessen  til  å føles så ekte som    mulig. 

 
Ressurser 

Først og fremst trenger  vi  menneskelige  ressurser,  for det andre  tekniske  ressurser  som  vil hjelpe   
ungdommene med å    implementere  scenario  og  erfaringsaktiviteter,   og til slutt  trenger  vi  midler.   

 
Materialer 

Elevene bør få muligheten til å skrive ut de nødvendige materialene (retningslinjer, 
evalueringsskjemaer, scenario / saksutdelinger, etc.), utstyret som vil hjelpe dem med å gjøre den 
nødvendige forskningen (PC, bærbar PC,  smarttelefoner),  og  kanskje  annet  materiale    som  
markører,  flippover,  pinne  notater,  papir  etc. 

 

 

Risikoer –  Spesifikke  ting  å  vurdere  –  Potensielle  feller 

Det er  spesifikke  ting  å  vurdere  når du bruker  scenario  og  erfaringslæring    med  unge  mennesker  
eller  noen  potensielle  feller. 

 
Det første  vi bør  vurdere  er at  scenario  og erfaringslæring    det  ikke er nyttig for  uerfarne  unge 
mennesker. 

Med tanke på   at  SL og  EL er underholdende,  kan noen ganger  for mye  underholdning  føre til    tap  
av  fokus  på læring. 

Vi bør  også  ha  i  tankene  at    ungdommene  kan  oppleve  negative  følelser.   

 
Unge fagfellepedagoger bør belyse mulige faktorer som kan påvirke unge menneskers evne til å delta 
fullt ut i scenario- og erfaringslæring, og derfor bør de anbefale strategier for å minimere  eller 
eliminere  barrierer  for  deltakelse. 

En av dem kan være klasseromsklimaet. Unge mennesker bør oppleve det som fysisk og følelsesmessig 
trygt, slik at de fritt kan delta. Å ha  i tankene at et positivt klasseromsklima har makt til å komme 
elevenes engasjement til gode, oppmuntre til samarbeid og samarbeid mellom unge  mennesker; vi bør  
gi  dem    et  positivt  klasseromsklima.   
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Vurdering   av  anvendte metoder    –  Hvordan  måle  –  Suksessfaktorer   

Når vi bruker scenario og erfaringslæring, er det svært viktig å gjennomføre vurdering eller evaluering 
umiddelbart etter erfaringslæringen, mens  minner om hendelser og følelser om    opplevelsene fortsatt 
er  friske  i      ungdommens  sinn.   

Ved gjennomføring av  vurderingsmetoder    for  erfaringslæring    er det  godt  å  analysere  disse  tingene: 

• Analysere  forholdet  mellom    informasjonen  og  ferdighetene  som brukes  under    aktiviteten  og  
kurs-/leksjonsinnholdet   

• Bestemme i hvilken grad det tiltenkte læringsmålet og ytelsesforventningene ble  oppnådd,  og 
hvilke handlinger som bidro  til  suksess  og/eller  fiasko 

 
• Det finnes  mange  metoder  for å vurdere  SL-  og  EL-læringen:     

• Vedlikehold av læringsjournal eller en portefølje: Å føre en dagbok eller portefølje gjør det mulig 
for de involverte ungdommene å følge med på arbeidet sitt, og på denne måten kan de sjekke 
fremgangen over tid. Tidsskrifter  kan inneholde  oppsummeringer  av  ny informasjon eller ting  
lært, feil, nye  tilnærminger  etc. 

• Det er svært viktig for ungdomsfaglæreren å gi ungdommene evne til å reflektere  kritisk. 

• Refleksjon over kritiske hendelser: Å reflektere over kritiske hendelser kan være svært nyttig, og 
disse kritiske hendelsene  kan  gi erfaring eller  kunnskap  om  fremtidige  aktiviteter. 

• Presentasjon om hva som er lært: Dette er en annen metode for vurdering av anvendt   
erfaringslæring,  siden vi fra  presentasjonen av   ungdommene  kan  vurdere  hvordan  og  hva de 
lærte  av  det. 

• Essay og rapport om hva som har blitt lært: unge mennesker kan forberede et essay eller 
rapportere om hva de lærte under SL og EL, og dette kan være en god indikator eller en god måte 
for oss å  måle  deres læring. 

• Egenevaluering: Unge  fagfellepedagoger  kan  utarbeide spørreskjemaer eller   evalueringsskjemaer,      
der unge kan svare på og evaluere læringsprosessen. Det er også godt å la dem definere hvordan 

arbeidet deres skal bedømmes: de velger hvilke kriterier som skal brukes til å vurdere arbeidet sitt 
eller hjelpe dem med å lage en vurderingsmatrise eller sjekklister.   

• Vurdering av vurderingsmatriser eller sjekklister har noen fordeler som å spesifisere kriteriene 
basert på hvilket evaluert      arbeid    ungdommene  vil  være,  og  unge  mennesker  kan  se  sine  
styrker  og    områdene  der de skal forbedre seg. 

• En og  en  muntlig  vurdering  med  instruktøren: Dette er en annen måte å vurdere hva som har 
blitt  lært  under scenario og  erfaringslæring. 

• Gruppediskusjon om de tingene som læres: Gjennom diskusjon mellom unge mennesker om de 
tingene vi har lært, kan vi vurdere og forstå hva de har lært, og på denne måten hjelper vi  dem  å  
lære  av  hverandre.   

Muligheten for    å gjøre  feil  er en annen  felle  som  kan  ha  en  negativ  innvirkning  på  unge  
mennesker. Det er veldig viktig å sette pris på feilene og se dem som en måte å lære og utvikle seg på, 
og  ikke  gjøre  narr av folk som gjør  feilene.   Dette      vil  hjelpe  ungdommene til å  bygge  selvtillit. 
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Spesifikke anbefalinger for unge fagfellepedagoger   

• En hovedrolle for den unge fagfellepedagogen når du bruker SL og ELs, er å hjelpe ungdommene 
med å forstå inntrykkene sine og lære av selve opplevelsen, derfor er det noen spesifikke  ting  vi 
bør  huske på: 

• Elevenes behov: Har de noen spesifikke behov som vi bør vurdere? Har de erfaring  på  dette  
feltet? Hvilke  aktiviteter    passer  for  dem? Matche  studenter  med  passende  aktiviteter  og  
med  aktiviteter  som  passer  til deres interesse. Skape  et  trygt sted for dem. Forberede dem ved 
å informere hva som forventes av dem og hvilke behov de  skal  fokusere på. 

• Emosjonell investering: ungdommene skal føle og nyte opplevelsen og ikke bare gjøre det som 

kreves av dem. Hvis de ikke liker det, er de kanskje ikke interessert og vil ikke utvikle  sitt  fulle  
potensial. 

• Hensiktsmessige aktiviteter:  utvikle aktiviteter  som  passer  for ungdommene og som oppfyller 
målet med  kurset/opplæringen og aktivitetene som er utfordrende, men  samtidig    håndterbare. 

• Objektivt resultat: Vi bør ha et klart mål om hva deltakerne skal lære og hva utfallet skal være. Hvis 
ungdommene ikke forstår målet og hvorfor de er involvert, lærer de kanskje ikke    noe  nytt og  vil 
ikke  glede seg over    prosessen. 

• Setter pris på feil  som  mulighet  for  læring: i scenario og erfaringslæring er det mulighet for unge 

mennesker til å gjøre feil, og de bør ikke straffes. I stedet bør vi sette pris på feil som mulighet for å 
lære og samle inn mer informasjon. Vi bør  fortelle unge mennesker at vi bryr oss om hva de 
opplevde og verdsetter det de sier, og at vi  er  interessert  i      fremdriften   i hver enkelt ungdoms 
læring  og  utvikling. 

• Dette   er også noen  anbefalinger  som du  som  ungdomsfaglærere    bør  vurdere:   

• Tilnærm   deg  læringsopplevelsen  på  en  positiv,  ikke-dominerende  måte. 

• Identifiser en  opplevelse    der  unge  mennesker  vil  finne  interesse  og  være  personlig knyttet til 
hverandre. 

•  Forklar   hensikten  med  den  erfaringsmessige  læringssituasjonen    for  ungdommene.   

• Del dine  følelser  og  tanker  med  unge  mennesker  og  la  dem få vite  at  du    også  lærer  av  
opplevelsen.   

• Knytte kurslæringsmålene til kursaktiviteter og direkte erfaringer slik at unge mennesker vet hva  
de  skal  gjøre. 

• Gi relevante  og  meningsfulle  ressurser for å hjelpe unge  mennesker  til  å  lykkes. 

• La unge  mennesker    eksperimentere og  oppdage  løsninger  på  egen  hånd. 

• Finn en  følelse  av  balanse  mellom  de  akademiske  og  pleiende aspektene ved    undervisningen. 

• Debriefing: Dette vurderingsverktøyet hjelper deltakerne til å reflektere over en nylig opplevelse, 
diskutere hva som  gikk  bra  og  identifisere  forbedringsmuligheter.     

Debriefingsprosessen bør dekke prosjektmålene og om de ble oppfylt, ting som kan ha gått galt, 
om noe, og hvorfor (dette bør ikke bli et skyldspill), samt hvilke ting som må endres for å redusere 
eller stoppe eventuelle problemer i fremtiden. Det er viktig å også identifisere  innovative  
muligheter  for  forbedringer,  og    selvfølgelig  fremheve eventuelle mål  som  nås. 
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Fase én 

Noen generelle  råd  for  den  første  fasen    der  du  prøver    å  formidle  dine  ideer/prosjekt  til  unge 

mennesker er: 

Når vi  snakker    om  tilgjengelig  språk  i    sammenheng med  Wake  UP! prosjektet,  er  det  to 

ting å  tenke på:   

• Måten vi kommuniserer prosjektet på, våre aktiviteter og verdier til ungdom som aldri har hørt 

om Wake UP! og hvordan vi tiltrekker unge mennesker til å delta i det - den første fasen av 

"innledende  oppmerksomhetssøkende" 

• En måte å tydelig kommunikasjon og meningsfylt involvering for de som allerede er i prosjektet 

– den andre  fasen av å "skape rom  for  deltakerne" 

Metoder egnet  for    tilnærmingen  –  Metodologisk  beskrivelse  –  Prøveverktøy   

 

 

3.5. Tilgjengelig språk 

Hvordan vi lunge mennesker kommunisere?  
 
 

Abstrakt -  Hovedtrekk  ved tilnærming   Nøkkelord 

Hva  er  tilgjengelig  språk? 

Tilgjengelig språk  er  et  språk    tilpasset  ikke-profesjonelle,  de  som  mangler  erfaring  i  en 
fagområdet, de som ikke leser tekster eller deltar i en utdanning på morsmålet eller de som har noen 
objektive barrierer som mangel på kognitiv evne, lav utdanning og / eller  leseferdighet,  etc. 

 
Dette er  spesielt  viktig  for  ungdom,  siden  de  vanligvis    ikke  har  de  ferdighetene som trengs for å  
lese  metodisk retningslinje eller delta i utdanning når de utføres på et svært profesjonelt  språk. Det er 
selvfølgelig forutsatt at de ikke har tidligere pedagogisk formell eller ikke-formell  utdanning. 

 
Både tekster og utdanningsprogrammer som er skrevet/gjennomført på et veldig profesjonelt språk, 
engasjerer ikke den gjennomsnittlige leseren /deltakeren, tvert imot - leseren / deltakeren føler seg 
ekskludert  fordi han ikke har en reell mulighet til å delta i innholdet eller virkelig forstå det og  bruke  
det i senere arbeid. 

 
Dette er  spesielt  viktig i    forbindelse med    Wake  UP! prosjektet,  fordi 

Utilstrekkelig språk kan påvirke muligheten til å engasjere deltakere på en meningsfull måte, og 
dermed gjøre  hele  prosessen  udemokratisk. 

 
Samtidig er det svært viktig at språket ikke forenkles i den grad det ikke lenger overfører essensen. Av 
denne grunn er det viktig å nøye veie det som sies, og også hva som er    utelatt  og  hvordan det 
påvirker   det forutsette utfallet  av  teksten  eller  utdanningen.     
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• Vær aktiv  på  sosiale  nettverk,  bli  påvirkere  -  innflytelsesrike  brukere. 

• Overvåk teknologiutvikling    og  bruk  den aktivt.   

• Snakk et  språk  slik  at det passer  unge  mennesker. 

• Aktivt involvere  visuelle  elementer  som    bilder,  videoer,  piktogrammer,  gifs,  teasers; Invester  

forberedelsestid.   

 
Som nevnt ovenfor, her bør vi tenke på kommunikasjonsmidlene. Hvis vi ønsker å oppnå reell 
inkludering, må vi være til stede der de fleste unge får informasjonen sin – på sosiale nettverk. Og  vi  
må    vite hvordan vi skal kommunisere  over  disse  teknologiene. 

 
Undersøkelsen viser den høye verdien av sosiale nettverk,  som varierer litt fra land til land. De 
grunnleggende / globale sosiale nettverkene som brukes inkluderer Facebook, Instagram, YouTube og 
nylig for yngre  Tik Tok. Vi ser også en forskjell i foretrukne sosiale nettverk etter utdanning og sosial 
status. Våkn opp! har  til hensikt   å      kunne  snakke med  alle  unge  uten  skille  mellom  utdanning  og  
sosial  status. Språket    som brukes er kort  og  uformelt,  men må være  pålitelig  og  gjennomtenkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoder for  å nå  unge  mennesker  på  sosiale  nettverk: 

1. Involvering av  populære  påvirkere. 

2. Aktiv bruk  av    sosiale  nettverk  og  investeringstid    i  rollen  som  innflytelsesrik  bruker. 

3. Del attraktive  bilder  og  videoer  -  få  "Liker"; start  kommentarer,  og  den  høyeste  verdien  er  å 
dele    innlegget. 

4. Invester tid  i  vanlige  innlegg og      kvalitetsinnlegg    på  den vanlige Instagram-siden  
wakeup_project_eu  i  å popularisere  emnet.   

 
Wake Up! 

Bli en influencer. Arbeid med populære påvirkere. Utvikle ditt eget konsept. Se etter enkle, men 
effektive løsninger. Invester tid i forberedelse. Bruk visuelle effekter, rekvisitter. Bli inspirert, lær av 
andre. Følg ny teknologi, nye verktøy og fortsett å lære. Gjør ditt arbeid med kjærlighet til deg selv 

og  andre. 

 
Metoder for  å adressere  unge  mennesker  gjennom  direkte  kontakt, praktiske eksempler: 

• Diskusjoner og  presentasjoner  i  skolen. 

• Popularisering på  gaten    -  utstillinger,  forestillinger,  står  for  diskusjon,  prosesjoner  og  mer. 



This project (Project n° 2018-3-DE04-KA205-017083) has been funded with support from the European 

Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 

responsible for any use which may be made of the information contained therein. 38 / 90 

 

 

 

• Møter i  frivillige  sentre,  samfunns-  og  informasjonssentre.   

 

WakeUp! 

Bruk uformelt, men sofistikert språk. Gjør deg klar. Snakk kort, bruk spørsmål. Forklar vanskelige ord og  
gi  eksempler. Bruk  aktive  i stedet for    passive  verb. Unngå  komplekse  setninger. Se etter    
klarhet. Presenter  kvalifikasjonen  din. Bruk  spill  og  spillelementer,  gamification.   Transformere  
kommunikasjons-  og  presentasjonsverktøy.   Tilordne  oppgaver  til  grupper. Bruk  modellroller,  
snakk  ikke-verbalt  språk.   Engasjer  flere  mennesker,  utvid nettverket ditt.   

 
Fase to 

Når du har oppmerksomhet fra unge mennesker og de blir involvert, må du tenke på en meningsfull 
måte å inkludere dem på i prosjektet ditt. Det betyr både kommunikasjon på den måten de forstår deg 
på,  men  også  for å  prøve å   gjøre  dem  aktive  bidragsytere  til  prosjektresultater.   

 
En av løsningene er å involvere ungdom, når det er mulig, i utarbeidelse eller revidering av 
prosjektutdataene (tekstlige) og/eller metoden for workshopene. Alle pedagogiske retningslinjer og 
metodebeskrivelser  skal    skrives  på  en  måte  som  formidler    hele  budskapet,  men som fortsatt  er 
forståelig for    et  bredt  publikum av potensielle brukere. 

 
Derfor må produksjoner og metodebeskrivelser diskuteres med unge mennesker, som krever konstant 
dialog og vilje til å lære nye ting; reagere på endringer. I Wake UP! prosjekt bør vi      bruke  
fokusgrupper    av  unge  mennesker som reflekterer over  språket  som  brukes  og  foreslår  endringer  
for  forbedring. Ved å samle inn disse dataene kan du skreddersy prosjektet i henhold til behovene til 
målgruppen din    - ungdom. 

 
Den andre måten å inkludere unge mennesker på er ved å gi dem muligheten til å gjøre en del av disse 
produksjonene selv. I Wake UP! vi kan involvere ungdom i metodeskaping. Det betyr ikke at  de gjør 
denne metodebeskrivelsen på egen hånd - mentorskap bør være tilgjengelig til enhver tid. Men  
sluttproduktet kan opprettes og skrives om av ungdom, noe som i seg selv er en garanti for at språket  
vil være tilstrekkelig for den målgruppen.. 

 
Dette er  også  noen  generelle  forslag  til  begge  faser,  innledende  kontakt,  men  også  inkludert  
ungdom  i  prosjektet  og  avholdelse  av  utdanningsøkter:   

• gi oppmerksomhet  bare  til  nødvendig    og  relevant  informasjon; 

• redusere   informasjonstetthet; 

• provosere interesse for    å søke  ytterligere,  dypere  informasjon; 

• å uttrykke  bare  en  hovedidé  per  setning    -  å  formulere  nøyaktig  og  vekselvis; 

• presentere informasjon  i  en  logisk  sekvens,  én  om    gangen; 

• bruke eksempler,  analogier  og  bilder for å  forklare  eller  støtte  kompliserte  ideer; 

• redusere stilistisk  tetthet  og  bruke  eksempler  og  forklaringer for å  lette  forståelsen; 

• bruke respektfullt  språk; 

• bruke et  positivt,  ressursbasert  språk,  ikke  et  underskuddsbasert  språk  - med fokus  på  positivt 
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Organisatorieske anbefalinger  (Varighet, Infrastruktur, Ressurser, nødvendige materialer)  

Dette er  noen av de organisatoriske anbefalingene  for  alle som er involvert  i  organiseringen  

av  ungdom 

Varighet: Bruk  korte  og  klare,  men  fengende  setninger,  spesielt  for  sosiale  nettverk. For  personlig 
kontakt kan du kommunisere en idé i lengre setninger, men prøv alltid å bruke noen klare eksempler 
for å sikkerhetskopiere teorien. Forbered deg alltid godt og bruk interessante nye metoder og verktøy; 
lære av  andre. Bruk spørsmål til å starte en dialog om det valgte emnet. Når du får oppmerksomhet, 
overfør det    viktigste  budskapet,  fordi  mange  kan  konkludere  basert  på  førsteinntrykket.                      
Hovedbudskapet    skal  være i begynnelsen,  etterfulgt  av utviklingen av ideen  på  kort  tid.   

Lag en tidsplan, del aktiviteten i mindre deler. Beregn varigheten for hver inndeling. I begynnelsen,  la  
dem få vite hvor lenge  du  planlegger    å engasjere  og  aktivere  dem. 

 
Infrastruktur: Direkte kommunikasjon (en gruppe unge mennesker, for eksempel på skolen, 
samfunnshuset, gaten osv.)   og  elektroniske  verktøy,  spesielt  sosiale  nettverk  (lokale,  regionale,  
nasjonale  og  internasjonale  målgrupper) kan    deles  opp. 

Både formelle og uformelle innstillinger kan velges for direkte kommunikasjon. Det kan være en skole, 
klubb, fritidssenter; men også gater, idrettsbaner og et kultursted som teater eller galleri, rådhus  eller 
kafé. For utendørsarrangementer er det nødvendig å ha en alternativ løsning på grunn av ytre 
påvirkninger  som  vær  eller  samtidighet  av  hendelser. 
WakeUp! anbefalinger for infrastruktur for  sosiale  nettverk:   

For vellykket  bruk  av  sosiale  nettverk  er  det  nødvendig  å stole på  deres  betydning  og  bli  en  
innflytelsesrik  bruker. Det  er  din  beslutning  å  gå  til  ungdommene      der  de  er. Tilpass  
verktøyene  dine  til språket deres,  gjør  arbeidet  ditt  attraktivt,  men  troverdig.   Bruk  gode  
bilder,  flotte  korte  videoer,  interessant  kort  tekst; fortsett å engasjere og samarbeide med unge 

mennesker om ideen din og dele verdiene dine. Opprett et  nettverk  av  følgere. 
Materialer: Komplementer  verbal  kommunikasjon  med  illustrasjonsrekvisitter  og  inkluder  ikke-
verbal    kommunikasjon. Bruk spillverktøy og attraktive funksjoner – for eksempel presentasjoner i 
prezi.com, spørrekonkurranser,  bilder, rekvisitter, koblinger, delte miljøer og mer. Kombiner og ha et 
valg. Bruk korte, men  attraktive videoer, gifs, teasers, bilder med tanker om sosiale nettverk, og bruk 
symboler, uttrykksikoner,  apper. 

resultater og  personlige  styrker  i stedet for    problemer  og  barrierer; 

• eliminere fyllinger    som  "Jeg  tror"  eller  "Ikke  glem."; 

• unngå vanlige  setninger; 

• bruke et  språk  som  respekterer  unge  mennesker  som  aktive  personer  som  har  kontroll  over  
sitt  eget  liv; 

• ikke  bruk  et  språk  som skildrer  unge  mennesker  som  inkompetente; 

• ikke  anta  forkunnskaper  om emnet ditt.   



This project (Project n° 2018-3-DE04-KA205-017083) has been funded with support from the European 

Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 

responsible for any use which may be made of the information contained therein. 40 / 90 

 

 

• Vi kan  vurdere/vurdere  hvor  tilgjengelig    språket  er  med  flere  metoder: 

• Delvis vurdering eller evaluering ble allerede gjort ved å involvere ungdom som medskapere og 

korrekturlesere av tekster og  beskrevne    metoder 

• Vi bør også samle inn  tilbakemeldinger  på  alle  utdanningsøkter,  spesielt  tilbakemeldinger  om  

språket som brukes og klarheten i  overførte  ideer.   

• Aktivering for andre aktiviteter, vi har tiltrukket unge mennesker til å delta i andre samfunn; unge  

mennesker  er interessert  i  videre samarbeid  eller  kommunikasjon med  oss. 

• Vi klarte  å  inspirere  unge  mennesker til å  gjøre  sine  egne  aktiviteter,  utvikle  ideene  sine  og  

fortsette  samfunnsarbeidet.   

• Våre deltakere  vil  ikke bli med i den  grå  sonen i livet. Aktivt  nettverk,  møter,  samarbeid. 

•  

Vurdering   av  anvendte metoder    –  Hvordan  måle  –  Suksessfaktorer   

 

 

Risikoer –  Spesifikke  ting  å  vurdere  –  Potensielle  feller 

I det  følgende  vil  vi  merke noen    av  risikoene    for  de som  prøver  å  involvere  ungdom  i prosjektet sitt.   

Du  bør    passe  på  at  du    ikke tar med  disse  elementene  til  prosjektene: 

• Uvitenhet og forakt for sosiale nettverk ➔  vi alle har våre personlige meninger om sosiale  nettverk, men vi 

må merke dem som en god måte å få kontakt med ungdom på og må investere i  vår  kompetanse som 

brukere av sosiale nettverk.   

• Passiv tilnærming til kommunikasjon ➔  vi ikke bare kan legge all informasjon på nettet og forvente at 

ungdom    finner  den. Vi  må  være  proaktive  i  markedsføringen    av  vårt  

prosjekt/utdanninger/aktiviteter. 

• Mangel på autentisitet ➔  vi må være autentiske når vi promoterer Wake UP! unge mennesker oppdager  

når  noe "føles  falskt". 

• Undervurdere  unge mennesker ➔ vi bør akseptere og tilpasse oss deres behov og ideer, men ikke til en viss 

grad av å undervurdere deres evner fordi det også vil bli oppdaget og ikke vil reflektere godt  over målet 

vårt.   

• Undervurdert forberedelsestid, raffinement og tid viet til å finne den optimale formen for kommunikasjon  

og etablering av   samarbeid  ➔  �lgjengelig  språk  og    riktige  kommunikasjonsmidler   er

 et komplekst tema, og det  krever  

engasjement  og kontinuerlig arbeid. 

• En feil  start  på  kommunikasjonen  som  forstyrrer    prosessen  ➔  førsteinntrykket      teller! 

• Vi har  og  bruker  fortsatt  en  utdatert  skoletilnærming  ➔  når vi involverer  ungdom  i  ikke-formell  

utdanning, må vi være inkluderende, adaptive, interessante og relevante, slik at unge mennesker ikke  

knytter  oss  til en (potensial!) dårlig  erfaring  i  formell  utdanning.   

• Vi er skeptiske og kyniske til ungdommens liv ➔  hvis vi dømmer ungdom, kan vi egentlig ikke være 

inkluderende. Det betyr ikke at vi er enige i alt, men at vi ærlig talt ønsker å  kommunisere  som  

likeverdige  og er  åpne  for  forskjellige  synspunkter. 

 

Den felles  Instagram-kontoen  wakeup_project_eu  er    et  eksempel  på  vilje    til å  endre  disse  holdningene  

og nærme seg  ungdommens  språk.   
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These are some of them: 

Ditch the fancy vocabulary for accessible language: https://www.boia.org/blog/ditch-the-fancy- 

vocabulary-for-accessible-language 

Use plain language: https://accessibility.huit.harvard.edu/use-plain-language 

Accessible Language: A Guide for Disability Etiquette: https://www.disability.illinois.edu/academic- 

support/instructor-information/accessible-language-guide-disability-etiquette 

Når du søker etter    mer  informasjon  om  tilgjengelig  språk,  er  Google  virkelig  din  venn. Det  finnes  
en 
mange   forskjellige  tilnærminger  og  perspektiver,  skreddersydd  til  spesifikke  behov. 

Referanser 

 

 
 

Spesifikke anbefalinger  for  unge  fagfellepedagoger   

 Som motpartspedagoger  er  du  allerede  en del  av      målgruppen. Det  betyr  at  språket  ditt  er  
langt  nærmere    målgruppen  enn  språket  til  prosjektledere.   

 
Likevel   er dette noen  av  rådene    som  kan hjelpe deg:   

• Bruk alderen  din til din  fordel,  gjør  hvert  fag  mer  oppdatert  ved å bruke  referanser  fra  
hverdagen    til  unge  mennesker i ditt område 

• Kjenner du ikke    all  den  fancy  terminologien? Flott! Bruk språket ditt,    tenk  på  hvordan  du  
forsto  noe og gjenforteller det  på den måten 

• Vær autentisk  og  engasjert. Du  er  i  dette  prosjektet  fordi  du  har  gode  kvaliteter  og  
forutsetninger for en slik  aktivitet. 

• Lytt og  moderer forskjellige  meninger,  gi mulighet for alternative ideer. Hold også  øye    med  
balansen  mellom meninger. 

• Forbered deg, arbeid  i  et  lite  forberedelsesteam.   

• Bruk rekvisitter,  engasjere  teknologi  og  gadgets. 

• Koble  til alt  du  kan  og  vet. Koble til    alt    deltakerne  kan  gjøre. 

• Kombiner direkte  kontakt,  gruppearbeid,  sosiale  nettverk.   

•  Hvis du   ikke  vet  hvor du skal  gå, snakk med kollegene dine,    ikke    vær  alene. 
 
 

I et  sosialt  nettverk bør vi:   

1. Følg     antall  aksjer,  antall    kommentarer  og    antall  likerklikk  per  innlegg  og  angående  
prosjekt  generelt.   

2. Sjekk     kvaliteten  på  engasjementet  –  var  det  målgruppen    som  kommenterte,  likte  og  
republiserte? Hva  er  kommentarene  om? 

3.    Vi bør  spørre  og      notere  antall  ungdommer  som  har lært  om  Wake  UP!   gjennom  sosiale 
medier. 
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You can also use YT videos, and here are some examples: 

VPS: Accessible Language: https://www.youtube.com/watch?v=5khpP5u9fqc 

Using Technology to Make Content More Accessible: 

https://www.youtube.com/watch?v=qiWBkpJzytM 

WIAD Austin 2019 - Stephanie Louraine on Accessible Language: 

https://www.youtube.com/watch?v=JYlxzROmH-Y 
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3.6. Utendors training 

Forlat  klasserommet  og  utforsk  nye  læringsmiljøer   
 
 

Abstrakt -  Hovedtrekk  ved    tilnærming  -  Nøkkelord 

Utendørs trening og utdanning er organisert læring som foregår hovedsakelig utendørs, noe som betyr 
utenfor klasserommet. Det er eksperimentell læring i, for eller om friluftsliv. Friluftsliv    og  utdanning  
handler  om  å lære  på  en  ny,  annerledes og  attraktiv  måte  ved  å bruke  så  mange  ressurser  som  
mulig  fra    naturområdet.   

 
   Noen typiske  mål for    utendørs  utdanning  er: 

• å forbedre  personlig  og  sosial  utvikling 

• for å forbedre  problemløsningsferdighetene     

• for å skape  en  dypere  følelse  av    stedet  du  bor  i,  og  for  andre  mennesker  og  viktige  saker  i  
lokalsamfunnet  ditt,   

• for å forbedre  teamarbeid 

• å forstå  naturlige  miljøer  og  utvikle  et  dypere  forhold  til  naturen. 

Å forlate ditt kjente og vanlige miljø gir deg mange nye muligheter: Å være utenfor klasserommet  gir  
et  miljø  for  flere  interaktive  metoder  og  aktiviteter  som ikke kan  utføres  i den vanlige 
klasseromssituasjonen: for eksempel ekskursjoner, fotturer, felles sportsaktiviteter, camping,  
gruppespill, eventyrjakt, besøk (lokale) steder som museer, skog, butikker og selskaper,  gateintervjuer, 
utforske natur eller lokalsamfunn, gjøre samfunnstjeneste eller frivillighet  etc. 

Unge mennesker må noen ganger gå ut av komfortsonen og samhandle med fremmede eller håndtere 
ukjente  situasjoner,  la deres "boks". Ved  eksponering for det naturlige miljøet kan unge mennesker  
lære  om  sitt  forhold  til  det  naturlige  miljøet,    forholdet  mellom  visse  økosystemer, personlige 
forhold, med andre, men også med seg selv. Så derfor er utendørs læring  mye  mer enn bare å lære 
'utenfor' 

Også – selvfølgelig avhengig av miljø og gruppe – kan ungdommene dra nytte av en                     
meningsutveksling   med mennesker med ulik kulturell eller sosial bakgrunn i et  naturlig  miljø. 

I utendørsaktiviteter vil du ikke bare lære ved å lytte eller lese, men også gjennom å oppfatte miljøet 
ditt med alle sansene dine. Du vil utvikle nye måter å tenke og lære på, komme i kontakt  med 
mennesker du ikke har noen forbindelse med, for å samarbeide med andre. Å gå utenfor vil hjelpe deg 
med å  bryte  ned    avstanden  til  et  bestemt  teoretisk  emne  og  vise  deg  dette  emnet  fra  et  
annet perspektiv eller hvordan dette emnet har innvirkning på ditt eget personlige liv. Og selvfølgelig, 
noen ganger må du forlate din vanlige komfortsone og vil bli utfordret fysisk og mentalt. Men hvis 
utendørs  læringsopplevelsen lykkes, vil du få nye inntrykk og opplevelser, noe som forhåpentligvis vil 
resultere i en ny måte å tenke på, en "ut av boksen"-tenkning. Utendørs trening og utdanningsmetoder  
bør gi deg mulighet til å handle i det virkelige liv. "Læring ved å gjøre" skal hjelpe deg med å oppdage 
dine egne evner og kompetanse, hvor du også vil lære av feil. I Outdoor Training er "tjene på  ens  feil" 
velkommen. 

For å oppsummere lærer utendørs trening og utdanning om deg selv, om andre og om den naturlige  
verden.. 
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Metoder egnet  for tilnærmingen  –  Metodologisk  beskrivelse  –  Prøveverktøy   

Fokuset for følgende utvalgte metoder var at de er enkle å bruke og implementere, er relatert til  
problemstillinger  i det virkelige  liv  og tar opp  temaer  som  er  relevante  i  hverdagen    på en eller 
annen  måte. Alle  metoder  praktiseres utenfor den typiske klasseromsinnstillingen. Du finner 
detaljerte beskrivelser, relatert materiale,  anbefalinger  for  implementering  i  vår  "Wake  UP! 
Inspirasjon  Toolbox",  ved å klikke  på  hyperkoblingen.   

1. Aktivt rollespill: Ved å spille en viss rolle utfordres unge mennesker til å «føle seg inn i» en annen  
identitet. Identiteten vil bli utformet i henhold til det valgte emnet. Dette betyr at fokuset kan 

settes på mange egenskaper, for eksempel hudfarge, alder, kjønn eller yrke. Rollespill  er som 
simulering, men har ofte vinnere og tapere. Roller er mer strukturerte og har et  definert sett 
med deltakere med bestemte tider, steder, utstyr og regler. Rollespill er en  egnet metodikk for 
en rekke temaer, for eksempel temaer som fokuserer på sosial identitet, mediefrihet    eller  
demokrati. 

2. Bytur: En bytur innenfor et bestemt tema gjør unge mennesker mer bevisste på byen de bor  i  og  
de forskjellige menneskene som bor i den. 

3. Utflukter/klasse- eller ekskursjoner/studiebesøk, for eksempel tur til naturreservat, museum, 
teater,  bytur,    tur  til  EUs  diplomativerden i Brussel. 

4. Foto- eller videoutfordring: Unge mennesker bør ta bilder eller videoer relatert til et bestemt 
emne. Å jobbe kreativt med smarttelefoner og kameraer er en fin måte å introdusere et ukjent 

emne for unge  mennesker. Ved  å bli en aktiv del  av  metoden  oppmuntrer de dem til å utvikle 

sitt eget synspunkt. Senere, mens de diskuterer og sammenligner bildene, blir de bedt om å 
reflektere,  evaluere  og  diskutere  sine  erfaringer. Bilder  og/eller  videoer  kan  publiseres    
eller  stilles ut. 

5. Simulering spill: Et simuleringsspill er en modell av virkeligheten. Det er en kontrollert detaljert 
modus, som  reflekterer over    en  situasjon som finnes  i  den  virkelige  verden. I  et  
simuleringsspill    opptrer  og  oppfører  deltakerne seg som virkeligheten. De tar valg, 
implementerer dem og får konsekvensene av disse valgene for å  oppnå  gitte mål. 

6. Scavenger Hunt: Det er et spill, vanligvis spilt i et omfattende uteområde, der deltakerne  må  
samle  en  rekke diverse  gjenstander. 

7. Gateintervjuer: Intervju av folk på gaten eller andre steder vil gjøre det mulig for unge mennesker å 

få oversikt over hva forskjellige mennesker synes om et bestemt tema. Etterpå  kan ungdommene 
vurdere,  diskutere,  tolke  og  publisere  intervjuene.   

8. Historiefortelling: Folk som opplevde eller oppnådde noe spesielt, forteller historien sin fra et 
personlig  syn  for å minimere   avstanden til et  emne. 

9. Walk &Talk Tour: En «Walk and talk»-økt kan beskrives som et mobilintervju: Vanligvis  går to 
personer  sammen  og  snakker  om  et  bestemt  emne  eller  diskuterer  gitte  spørsmål. 
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Risikoer –  Spesifikke  ting  å  vurdere  –  Potensielle  feller 

Utendørs læring inkluderer ekstra risiko, men risikotaking gjør det mulig for unge mennesker å lære 
viktige leksjoner om seg selv og sin verden. Unge mennesker må ta risiko for å utvikle kognitiv, sosial, 
fysisk  og psykologisk kompetanse. Og ettersom "friluftsverdenen" er full av risiko, må unge mennesker 
lære  å  gjenkjenne  og  reagere på    dem  for å  beskytte  seg selv  og  utvikle  sine  egne  
risikovurderingsevner.     Så  risiko  kan  ha  en  fordel  for    læringsutbyttet  og  bør  derfor    vurderes.   

Men selvfølgelig bør lærere gi et utendørs læringsmiljø som er så trygt som mulig,  men  så risikabelt  
som  nødvendig,  slik at  unge  mennesker  lærer å møte utfordringer. 

 
Uansett hva du      planlegger    å  gjøre når det gjelder    utendørs  læringsaktiviteter,  må du sørge for  at det  
ytre  miljøet  er så  trygt  som mulig,  ved å vurdere    følgende    aspekter:   

• Foreta en  ekstern  områdevurdering    og  sjekk den kort tid  før 

• Sørge  for at  arbeids-/læringsområdet      samsvarer med  de  planlagte  aktivitetene 

• Diskuter potensielle  risikoer  og  løsninger  med  deltakere 

• Vær alltid oppmerksom på skiftende værforhold. Du trenger alltid en plan B i tilfelle storm, vind og 
regn. Om vinteren må du være enda mer oppmerksom på flere risikoer på grunn av været, for 
eksempel  glatthet,  kulde, istapper,  etc. 

• Eliminer mulige  farer  (giftige  planter,  skarpe  hekker,  skrånende  porter  ...) 

• Velg riktige  klær  og  fottøy 

• Kan trenge  å  sjekke  før om forsikringen    dekker  utenfor  også. 

• Vær også oppmerksom på størrelsen på gruppen. Hvis registrering ikke var nødvendig, må du 
kanskje forberede forskjellige metoder avhengig av størrelsen på gruppen. I tillegg må du sørge 
for at du har  nok  'foresatte'  til å lede og vokte  gruppen. 

Du må sørge for at innstillingen er attraktiv for unge mennesker å delta; prøv også å nå folk som ikke er 

tiltrukket av vanlig / konvensjonell utdanning. Noen ganger kan det til og med være fornuftig å skjule det 

pedagogiske formålet bak et arrangement som er attraktivt for unge mennesker. Hvis det er mulig, kan 

du samarbeide med et band, lage et leirbål, en piknik eller en fest etterpå eller tilby snacks eller drive 

med  sport  (f.eks. fotball, strandvolleyball). 

Varigheten av en utendørs trening med unge mennesker er variabel. Vi anbefaler et tidsrom  mellom 2 

og 8 timer. Forsikre deg om at det er nok tid til å bli kjent med hverandre, for energizers og  for 

diskusjoner, men også for fysiske behov (undervurder aldri tiden som trengs for å komme fra A til B eller 

gå  på  toalettet!). 

Sørg for målet, målgruppen og utfallet av prosjektet før du starter. I henhold til tidsrammen og gruppen 

som arbeides med, bør forskjellige økter brukes for å skape et  miljø  med  maksimalt  mulig  resultat. 

I henhold til gruppens alder må du sjekke omgivelsene dine før du går ut. Hvis det er fare (sykler, bie 

reir, trafikk, dårlige værforhold ...) fortelle gruppen om det og minimere  faren så mye som  mulig. 

 

Organisatoriske anbefalinger  (Varighet,  Infrastruktur,  Ressurser, Nødvendige materialer)   
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Før du begynner å planlegge  et utendørs læringsarrangement,  er det viktig  å være tydelig på  målene  

og målene    for aktiviteten. Du bør også tenke  på ønsket resultat:  hva vil være annerledes,  hvis 

aktiviteten din er vellykket? Hvilke endringer kan du se i skuespill, tenkning og atferd? Det kan være  

nyttig  å  skrive ned målene dine  og  sikte ned. 

Det er også viktig å vite noen fakta om din jevnaldrende gruppe: Hva er deres alder? Hvor mye 

forkunnskaper har de? Er det fritiden de tilbringer, eller besøker de arrangementet på obligatorisk basis  

(f.eks. i  skoletiden)? 

Før du begynner,  tenk  på  hva som  kan  gå  galt. Hvordan  håndterer  du    ulike  situasjoner  og 

Spesifikke anbefalinger  for  unge  fagfellepedagoger   

 

 

 
 

Vurdering   av  anvendte metoder    –  Hvordan  måle  –  Suksessfaktorer   

Det er   ikke  alltid like lett  å  måle fordelen med  utendørs  læring. 

Best ville  være  hvis  du  kan  sammenligne  det  forskjellige  resultatet  av  'klasserom'  læringsresultater    og  
utendørs'  læring  i  lignende  felt eller emner. 

For å måle suksessen til et utendørs læringsarrangement eller aktivitet, må du inkludere diskusjons- og 
evalueringsrom i planleggingen. Alle bør ha mulighet til å reflektere over arrangementet og på  
læringsutbyttet. Og interaktive tilbakemeldingsøvelser kan enkelt implementeres i utendørs  trening  og  
utdanning. 

Du kan ta opp (lyd/film) diskusjoner som skjer under arrangementet, ta bilder, analysere resultatene og 
utgangene, samt endringer i atferd og tenkning. For å gjøre dette, bruk verktøy som en personlig  
refleksjonsdagbok / håndlagde tidsskrifter for å holde bevis på beskrivelser og fortellinger om følelser, 
oppfatninger og  erfaringer. 

Du kan også bruke verktøy som 'Blob tree' for å visualisere læringsveien eller for å analysere følelser, 
følelser  og  oppførsel  til  enkeltpersoner,  men  også  i  en  gruppe  (for  ytterligere  informasjon:  
https://www.blobtree.com/blogs/news/11298669-the-blob-tree-is-a-tool  ). 

Bilder   og  videoer  tatt  under    utendørs      læringsaktivitet kan også hjelpe senere  med  å  analysere    
situasjonen,  læringsfremdriften og prosessen i en     gruppediskusjon. 

Ønsker du en grundigere evaluering av effekten og effekten av friluftslivet ditt, kan du spørre/evaluere 
deltakerne om deres kunnskap/holdning i forbindelse med de ulike temaene du  ønsker å ta opp før og 
etter arrangementet. Ved å sammenligne både svar/funn kan du se hvordan deres  kunnskap, 
kompetanse, ferdigheter, bevissthet, (selv)oppfatning etc. har endret seg. For å ha gyldige data må du 
iverksette basistiltak før du deltar i utendørstreningsaktivitetene, og disse dataene ble sammenlignet 
med data som ble tatt omtrent en måned etter opphør av aktiviteten, og indikerer dermed    en  kort,  
men likevel varig  effekt  av  aktiviteten. 

 

 

• Sørg for at  ingen    forlater      utendørsaktiviteten    og  at du ikke bryter  tilsynsoppgaver   

• Mest av  alt,  når    gruppen  er  for  stor,  kan  det  være  vanskeligheter med  å  bringe  meldinger  
over  riktig. Tenk alltid      på det faktum  at    omgivelsene  utenfor  alltid  er mer støyende  enn  
inne. 

• Ikke  glem  å  bringe  alle    nødvendige  materialer  til    stedet  der  du    trenger  det. 

• Forbered     deg  tidlig  nok  og  planlegg  tidsbuffere  i  tilfelle  forstyrrelser  og  uforutsette  
vanskeligheter.   
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Referanser  

Eget prosjektnivå  (tysk partner Gemeinsam leben &lernen i Europa:  Hvert  år  har  vi et tidsbegrenset 
språklig    mentorprogram    for  unge  frivillige og unge  flyktninger, kalt "10-10-10" (10 bilder - 10 timer 
- 10 møter). Etter en interkulturell opplæring for  både mentoren og flyktningen, er det et innledende 
møte med alle deltakerne sammen for å bli kjent med  hverandre. De neste 10 ukene møtes en mentor 
og en flyktning en gang i uken i omtrent  en  time. Møtene    vil  finne  sted  i  det  lokale  
ungdomssenteret.   I  hvert  møte  gir  det seg ett bilde om et bestemt tema som han/hun ønsker å 
snakke sammen om (f.eks. idrett, fritid/ut,      familie  og  venner,  skole/universitet,      interessante    
ting  i  byen min,  reiser,  mat,    tradisjoner, ...). Men også mentoren kan ta med et bilde. Vi ga også 
mentorene en "Language  mentor box": den inneholder 10 tematiske moduler, med praktiske tips og 
anbefalinger og  læringsmateriell, som hjelper dem å snakke med hverandre, å bli kjent med hverandre 
og å samhandle. Disse  møtene er en slags simuleringsmetode, der de deltakende migrantene og 
flyktningene kan teste og forbedre sine språkferdigheter i virkelige situasjoner. For ungdommene  er 
denne interaktive  og utendørsaktiviteten  og  metoden  veldig  attraktiv,  men  det  er  enda  
morsommere,  hvis  de  forlater    ungdomssenteret    og  møtes på steder begge liker.   Ofte blir 
frivillige og deres "menn" venner og møtes oftere  på  private  steder. 

Etter disse 10 møtene arrangeres et siste fellesarrangement for alle deltakerne,  for å ha en fin 
avslutning på       prosjektet. 

 
Relaterte lenker  og  litteratur: 

Outdoor Classroom Day: Resources, see: https://outdoorclassroomday.org.uk/resources/ 

Education outside the classroom (EOTC): Activities, ideas, tools, see: 

http://eotc.tki.org.nz/EOTC-home/For-teachers/Teaching-resources/Activities-ideas-tools 

 

toggl: 39 Team Building Games That You Will Actually Enjoy: https://toggl.com/team-building-games/ 

Robert Cserti: 12 Effective Leadership Activities and Games on November 16, 2018, see: 
https://www.sessionlab.com/blog/leadership-activities/ 

REYNOLDS, Olivia (2018): A CRITICAL ANALYSIS OF OUTDOOR LEARNING EXPERIENCES AND THE 
IMPACT ON PUPIL DEVELOPMENT AND CONCEPTUAL UNDERSTANDING, in: The STeP Journal, 5(1), 
University of Cumbria, Vol 5 (1) pages 22-29. Link: 
https://ojs.cumbria.ac.uk/index.php/step/article/view/490/607/ 

What does the research say about Outdoor Learning? Collection of relevant articles, research etc. see: 

https://www.englishoutdoorcouncil.org/research.in.outdoor.learning.html/ 

Meninger? Hva om det er en diskusjon eller til og med en tvist? Hvordan takler du diskriminerende 
språk? Hvordan kan du motivere dem hvis de ikke er villige til å jobbe? Hva gjør du i tilfelle  skader? Hva 
kan du gjøre hvis været endrer seg? Å svare på disse spørsmålene på forhånd vil gi deg  sikkerhet. 
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3.7. Interessebasert   læring 

Hvordan     tilstrekkelig motivere  unge  elever? 
 
 

Abstrakt -  Hovedtrekk  ved  tilnærming  -  Nøkkelord 

Interessebasert læring  bringer    mottakeren  inn i    sentrum  av    hele      utdanningsprosessen. Siden  
en  tidlig  alder  begynner  barn  å  manifestere  sin  interesse for    aktiviteter  eller  felt, og beviser  de  
mange  intelligensene de er investert i. Nøkkelen til denne tilnærmingen er å bruke en persons 
interesse som  grunnlag    for  å bestemme  hva  de  vil  lære,  hvor  lenge  og  på  hvilken måte. 

 
Prosessen krever full dedikasjon av den voksne - som kan være lærer, lærer eller forelder - som alltid 
skal være tilgjengelig for å lytte og identifisere behovene til mottakeren. Videre må den voksne vise 
spontanitet og tilpasning for at utdanningsprogrammet skal være skreddersydd og interessant  for  
hvert barn. 

 
Generelt er denne typen læring lettere å gi gjennom hjemmeundervisning, eller skoler som følger 
Waldorf- eller Montessori-filosofiene. I det klassiske skolesystemet kan implementeringen av denne 
typen utdanning være mer utfordrende på grunn av det høye antallet studenter som en  lærer jobber 
daglig med. 

 
Fordelene med denne interessebaserte tilnærmingen er imidlertid mange og bør betraktes som en 
relevant  faktor  når  man velger    utdanningssystemet, et barn  vil  være  en  del  av.   For  eksempel  
mottakere: 

• lære hva  de  er  interessert  i 

• ha friheten til å gå raskere gjennom materialene de allerede er kjent med eller bruke mer tid på å 
prøve å forstå konseptene som ser ut til å være mer utfordrende for dem,  individuelt 

• er mer  ivrige etter  å  oppdage  den  nye 

• er langt  mindre  frustrerte  over    temaet  som diskuteres  og  vanskelighetsgraden    taklet   

• støttes for å oppdage deres styrker og hvilke de virkelig liker og foretrekker å studere i dybden. 

 
Likevel har lærerne frihet til å skape utdanningsprosjekter sammen med barna. Disse bør baseres på 
barnets interesser og bør implementeres på en svært berikende og  hyggelig måte, slik at studenten er 
ivrig etter å lære mer og delta aktivt. Deltakerne  vil beholde mer informasjon, siden de ikke vil kjede 
seg, og vil heller ikke gå gjennom kampen for manglende  skolearbeidsmotivasjon.   

 
Effekten av denne pedagogiske stilen sees lett i barnas oppførsel, men også i tide når de  vokser  opp  
som  voksne  som  uttrykker  en  livslang kjærlighet   til  læring  og  som  fremmer  en  bærekraftig  
pedagogisk  modell. 
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Metoder egnet  for  tilnærmingen  –  Metodologisk  beskrivelse  –  Prøveverktøy   

Interesse blir sett på som en viktig faktor for kognitiv stimulering. Forskning viser at læreforpliktelsen 
øker når interessen for temaet er hevet. (Alexander, Jetton, &Kulikowich,  1995; Hidi, 2000). Dermed, 
fordi prosessen er veldig bestemt av deltakerens interesser og  er skreddersydd for hvert tilfelle, 
varierer metodene mye. Det samme  emnet er de fleste ganger opplevd av  og undervist annerledes 
enn  forskjellige personer. 

 
For å  velge  en metode  er  det imidlertid nødvendig  å  gå  gjennom  noen  elementer. 

1. observasjon av    personens  atferd  bidrar  til å  forstå    barns lidenskaper,  talenter  og  interesser.    
Foreldre  eller  lærere er  ansvarlige  for  å observere: 

• handlinger som    ofte  gjøres  av  barn 

• reaksjoner  på ulike  stimuli 

• spørsmål som stilles,  og  svar som  er gitt. 

Det er viktig å tilbringe tid uten å bli distrahert av andre - enten enheter, mennesker etc. - og  være  
100% i å knytte bånd med  hverandre. 

Selv om det er viktig å observere det, er det viktig å la barn lede leken, slik at de viser hva de er mer 
opptatt av  eller    nysgjerrige  på, og gir  den  voksne  nok  informasjon til enkelt  å  skape  en  
læringskontekst  rundt  disse  fagene. 

Videre trenger barn hjelp i lek eller daglige aktiviteter som de ønsker å gjøre, og voksne oppfordres 
til å være tilgjengelige, for å vise interesse og nysgjerrighet i hva deres tro eller tendenser er. En 
annen enkel og ekte handling som en lærer kan gjøre, er å spørre deltakerne direkte hva  de  vil    
gjøre. Når  de  starter  "arbeidet",  bør  den  voksne  forbli  rolig  og  tålmodig. 

Nota bene: Hvis observasjonen gjøres i et rush, er det ingen kvalitet og ingen sikkerhet for at 
barnet har gjort sine ting i sitt eget tempo. Observasjonen tar tid, men dette er den enkle måten å 
bli  kjent  med  hvor    barnet  har      størst  interesse    av å oppdage det  nye. 

 
2. ærlighet og ærlighet vist for støtten til den interessebaserte læringen. 

For eksempel sa en mathprofessor til elevene at hans rolle ikke er å lære dem faget, men å påpeke 
forskjellige måter for dem å forstå matematikk på. Ansvaret for å velge å lære er studentens, og de 
som ikke vet hva de skal velge, vil bli støttet av ham i denne prosessen. Denne måten å presentere 
hvordan læring skal styres av studentenes interesse  representerer et godt eksempel på en 
tilrettelegger som skaper rom for deltakerne å lære på en tilpasset  måte. 

 
3. holdning til tilpasning vist til studenter, påvirker alltid læringsprosessen. 

Når du tenker på      interessebasert    læring,  er  det  nok  å  finne  svarene på    et  enkelt  spørsmål: 
«Hva er  dette  barnet/personen  interessert  i?» Når    svaret  er  oppdaget,    kan  prosessen  begynne. 

 
Nøkkelord: læring,  interesse,  motivasjon,  interessebasert    læring,  personlig  tilnærming,  

tilpasningsdyktig  lærer, hyggelig studie, livslang kjærlighet til  læring 
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Organisatoriske anbefalinger (Varighet, Infrastruktur,  Ressurser, Nødvendige  materialer)  

Varighet 

Læreren  bør  vurdere    varigheten  av    leksjonen  og  observasjonsfasen.     Dette  betyr  at  det 
kan vare fra 2 timer til hvor mye tid mottakeren trenger for å oppnå læringen. Denne funksjonen, for å 
tillate deltakerne så mye tid som de trenger for læring, er en relevant egenskap ved interessebasert  
læring, og representerer fordelen som tilbys for den involverte personen - ingen tidsbegrensning, ingen  
skolearbeidstress,    bare en  økt  motivasjon  for å  lære  gjennom  lidenskaper. 
Infrastruktur 

Denne typen læring kan foregå hvor som helst - dette er en av fordelene med det. Når deltakerens 
oppmerksomhet er fanget, kan plassen brukes til sitt fulle potensiale slik at de kan utforske og skape. 
Det er imidlertid viktig å sørge for at fysisk og emosjonell sikkerhet sikres, slik at    mottakerne kan  ta så 
mye som  mulig  fra konteksten. 

 
Ressurser 

I denne  typen    prosess  er  alle  typer    ressurser  involvert:  menneskelig,  informisk,  materiell  og  
økonomisk. 

Involvering av en lærer er viktig, hvem som alltid kan være rundt, for å støtte prosessen og for å sikre et 
rom der mottakeren kan oppleve den interessebaserte læringen på en ekte måte. Dette krever at den 
voksne blir informert om hvordan læring skjer basert på personlige interesser,  og å ha kognitiv 
kapasitet for å sikre at selve informasjonsinngangen blir godt oppdaget av  barnet. 

Med tanke på hva barnet foretrekker, kan det også være behov for materialer, spesielt de som gjør det 
mulig for   mottakeren  å  lære  hendene  på. 

Avhengig    av  hvilken type  metode  som brukes, kan det være  nødvendig  med  økonomiske  ressurser  for  
anskaffelser,  inngang 

I et annet eksempel la en lærer merke til en student som slet med biologi, men som var veldig 
lidenskapelig opptatt av håndlag. Etter den interessebaserte filosofien ba hun studenten om å lage 
en menneskelig celle ved hjelp av en håndverksmodell. Studenten ble veldig begeistret for ideen og 
gjorde gjerne cellen med alle de spesifikke elementene i den. Etter denne øvelsen ble studenten 
veldig ivrig etter å  lære  mer  om cellulær utvikling. 

Som   en  generell    trinnvis  tilnærming   til den     interessebaserte    læringen,  er    det  noen få  
spørsmål som vil  veilede  den  voksne  i å identifisere  riktig  metodikk  som  skal  brukes    med  hver  
person,  individuelt: 

• Hva får  deltakeren til   å være oppmerksom?   

• Hva får  deltakeren til å smile  og  le? 

• Hvilken   type  aktivitet  gjør  deltakeren    svært  absorbert? 

Ideene til de mest egnede aktivitetene vil dukke opp når tilstrekkelig tid er dedikert til 
observasjonsfasen, og alle de andre tipsene og triksene er  integrert i partenes holdning.   Likevel   
handler    interessebasert    læring  om  tilpasning  – og dermed  er  det  mer  relevant  å  oppdage  i  
tide  metodene som passer  for  deltakerens  personlighet,  talenter  og    selvfølgelig  interesser. 
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Tilretteleggeren har  i tankene  to  perspektiver  for å vurdere  suksessfaktorene:     

fremdriften   til     deltakeren    i dag  sammenlignet  bare med seg selv,  gårsdagens  deltaker;   og 

Implementering av en  formell    vurderingsmetode  oppmuntres  ikke    i  denne  typen    utdanning
basert  på 

rente. Det vurderes at involverte deltakere ville føle press hvis det var evalueringer eller tester, noe 

som ville motsette seg målene. De bør beholde mer informasjon takket være den interessebaserte 

tilnærmingen. Dermed er det ingen tradisjonelle materialer eller teknikker som brukes, men det er 

tilretteleggeren som   styrer  evalueringen   av  prosessen. (Wynne  Harlen, 2013) 

Vurdering   av  anvendte metoder    –  Hvordan  måle  –  Suksessfaktorer   

 

 

 
 

Risikoer –  Spesifikke  ting  å  vurdere  –  Potensielle  feller 

Grunnen til at interessebasert læring er så åpent omfavnet over hele verden, har allerede blitt utsatt - 
øke motivasjonen for læring, utvikle en følelse av livslang kjærlighet til læring, bygge ferdigheter for liv 
og  karriereferdigheter  også. 

Det  er imidlertid noen  utfordringer  som  lærere  og  deltakere  kan  møte: 

• de kan  møte  vanskeligheter med    å modellere  effektive  spørsmålsteknikker    for  at  deltakerne  
går  dypere  inn  i  temaene  og får mer kunnskap og ferdigheter; 

• tilretteleggere       må    fullt ut  forstå  begrepet    interessebasert    læring  og  omfavne  konseptet  
som  det er, holde seg  fleksibel,    men  samtidig  uten  å endre  filosofien  bak  det;   

• deltakerne må    læres ferdighetene  til å stille effektive  spørsmål  og evaluere    personlig  
informasjonen   som er oppnådd -  avhengig    av  saken; 

• deltakerne må    læres    å  ta  ansvar  for  sin  egen  læringsprosess;   

• Nå er anerkjennelsen av kompetansen oppnådd gjennom denne typen system ganske vanskelig å 
gjøre siden det ikke er noen standardtester gitt. For en deltaker som ønsker å registrere seg  for  et  
klassisk  system  i    fremtiden, kan det  derfor  være  litt    utfordrende  å  få  valideringen;   

• I stedet for klassiske vurderinger har deltakeren en personlig portefølje som for det meste forvaltes 
av tilretteleggeren som observerer fremdriften (avhengig av alder osv.). For at porteføljen skal 
være relevant,  må  tilretteleggerne    legge ned en innsats  for  å  oppdatere  den  med  informasjon  
som  beviser  virkeligheten  og  dessuten  anerkjenner den. 

Det er  ingen  læring  tilretteleggingsprosess / stil  uten    risiko. Interessebasert    læring  har  noen  
begrensninger, men er fortsatt et av de foretrukne utdanningssystemene, som foreldre, lærere og barn 
og ulike deltakere har uttrykt. For at prosessen skal skje på riktig måte,  er det behov for et sterkt 
engasjement fra alle  parter. 

 

 

gebyrer,   tjenestegebyrer  osv. 

Materialer 

Deltakerne skal oppleve ulike aktiviteter, basert på hva de foretrekker, så det er nødvendig å gi et bredt 
spekter av materialer for å sikre at behovene  kan  dekkes.  For eksempel  kan bøker, dingser, 
skrivesaker, natur, håndverk, musikkinstrumenter etc., brukes, avhengig av  deltakerens  interesse. 
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•     tilretteleggerens  kompetanse  til å  skape    effektive  læringskontekster  basert  på    interessene  
til deltakeren  de jobber med. 

 
Fremdriften til deltakeren overvåkes gjennom en personlig portefølje. Elevenes porteføljer kan sees på 
som bevis på læring som studentene bestemmer seg for å oppdage på sitt eget nivå og tempo. De  
representerer et godt verktøy for deltakeren til å anerkjenne og bli klar over sin kompetanse oppnådd 
gjennom tidene. Samtidig kan lærere observere mottakernes interesser, hvordan  deres interesser har 
utviklet seg, men også å finne løsninger for potensielle ting som skal forbedres av  tilretteleggeren  -  de  
har    ansvar  for å  veilede  den  interessebaserte    læringsprosessen    effektivt. 

I noen tilfeller administreres porteføljen av tilrettelegger og deltaker, for å hjelpe deltakeren til å 
reflektere,  forstå  enklere evner    og  bli bedre kjent  med seg selv.   

 
I tillegg    observeres      fremdriften  til  deltakeren    (og  tilretteleggeren) gjennom gruppe-  eller  
individuelle  diskusjoner  og  dialoger,  som  alle  parter  kan  initiere. Dette  er              øyeblikkene    da 
deltakerens behov  uttrykkes    direkte  og  tilretteleggeren  har  rollen som å vise empati,  forstå  dem  
og  integrere  dem  i  fremtidige  foreslåtte  aktiviteter. 

 
Tilretteleggeren overvåker også arbeidet som gjøres av seg selv gjennom spesifikke verktøy kombinert 
med tilbakemeldingene  som er samlet inn  fra    deltakerne     i dialogtidene,  fra  foreldre,  fra  andre  
kolleger  eller på annen  uformell  måte.   

 

 

Spesifikke anbefalinger  for  unge  fagfellepedagoger   

Tilretteleggeren  kan  være          ungdomsarbeider,  lærer  eller forelder osv.   og  kan  bruke  følgende    
sjekkliste 
å forbli  trofast mot    filosofien    om  interessebasert  utdanning: 

• identifisere objekter,  aktiviteter  eller  personer  som  holder  oppmerksomheten  til    emnet; 

• identifisere objekter,  aktiviteter  eller  personer  som  ser ut til å være      deltakernes  favoritt  ting,    
eller  få  deltakeren til  å le eller smile; 

• identifisere atferden barnet liker  best  – hva  de  velger å gjøre oftere/  hvilket  arbeid  de synes er  
hardt; 

• identifisere hverdagslige  aktiviteter  som  kan  være  muligheter  for  interessebaserte    
utdanningsmetoder    for  deltakeren;   

• tilby en    rekke  muligheter  for  deltakeren    å  velge  å  bli  involvert  i; 

• vær oppmerksom    på  samspillet  mellom  deltakeren    og  andre  personer  eller  gjenstander; 

• støtte     engasjementet  til deltakeren    med  positivisme  og  tillit; 

• oppmuntre deltakeren    til å  bruke  nye  måter å løse  utfordringer på.   
Ovennevnte praktiske forslag skal alltid følges med en kjærlig og omsorgsfull holdning til tilretteleggeren,  
som også overføres til deltakeren, som   støttes   i å identifisere sin  egen  livslange  kjærlighet til læring. 
Med tanke på      dette bidrar tilretteleggeren    til å  motivere  studenter  og  barn  til å  utforske for å 
hjelpe  dem med å  beholde  mer  av  det  de  lærer. (OECD,  2018) 
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Les første    del  av  dette  kapitlet  som  beskriver  nettverk  og  tverrfaglig  arbeid  ved  en  meta 
nivå og  deretter ... 
 

Noen ganger kan  det  være  skremmende  å    tenke på å sette  opp  et  frivillig  prosjekt. Ved  å  bruke 

nettverksferdigheter og samtaler med kolleger og venner fra andre organisasjoner kan virkelig hjelpe til 

med utvikling  og implementering av  et  prosjekt. 

Før vi  dykker ned i  mer  detaljerte  deler  av  dette  kapitlet,  la  oss  starte  med      litt  introduksjon  til 
begrepene    nettverksbygging  og  tverrfaglig  arbeid. 
 

  prosjektet ved    

 

 

3.8. Læringsnettverk og  tverrfaglig  arbeid 

Nye samarbeidsformer med andre organisasjoner    
 
 

Abstrakt -  Hovedtrekk  ved    tilnærming  -  Nøkkelord 

Nettverksbygging og  tverrfaglig  arbeid:  nye        samarbeidsformer med andre organisasjoner    

 
Behovet for nettverksbygging, samarbeid og tverrfaglige tilnærminger til å levere arbeid har alltid vært 
en svært viktig faktor for å lykkes med å gjennomføre  felles aktiviteter i et bredt spekter av  sektorer. I  
den akademiske sektoren er det fastslått at avdelingsstrukturer hindrer forskning og utdanning i å 
utvikle seg. – Strukturer og etiketter er viktige for å skape forvirring, noe som gir  en følelse av retning 
og formål. Men de kan miste sin verdi når verden forandrer seg rundt dem. I en  verden der tverrfaglig 
forskning er av økende betydning,  skaper deling av universiteter ved akademiske avdelinger  barrierer,  
ikke fordeler»,  siterer en  artikkel  i  The  Guardian. 1 

 
De samme  ringene  gjelder  i    sammenheng med        sivilsamfunnssektoren,    og  å tenke  lenger  
unna,  lignende prinsipper for å nå ut, nettverk, forhandle, komme til avtaler og levere arbeid i 
fellesskap, er en  realitet  i  politikk,  næringsliv,  forskningssektorer    og  effektivt hvor som helst  der  
mennesker  samhandler for å oppnå et felles mål). Men behovet for nettverksbygging og tverrfaglig 
arbeid, samt å være åpen for å  lytte  og  samarbeide  og  overvåke  andre  sektorer,  selv  om  det er for  
årvåkenhet  og  adressering  av ulikheter som følge av påvirkning av eksterne faktorer, er et sentralt 
element i suksess ikke bare for sivilsamfunnsorganisasjoner og nettverk der de er organisert, men også 
for prosjekter og initiativer som    drives  på  et  svært  lokalt  nivå! Selv  veldig  grasrotbaserte  
initiativer  kan  kreve  finansieringsstøtte,  og  ettersom det å få økonomisk støtte er stadig mer 
konkurransedyktig, er det viktig å kunne organisere initiativer i sammenheng med et   nettverk: jo mer 
det er av deg, jo sterkere er du! Når vi ser på eksemplet på prosjektet vårt, består vi av mange 
organisasjoner som gjør og bør beholde sin identitet,  som  de  burde  være stolte av. De  har  
merittliste    på  ulike  intervensjonsområder  og  oppnår    suksesser der de er best posisjonert for å 
levere en positiv endring. Men sammen har vi også identiteten "Wake Up Europe", som samlet gjør oss 
sterkere. Og nettverksbygging og tverrfaglig  arbeid er et viktig element i det som gjør prosjektet vårt 
vellykket og vil definitivt gjøre dine egne  prosjekter  og initiativer vellykkede  også. 
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…still deg selv  en  rekke    spørsmål,  og  svarene    vil  hjelpe deg med å    sette  opp  prosjektet  ditt med 
hell! 

 
Når du har ideen din, tenk på kolleger, venner, interessegrupper, mer formelle grupper som  kan hjelpe 
deg. 

 
Har du enkel tilgang til disse gruppene? Kan du ringe en gruppe mennesker sammen for å drive en 
workshop der du kan sette ut ideene dine? Kan du bruke kontaktene dine på sosiale medier til å 
invitere folk til  verkstedet? 

 
Hvor kan  du  drive    verkstedet? Det  kan  være  mulig  å  ha  et  rom  på  en  skole,  høyskole  eller  
samfunnshus som du kan invitere interesserte mennesker til. Er du koblet til en institusjon  som kan 
hjelpe deg? 

 
Hvis du er koblet til et samfunnshus, en ungdomsgruppe, en skole, en høyskole eller en annen 
samfunnsbasert organisasjon, er sjansen stor for at den er knyttet til en rekke andre lignende 
organisasjoner og vil ha måter å få kontakt med dem på. Denne typen nettverk, som selvfølgelig må 
gjøres gjennom sosiale medier eller nettsteder (der folk allerede har samtykket til deling av e-post og  
informasjon), kan sette deg i kontakt med mange flere mennesker som kanskje vil være en del av 
prosjektet ditt  og  frivillig med  deg. 

 
Forutsatt at du  vil    lede, utvikle  og      implementere  ditt eget prosjekt,  må  du  nå tenke på: 

• finansiering (om  nødvendig) 

• materialer 

• Begunstigede 

• demonstrere   suksessen  og  effekten  av  prosjektet  ditt 

 
Når det gjelder finansiering og materialer, bruker du igjen nettverkene dine til å gå til folk som kan 
være i stand til å gi deg  små tilskudd og / eller  materialer  du kan  bruke  i prosjektet ditt.   

Hvem skal være sluttbegunstigede i prosjektet ditt? Hvem vil de frivillige jobbe med? Når det gjelder 
Wake UP! – Benefisientene vil være andre unge mennesker. Så du må bruke nettverkene dine -  sosiale 
medier for å komme til de unge menneskene som kan være interessert. Hvis du er koblet til en skole 
eller  høyskole, har du et ferdig publikum. Men kanskje du ønsker å nå en yngre aldersgruppe og å  
sensibilisere  dem  til  aktivt  statsborgerskap  og  europeiske  og  demokratiske  verdier. I  dette  tilfellet    
må  du for eksempel kunne målrette mot en barneskole. Bruk nettverkene dine! Har du noen venner,  
slektninger eller bekjente som er grunnskolelærere? Kan du henvende deg til dem uformelt for å  finne 
ut om skolen deres kan være interessert i en rekke workshops om dette emnet rettet mot den yngre  
aldersgruppen?   

 
Vi anbefaler  også  at  du  leser  denne  artikkelen  og  lærer  hva  nettverk  kan  gjøre  for  deg:  
https://hbr.org/2016/05/learn-to-love-networking/. 
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Hva er egentlig nettverksbygging og tverrfaglig arbeid? Man kan tenke seg nettverk i sammenheng med 

å være en del av en formell gruppe, et politisk parti eller en sivilsamfunnsplattform. Et godt eksempel 

på en slik  sivilsamfunnsplattform kan være Volonteurope (www.volonteurope.eu), somsamler 

likesinnede  frivillige organisasjoner fra hele Europa, og deres frivillige, for å fremme frivillighet, aktivt 

statsborgerskap og sosial  rettferdighet,  gjennom aktivisme  og  politisk  påvirkning. 

 

Metoder egnet  for tilnærmingen  –  Metodologisk  beskrivelse  –  Prøveverktøy   

 

 

En tverrfaglig tilnærming til arbeid og prosjektbygging  er også viktig. Ifølge  Centre  for Integrative 
Approaches på Kanaløyene  er de viktigste egenskapene til en tverrfaglig tenker som  følger: 

• Stiller spørsmål 

• Bestemmer mål  og  oppfyller  dem 

• Fordomsfri, uavhengig  tenker 

• Tilpasningsdyktig, ikke  redd for  å  prøve  nye  ting 

• Kreativ og  innovativ 

• Tilpasser lærebokkunnskap    til  den  virkelige  verden 

• Fortsetter å  vokse  og  lære 

• Ferdigheter: 

1. Problemløsing 

2. Forskning 

3. Skrift 

4. Muntlig kommunikasjon 

5. Lytting 

• Lagånd, forstår  gruppedynamikk,  fungerer  bra  i    gruppeinnstillinger,  villig  til å  hjelpe  andre   

• Ser det  store  bildet  (ikke  bare  et  spesialiseringsområde)   

• Mangfoldsbevisst, behandler  andre  med  verdighet  og  respekt 

Gjelder    dette  deg? Tar du   denne  tilnærmingen  når  du  bygger  et  prosjekt? 

Reflekter over tips, tips, spørsmål og forslag ovenfor. Hvis du er klar og interessert i å gå opp til en mer 
avansert tilnærming til nettverksbygging og tverrfaglig arbeid, anbefaler vi på det sterkeste at du går 
gjennom de neste sidene i dette kapitlet, hvor du vil finne ut mer om metoder,  organisatoriske 
anbefalinger, potensielle  risikoer og          suksessfaktorer,  alt  knyttet til  konseptene nettverk og 
tverrfaglig arbeid. 

Nyt og  lykke  til! 

PS. Helt på slutten av dette kapitlet finner du en seksjon om en veldig interessant, nyttig og vellykket 
tilnærming til å drive og administrere prosjekter og initiativer. Det kalles "Theory of Change" og er en  
veldig god måte å jobbe i en gruppe for å sette ut mål, aktiviteter og innvirkning av prosjektet ditt. Hvis 
du  vil finne ut mer om hva "Theory of Change" handler om, selv om du ikke nødvendigvis vil bruke  den  
i prosjektene dine,   oppfordrer vi deg til å lese  den  delen  også! 

 

 



This project (Project n° 2018-3-DE04-KA205-017083) has been funded with support from the European 

Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 

responsible for any use which may be made of the information contained therein. 57 / 90 

 

 

 

Men likeledes trenger ikke nettverk å gjøres i sammenheng med en formell plattform eller 
organisasjon! Har  du  gått  på  noen  konferanser  eller  samlinger  av  mange  forskjellige  mennesker  
før,  eller    planlegger  du å gjøre det? Kanskje du vet at det vil være andre mennesker som deltar på 
dem, folk som er avgjørende for å bli engasjert i prosjektet eller initiativet ditt. Hvorfor ikke bruke 
muligheten til å være på samme sted samtidig for å møte dem, og dermed bruke gjensidig investerte 
ressurser (tid, penger til reise og så videre) til det beste? Møt dem ved registreringsskranken eller ved 
inngangen til lunsjområdet - du  kan enkelt dele hvordan du ser ut via sosiale medier før 
arrangementet, det vil være lettere å gjenkjenne hverandre i den store  samlingen -  ellers må du 
kanskje  bare  ty til å beskrive  hva  du  vil ha på deg! Fortsett deretter med 1:1-møtet. Husk at du også 
er der for konferansen, så sørg for at du og møtepartneren din både er godt forberedt og orientert om 
hva du vil  diskutere, fordi tiden kan være kort. Og hvis du går tom for tid, må du sørge for å arrangere 
et oppfølgingsmøte, ad             hoc-møte,    for å  dekke  alle  emnene,  spørsmålene,  problemene dere 
begge ønsket å diskutere. 

 
Og hva mener vi med tverrfaglig arbeid? Allerede i forrige avsnitt skisserte vi noen egenskaper til en 
tverrfaglig tenker, som er karaktertrekk hos en enkelt person. I  en større sammenheng er tverrfaglig 
arbeid arbeid som analyserer og setter sammen koblinger mellom ulike fagområder. Så for eksempel, i 
prosjektet ditt, hvis du tar med andre partnere ombord,    oppretter du et  nettverk! Så  i  dette  
nettverket    lager  du  en  bro  mellom  de  forskjellige  bakgrunner, kompetanse og spesialitet som hver 
person bringer til bordet. Dette vil forhåpentligvis bety  at prosjektet ditt fungerer som en koordinert 
og sammenhengende helhet, som består av et bredt spekter av partnere,  som  sammen  gjør  
prosjektet  eller initiativet ditt  sterkere  og  mer  effektivt. 

 

 

Organisatoriske anbefalinger  (Varighet,  Infrastruktur,  Ressurser, Nødvendige materialer)   

Når det gjelder varighet, infrastruktur, ressurser og materialer som trengs, vil disse alle variere på 
hvilken type nettverk du etablerer og ditt tverrfaglige samarbeid. Varigheten av et initiativ kan svært 
kort i tilfelle du prøver å håndtere en nødsituasjon - for eksempel hvis du etter en oversvømmelse  
organiserer en gruppe frivillige for å hjelpe til med oppryddingsoperasjonen, er det usannsynlig at ditt 
engasjement vil vare lenge, men samfunnet vil sette pris på ditt og gruppens uttrykk for hjelp og aktivt 
statsborgerskap. Andre tiltak - for eksempel hvis du identifiserer at i kommunen din er det en 
beslutning om å gjøre en samfunnsendring, for eksempel la oss si, å trekke tilbake en busstjeneste som 
er en viktig kobling for folk i byen din til andre geografiske områder - prosessen med å begjære  
beslutningen og engasjere seg i advokatvirksomhet vil ta mye lengre tid. Dermed vil varigheten og 
kompleksiteten til prosjektet ditt også  være  betydelig forskjellig. 

 
Det samme gjelder infrastruktur. Fortsetter  du eksemplet med å hjelpe til  etter en flom, trenger du 
kanskje ikke en fysisk infrastruktur i det hele tatt, du vil sannsynligvis bruke mobiltelefoner og sosiale 
medier, så vel som dere sosiale kontakter, for å mobilisere andre frivillige for å hjelpe til med 
oppryddingens innsats. Hvis du er engasjert i det andre eksemplet på et prosjekt, der du samler et 
nettverk av aktivister for å be om en beslutning     fra    kommunen  som  du  mener  er  feil  og  vil  ha  
en  negativ  innvirkning  på    samfunnet, mens du selvfølgelig vil bruke online samarbeid, sosiale 
medier, kan det hende du trenger et møterom for å komme sammen og diskutere fremdriften og de 
neste trinnene i initiativet ditt. Dette vil være et eksempel  på  infrastrukturen din. 
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Risikoer –  Spesifikke  ting  å  vurdere  –  Potensielle  feller 

Som alltid fungerer ting ikke alltid nødvendigvis til ønsket plan, og du må være klar over noen av 
risikoene og fellene du kan støte på når du tar fatt på prosjektet eller initiativet ditt. Vi  presenterer 
dem her for ikke å skremme deg, men for å gjøre deg mer oppmerksom på dem. Hvis du tenker på dem 
før du lanserer prosjektet ditt og forbereder litt planlegging av sikkerhetskopiering - det vi vil kalle 
"beredskapsplanlegging"  - så, i tilfelle du støter på disse problemene, er du allerede forberedt på 
hvordan du kan snu  dem  og få prosjektet tilbake på  sporet. 
Noen potensielle  risikoer  du  kan støte på  underveis: 

• Du vil kanskje oppdage at  hvis det i prosjektet ditt er en ulik fordeling av aktiviteter,  vil du ha byrden 

av ekstra tid som må brukes, spesielt hvis du er leder av prosjektet; i  nettverk  kan  du  ha  
partnere  som er  mer  "takers" enn  "givere" 

• Det er en uklar  måling  av  resultatene  av prosjektet ditt og dermed større vanskeligheter med å 
demonstrere  suksessene  til initiativet ditt. 

• Hvis du arbeider i et nettverk av organisasjoner, kan det være endringer i bemanningen, slik at 
personen du  kanskje  har    jobbet      før,  har  forlatt,  og  du    må  ta med  en  ny  person  
oppdatert;   dette kan  ta  tid  og  flere  ressurser! 

• Du møter lange diskusjoner som fører til få resultater, derfor er det avgjørende å ha en god 
styreleder  på  plass  for  møter. 

• Alles dagbøker og kalendere kan bli opptatt raskt, så du kan finne problemer med å finne datoer 
for møter  som fungerer bra for alle  partnerne   

• Du har  kanskje  ikke  de  rette  partnerne  du  trenger  for  å få    nettverket til å fungere  effektivt  
og  effektivt, så ha i tankene alternative partnere som du kanskje trenger å ringe og bringe til 
nettverket ditt, spesielt hvis  en nåværende partner  faller  ut 

• Det kan være forskjeller i meninger, arbeidsstiler og forventninger til nettverkspartnere – disse   må 
håndteres  godt og  uten  frustrasjoner 

• Hvis nettverket ditt virkelig ikke fungerer bra, kan dette forårsake skade på, eller fortynne ditt, 
merke og / eller omdømme 

• Du kan støte på kompleksitet i beslutningstaking, og derfor er det viktig når du starter prosjektet, 
initiativet eller nettverket, det blir gjort veldig klart fra starten hva prosessen er for  
beslutningstaking. 

• Hvis du for eksempel stoler for mye  på  eksterne finansieringskilder  eller finansiører som dikterer  
reglene  for  hvordan  prosjektet  eller  nettverket  skal    kjøres,  kan  du  miste    autonomien    
over  initiativet  ditt 

• Hvis   mange    eksterne  distraksjoner begynner å  påvirke prosjektet ditt,   kan det   hende  du  fokuserer  
på  disse  og  dermed 

Når det gjelder ressurser og materialer, vil disse være like varierte som prosjektet ditt og arten av 
nettverket ditt, men sørg for at du vurderer dem i planleggingen, selv om initiativet ditt er veldig lokalt 
og kort når det gjelder varigheten. Hvis du hjelper til med opprydding etter flom, kan det hende at du 
og dine med frivillige i ditt uformelle nettverk av aktive borgere ikke har verktøyene lett tilgjengelige,  
men sikkert profesjonelle redningstjenester som vil være der, vil være ganske glade for å låne deg 
materialer og ressurser som sammen med deres ledelse vil gi en positiv og varig innvirkning, og hjelp,  
til  samfunnet ditt. 
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Vurdering   av  anvendte metoder    –  Hvordan  måle  –  Suksessfaktorer   

 I denne  delen  av    kapitlet   vil vi      gjerne  rette    oppmerksomheten mot  de  grunnleggende  
prinsippene for nettverk som forhåpentligvis vil føre til mange suksesser for prosjektet ditt. Det er viktig 
å vurdere dem – som det er med risikoene, som vi diskuterte i forrige avsnitt – fordi de vil ha en  viktig  
og  positiv  innvirkning på nettverket og initiativet ditt.   

 
    Så vi  vil foreslå at  du  tenker på følgende:   

• Et nettverk  kan  bare    etableres    og  vedlikeholdes,  hvis  det  har  full  støtte  fra  alle  
medlemmer    og  deltakere 

• Du bør  ta hensyn til    følgende  punkter  om  nettverk:   

1. etablere en konkret årsak  eller et konkret  mål,  enten  det  er  et  felles  prosjekt  eller  
nødvendigheten  av  å  samle  ressurser  (for  eksempel for å  forbedre  den  økonomiske  
situasjonen) 

2. utvikle en  interessant  plattform,  en  idé  eller  skape  et  rammeverk  eller  en  
anledning  for  en  plattform  som  vil  etablere nettverket ditt  rundt et felles  prosjekt  
og  initiativ 

3. ha felles  grunnleggende  intensjoner:  felles  formulering  av  mål  samtidig som de   
beskytter        autonomien   til enkeltpersoner eller organisasjoner i  nettverket  ditt 

• Nære og  tapte  relasjoner  må    håndteres    på  en  tilstrekkelig  måte 

• Du trenger  en  utveksling:  alle  partnere  i    nettverket  skal    tjene  på  deltakelsen  i    nettverket 

• Folk er  like    viktige  som  organisasjoner  og  institusjoner 

• Etablere tillit  mellom  partnerne   

• Skape en  følelse  av  enhet  og  en  følelse av tilhørighet 

• Respekter partnernes  ulike        kompetanser/kunnskaper   

• Anerkjenne og anvende   ferdighetene  og  erfaringene  til  involverte  medlemmer  eller  partnere 

divergerer energi  og  ressurser  bort    fra  hovedmålene   for initiativet  ditt  –  en  «oppdragsdrift»   

• På samme  måte, som med     merkevare-  og  omdømmefortynning  og  skade,  kan  det  oppstå  
skade på  organisering  og  sløsing  med  ressurser, hvis  nettverket  ikke lykkes   

 
Og ikke    glem  å  vurdere  noen  viktige  hindringer  for  et  vellykket  nettverk  og  tverrfaglig  
samarbeid: 

• Personligheter 

• Konkurranse mellom  partnere 

• Mangel på informasjon  og  erfaring 

• Mangel på ressurser,  spesielt  på  beslutningsstadiet   

• Motstand mot endring 

• Kulturell uoverensstemmelse  mellom  organisasjoner 

• Mangel på konsistens  og  klarhet  i  roller  og  ansvar 
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 Gjennom dette  kapitlet  har  vi  forsøkt  å  gi  deg  et  bredt  spekter  av  tips,  ting  å  se etter   når det 

gjelder    risiko  og  feller,  forklaringer på    hva som  utgjør  vellykket  nettverk  og  tverrfaglig  

samarbeid. Vi håper at du vil finne dem nyttige ettersom vi har som mål å skrive de forskjellige 

seksjonene  på  en  måte  som  du  kan tilpasse deg    din  egen  situasjon,  ditt  eget  nettverk,  ditt  eget  

prosjekt  eller  initiativ. Hvis vi kan gi deg en spesifikk anbefaling, vil det helt sikkert være at ingen 

nettverk alltid er det  samme, men det som gjør det sterkere er det faktum at du gjør noe, til fordel for 

andre og utfordrer hva som kan være galt i samfunnet ditt, sammen, i en gruppe, enten de er 

individuelle eller  organisasjoner. Vær  fordomsfri,  tenk  kreativt,  delta  i  diskusjoner,  lytt  og  lær  av  

hverandre,  vær rettferdig, men også kritisk, ikke vær redd for konflikt fordi den også må administreres i  

nettverk,  og viktigst  av alt, nyt  opplevelsen.  . 

Spesifikke anbefalinger  for  unge  fagfellepedagoger   

 

 

• Kontinuitet og  pålitelighet  er  viktig 

• Avklaring av  gjensidige  forventninger  er  også  viktig,  som  vi  allerede har diskutert  tidligere 

 
En vurdering  av  alle  de  ovennevnte  punktene  og  adressering av  dem  vil  gjøre  deg  mer  og  bedre 
forberedt på    å sikre  at  nettverket  ditt  og    prosjektet  det    gjennomfører  er  vellykket. 

 
Og til slutt,  husk  om  følgende    forhold  for  vellykket  nettverk: 

•     Kompetanseutvekslingen er  gjensidig   

• Du må  ha  en  balanse mellom    å  gi  og  ta 

•      Hvis du  er    lederen  av nettverket ditt,    vær  balansert,  rettferdig,  ha  tålmodighet,  men 

samtidig være forberedt på    å  kreve noe på  en  passende  måte. 

• Kontroller at  du  har  nok  tidsressurser,  ikke  bare  fysiske  ressurser   

• Vær åpen for nye  ting  og  innovative  måter  å jobbe på 

• I   begynnelsen  har  konkrete  handlinger,  som  også  er  enkle  å  realisere  (enkle  gevinster så   vel  
som  langsiktige    mål) 

• Ikke  idealiser  nettverk,  vær  kritisk  om  dem:  de  er  veldig  nyttige,  men  de  er  ikke  alltid  den  
perfekte  løsningen 
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3.9.   Endringsteori 

Forstå og  planlegge  hva  du  vil    oppnå  med  prosjektet  ditt 
 

  Endringsteori 

Hvis du leser denne delen, betyr det at du er interessert i å finne ut mer om Theory of Change-
metoden. Utmerket! Som vi sa i begynnelsen av det siste kapittelet, selv om du ikke vil bruke det til 
formålet med ditt eget prosjekt, er det fantastisk at du vil finne ut mer om dette veldig  nyttige  
verktøyet. 

 
Theory of Change-konseptet er en metode som brukes globalt for å identifisere et problem og hvordan 
en ønsket endring i dette problemet forventes å skje i en bestemt sammenheng. Det er fokusert på å 
kartlegge    hva som har  blitt  beskrevet  som  den  "manglende  midten"  mellom  hvilken  endring  et  
prosjekt  gjør,  dets  aktiviteter, intervensjoner og hvordan disse fører til at ønskede mål oppnås. Den  
gjør dette ved først å identifisere de ønskede langsiktige målene og deretter jobber tilbake fra disse for 
å identifisere alle forholdene, det vil si utfall, som må på plass (og hvordan disse er relatert til 
hverandre) for at målene skal  oppstå. Alle  disse  elementene er kartlagt    i  et rammeverk for 
resultater.   

 
Rammeverket for utfall gir grunnlag for å identifisere hva slags intervensjon som vil føre til at 
resultatene identifiseres som forutsetninger for å nå målene for prosjektet. Gjennom denne 
tilnærmingen er den nøyaktige koblingen mellom aktiviteter og oppnåelse av målene bedre forstått. 
Dette skaper  bedre planlegging fordi aktivitetene er knyttet til detaljert forståelse av hvordan 
endringer skjer. Det  hjelper  også  med  bedre  evaluering  av  et  prosjekt,  da  det  er  mulig  å  måle      
fremdriften  mot    oppnåelse  av  mål,  som  går  utover  identifiseringen  av  prosjektutgangene.   Det  
kan  vise  enestående  innvirkning  av    prosjektet til  viktige  interessenter  som      funders! 

 
Det som er  engasjert  i å bruke    Theory of    Change-metoden  er  alle  elementer  i  hva som  fører  til  
suksesser i nettverk, enten de er formelle (som Volonteurope-plattformen, nevnt i begynnelsen av 
dette   kapitlet) eller mer uformelle ad hoc-prosjekter. De dreier seg alle om å "ikke gå  alene", men går 
utover å jobbe i siloer og samarbeide med likesinnede interessenter. De inkluderer,  men  er  ikke  
begrenset  til: 

• Planlegging 

• Enige 

• Koble 

• Engasjerende 

• Utfordrende 

• Støtte 

• Ledende 

• Gjør en  forskjell 
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Hva trengs  for å  få på plass  en  vellykket  endringsteorismodell?     

Til å begynne  med  anbefales det    å  svare  på  seks  viktige  spørsmål3: 

• Hvem søker    vi  å  påvirke  og dra nytte av:  vår  målgruppe?   

• Hvilke fordeler    søker  vi  å  oppnå:    resultatene? 

• Når vil  vi  oppnå  dem:  tidsperioden?     

• Hvordan skal  vi  og  andre få dette til å  skje:  aktiviteter,  strategier, ressurser osv.?   

• Hvor og  under  hvilke  omstendigheter  vil  vi  gjøre  vårt  arbeid:  konteksten?   

• Hvorfor tror  vi  at  teorien  vår  vil  ordne seg:    forutsetningene?   

 
På neste side deler vi med deg en eksisterende Theory of Change-modell fra et av prosjektene som 
administreres av Volunteering Matters i Storbritannia, som kalles "Grandmentors". Det vil hjelpe deg 
med å visualisere  hvordan  den  endelige modellen ser ut. 

 
 

 

Er det  noen  risikoer  eller  feller  når du bruker Theory   of  Change tilnærming?   

Ja! Som med enhver metodikk, er det fordeler og ulemper. I prosjekter eller initiativer  hvis suksess er 
avhengig av nettverk og tverrfaglig samarbeid, kan Theory of Change fungere vellykket. Vi    bør 
imidlertid være klar over at bruk av denne  metoden  ikke  er  bra  for  bare  å  beskrive  alt. 

 
En potensiell felle er å anta at alle våre innganger vil føre til utganger, og at utganger vil føre til 
resultater. Selv om dette noen ganger kan skje, forutsatt at slike lineære forklaringer ville være en felle. 
En  annen felle er at vi ikke bør anta at å sette en teori om endring i et prosjekt vil skape et  feilsikkert  
veikart for å oppnå vellykkede mål. Vi må unngå å presse ut det viktige rommet for læring. For å gjøre 
det, kan vi vedta flere prinsipper som er nødvendige for å oppmuntre til  kreativitet  og  læring  når du 
bruker  en Theory of Change-tilnærming  5: 
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• Fokus på endrede prosesser: ikke ignorere det faktum at ny informasjon, trender og bevis, samt  
erfaring,  vil oppstå  under  et  prosjekt 

• Prioriter læring:  lær  av  de som  endrer  og  utvikler  informasjon  og  trender 

•  Bli lokalt  ledet:  Gjennom  vårt  åpne,  kreative  og  støttende  partnerskap    skjer  endringen  du    
gjør  i  et  prosjekt  på  en  genuint  deltakende  og  inkluderende  måte 

• Tenk på tilnærmingen som et kompass, ikke et kart, da dette unngår linearitetsfellen beskrevet 
ovenfor. Et kart per definisjon  får  deg  fra A til B  (noen ganger må du  ta en omvei for å komme  
dit, men det er også en del av et kart), mens et kompass hjelper oss med å navigere oss 
gjennom dynamisk skiftende  sosiale og politiske omstendigheter, der nye risikoer dukker opp 
når vi går videre mot å nå  våre mål. 

• Bygg inn en læringskultur i prosjektet: Dette vil oppmuntre partnerne til å snakke om sine     
læringsopplevelser,  både  positive og    negative 

 
Og hva  med    suksessen   med å bruke Theory of    Change-modellen?   

Generelt sett vil suksessfaktorene skyldes en rekke fordeler oppnådd ved bruk av Theory of Change: 

• Du vil ha en klar og testbar hypotese om endringen som prosjektet ditt vil føre til, noe som ikke 
bare lar deg være ansvarlig for resultater, men også gjør resultatene dine mye mer  troverdige,  
på grunn  av det   faktum  at  de  var  noe  spådd  å  finne  sted. 

• Du vil  ha  en  visuell  representasjon  av    endringen  du  vil    oppnå 

• Du vil  ha  en  blåkopi  (ikke  et  veikart,  men  et  kompass!) for  evaluering  med  målbare  
indikatorer  på suksess identifisert 

• Du vil  ha  en  avtale  blant  partnerne  dine  om  hva  dere  alle  forstår  suksess  å  være  og hva som 

tar partnerskapet ditt for å komme dit 

• Du vil  også  ha  et  kraftig      kommunikasjonsverktøy    for å  ta  et  øyeblikksbilde  av  det faktum  
at prosjektet   ditt,  intervensjonen  din,    er  kompleks,  kreativ,  har  utfordringer,  men  at 

suksessen er  oppnåelig. 

 
Og til slutt... 

Vi anbefaler at du er klar over at en endringsteori ikke trenger å ta dager, uker og måneder å bli satt   
sammen, det kan defineres i timer, men det er helt avgjørende at den har innspill,  buy-in,  klarhet  og  
entusiasme  for  alle  i  prosessen. Du  må    også  forstå  at  en  vellykket endringsteori ikke er et statisk 
dokument - et veikart - men noe som må returneres  aktivt til og jobbes med gjennom hele varigheten 
av initiativet, prosjektet, intervensjonen,  aktiviteten, hvis det  skal  føre    til  ønsket endring  og gjøre  
en  forskjell. 

 
Videre er det et vell av ressurser tilgjengelig fritt i det offentlige rom om når man skal bruke Theory of 
Change-metodikk. En stor ressurs er følgende:  https://www.theoryofchange.org/what-is-  
endringsteori/hvordan-gjør-teori-om-endring-arbeid/når-skal-skal-bruke/. 

 

Takk for at du kom  så  langt! 
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3.10. Avsluttende kommentarer  på  Wake  UP! Pedagogiske  tilnærminger 

På slutten, la oss se kort på hva vi har opplevd i de forrige seksjonene. Ikke lenger skal unge europeiske 
borgere føle at deres stemme ikke blir hørt og derfor vende seg bort fra Europas fremtidige fremgang, 
men de bør innse at de kan være en viktig del av den. Våkne! ønsker å øke  ungdommens bevissthet om 
europeisk politikk og verdier, om virkningen på dem og hvordan de kan  påvirke. Prosjektet gir et unikt 
konsept som støtter fagfellepedagoger og tilretteleggere med  effektive og svært praktiske måter å 
adressere og nå ut til unge mennesker, selv de som ikke er involvert i  frivillighet,  samfunnsarbeid eller 
sosiale /  politiske  aktiviteter  ennå. 

 
Vi har  inkludert  innovative  tilnærminger,  metoder  og  verktøy  for  unge  mennesker som styrker og  
inspirerer hverandre   og  dermed  blir  endringsskapere  som aktive  og  ansvarlige unge europeiske   
borgere. Unge mennesker som jobber med unge mennesker, basert på deres virkelige situasjoner, 
interesser  og erfaringer - vi tror dette vil gjøre det bedre enn i dag eksisterende programmer med mer 
teoretiske,  bare  "pedagogiske"  tilnærminger  og  tradisjonelle  undervisningsmetoder.   Som  et  
resultat  av    workshops,  opplæring  og  aktiviteter  skal  det  være  økt  interesse  og  mer  bevissthet  
blant  ungdommer  om  europeisk  politikk  og  utvikling,  og  forhåpentligvis  vil  noen  av  dem også bli  
faglærere.     

 
Viktigst: for oss har det vært viktig å gi retningslinjer som ikke "kommer ovenfra", det vil si fra smarte 
pedagoger som forteller unge mennesker hva som er riktig eller galt og "lærer" dem hvordan de skal 
gjøre ting riktig. I stedet for å gjenskape gamle skoletilnærminger, har vi derimot aktivt inkludert  
ungdommer, det vil si unge elever og frivillige i utviklingsprosessen av disse retningslinjene. Vi har  
oppfordret dem til å opptre som kritiske venner ved å validere om innholdet (og språkstilen) i  disse  
retningslinjene  gir  mening  for  dem,  er  tilstrekkelig  attraktive  og    er skrevet  på  en  måte  som  er  
forståelig  og  tiltalende  for  dem. 

 
All vår Wake UP! metoder er fokusert på empowerment, aktivt bidrag og deltakelse av unge mennesker 
som deltar i opplæringsprogrammer, samt på deres selvansvar. For å gjøre  treningsaktivitetene så 
interessante, praktiske og varierte som mulig, kan ungdommene gjenkjenne seg selv og sine virkelige 
situasjoner i treningsemnene og sette tingene de lærte i praksis enkelt. Å lære ved  å gjøre er den  beste  
måten! 

 
Selvfølgelig er ikke  alle  metoder  som tilbys    den  rette    for  hvert  prosjekt; Du  kan  velge mellom    
en  rekke metoder for prosjektet du planlegger. Videre er det viktig grunnleggende informasjon og 
bakgrunnsinformasjon  og mye mer om nyttige verktøy for å finne ut hvilke du vil dra nytte av i 
treningsaktivitetene dine.  Så denne retningslinjen gir det du trenger for å jobbe vellykket med unge 
mennesker i denne  sammenhengen. Ikke vær redd for å gjøre feil og lære av dem - det er greit hvis alt 
ikke er perfekt  første  gang! 

 
Det er også "23 gylne regler" av Wake UP! som skal brukes i alle workshops, opplæringer og aktiviteter i 
vårt prosjekt. De gjenspeiler viktigheten av å lytte til stemmen, meningene og ideene til  ungdommene, 
ta dem på alvor og la dem få en innvirkning når de deltar i treningsaktiviteter. Forresten,    den siste av 
denne regelen sier: "Ha  det gøy!". 
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4.Inspirerende eksempler  fra  intellektuelle  utganger  i    prosjektet 

4.1 Workshop: "Vingo  aktivt  statsborgerskap" 

Romania, Intellektuell  produksjon  2  –  Aktivt  statsborgerskap 

 
Cluj-Napoca Volunteer Centre i Romania organiserte dette engasjerende verkstedet om stemmegivning, 
som en tilpasning  av    "Bingo"  -spillmetoden,  der    "V"  i  "Vingo"  kommer  fra  stemmegivning  og  
frivillighet.   Alle    spørsmålene  var  knyttet  til  stemmegivning  og  frivillighet,  slik  at  ungdommene  
kunne  bli informert om de to viktige temaene. Gjennom hele spillet ledet tilretteleggeren diskusjonene 
for  deltakerne til å tenke kritisk om hvert spørsmål og derfor lære om hva det vil si å være en aktiv 
borger. Gjennom hele kampen ble deltakerne delt i lag og fikk poeng for hvert riktig svar, der hvert lag 
fant ut de riktige svarene: På denne måten sørget tilretteleggeren for at  deltakerne  mottok  
informasjonen  og    læringen  uansett    hva  deres  første  svar  var. 

 
Målgruppen var unge i alderen 15-30 år, hvis utdanningsnivå ikke var relevant og selvfølgelig ble 
verkstedet gjort tilgjengelig for ungdom med nedsatt funksjonsevne. Det ideelle antallet deltakere var 8-
25  og innstillingen var innendørs. Det var nødvendig å forberede på forhånd materialer og spørsmål, og 
det  anslås at med forberedelsestiden ville hele øvelsen ta rundt 12 timer for  tilretteleggeren,  med    
selve    verkstedet som kjører i tre timer. 

 
 

 

Det foreslås at minst en person er nødvendig for å forberede og implementere aktiviteten, som fungerer 
som tilrettelegger. Det er viktig å dokumentere og forberede seg veldig godt til verkstedet, søke etter 
gode  spørsmål og korrekt informasjon. Tilretteleggeren må være sikker på at de kan ta opp spørsmål 
som  kan  oppstå  fra    diskusjonene  med  deltakerne. 
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Følgende  er  foreslåtte  materialer som skal  brukes  under    verkstedet:  flippover; flippoverpapir;   
markører; papir,  helst  av  varierte  farger, for å  gjøre    Vingo-prikkene    fargerike; saks; klebrig  tape. 

 
Foreslått agenda  for  de  ulike  fasene  av    verkstedimplementeringen:   

 

1. Velkommen deltakerne og vent på at folk velger et sete og gjør seg komfortable; kort presentasjon 
av tilretteleggeren og deltakerne (kan bruke et navnespill eller et bli kjent-  hverandre spill);   5 

minutter 

 
2. Icebreaker –  et  spill som er ment å hjelpe folk  til å    slappe av; 15-30  minutter,  avhengig    av  

gruppestørrelsen   

 
3. Presenter dagsordenen – nevn at det vil være ca 3 timers aktivitet og målet med verkstedet; 5  

minutter 

 
4. Forklar     Vingo-kampen,    lag  lagene  og  spill  øvelsen;   1,5  timer 

1. Deltakerne er  delt  i  lag  på  4-5  personer 

2. Hvert lag  blir  bedt om  å  velge  et  navn  (de  bør  bestemme om    2  minutter  om  det) 

3. Lagene er engasjert i et spill med spørsmål knyttet til aktivt statsborgerskap, stemmegivning 
og frivillighet. Hvert  spørsmål  er  knyttet til    et  tall (fra  1  til  25) 

4. Tallene  er  skrevet  (før    verkstedet  starter)  på  fargede  papirsirkler,  og  limt  på veggen / 
flippoverbrettet, på en tilfeldig måte (ikke 1,2,3 ...) i form av en firkant med 5  sirkler  på  
hver  side  (til  slutt  skal    firkanten    ha  de  25 sirklene  ordnet  5x5) 

5. Tallene  på  sirklene    skal  være  synlige  for  alle  deltakerne. Hvert  lag  velger  et  nummer, 
tilretteleggeren leser spørsmålet knyttet til nummeret og teamet må  svare. Hvis svaret er 
riktig, vinner laget 1 poeng. Hvis det er galt, kan et annet lag prøve å  gjette  svaret  -  hvis 
det  er  riktig,    mottar  denne  1  poeng, og  så  videre 

6. Spillet avsluttes når et lag klarer å svare på 5 spørsmål knyttet til 5 sirkler ordnet i en linje. 

7. Vinneren  må    rope  «Vingo»  for å  bevise  seieren!   

 
5. Pakk sammen – korte konklusjoner om viktigheten av å bli informert og stemme, være aktiv og gjøre 

frivillighet; 15 minutter 

 
6. Evaluere møtet. hver deltaker vil bli bedt om å si ett ord som beskriver best hvordan det var å delta 

på  verkstedet; 15  minutter 

 
7. Inviter deltakerne til uformelle samtaler om frivillighetsmuligheter; tilrettelagte diskusjoner basert 

på spørsmålene: Vil du stemme? Vil du melde deg frivillig? Søk etter frivillige muligheter i samfunnet 

ditt / Bli informert om de neste kandidatene i lokale / nasjonale / europeiske valg; 10  minutter 
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4.2. Workshop-serien:  "Borgerlig  mot" 

Østerrike, Intellektuell  produksjon  2  –  Aktivt  statsborgerskap 

 
BEST, som ligger i den østerrikske hovedstaden Wien, drev en rekke workshops innenfor rammen av 
AMS-prosjektet med fokus på utdanning, et kurstilbud for personer i alderen 21-25 år, for det meste 
unge menn med  innvandrerbakgrunn, fra land som Romania, Tyrkia, Serbia, Syria, Irak, Filippinene, 
samt en ung  kvinne  fra  Serbia. De  ble  registrert  med    AMS-initiativet    med    mål om  å  fullføre  en  
lærlingplass eller en lærlingeeksamen.   

 
Populisme, nasjonalisme, rasisme og antisemittisme samt frykt for terrorisme og forbrytelser knyttet til 
fremmedfrykt og islamofobi etc. politisk og sosialt har vært massivt i forgrunnen igjen de siste  årene, og 
ikke bare i Europa. I tillegg har det også vært negative holdninger til flyktninger og  migranter generelt. I 
hvilken grad denne utviklingen har spredt seg som ild i tørt gress, har blitt vist  av        
protestbevegelsene  i  forbindelse  med  George    Floyds  voldelige  død  i  USA  og over hele   verden. 
Derfor er det i et første skritt spesielt viktig å reflektere over  dette og utvikle en  bedre  forståelse   av 
diskriminering  av  alle  slag  og  former. 

 
Wake Up!  workshop-serien      var  den  perfekte  tilnærmingen til bevisst  å    håndtere  temaene  
fordommer, rasisme (rasisme i hverdagen og i politiske systemer), fremmedfrykt og enhver annen form 
for  diskriminering. I utgangspunktet  påvirker disse problemene alle sosiale grupper og alle aldre. Vår 
tilnærming til  å begynne med unge menneskers passende sensibilisering, bevissthet, informasjon, 
utdanning og endringsarbeid er  åpenbar. Den unge generasjonen er for tiden i stand til å lære å danne 
et mer positivt (ikke-diskriminerende)  bilde av deres fremtid. På den ene siden har de allerede den 
nødvendige modenheten til å tenke og handle,  og på den annen side er de fortsatt åpne for aktivt og 
forpliktet til å støtte endringsprosesser på en  positiv  måte. 

 

Derfor startet BEST i juni 2020 med en rekke workshops med ulike grupper, for å utvikle en følelse av om 
vår felles prosjekttilnærming når vår målgruppe i første runde, for å anerkjenne  hvor  mye  unge  
mennesker  er  opptatt  av  disse  spørsmålene  og  hvor  mye  vilje  det  er til å  delta aktivt og med 
engasjement  i  endringsprosesser. 

 
På grunn av koronasikkerhetsforskriftene i Østerrike kunne disse verkstedene i startfasen bare 
gjennomføres med små grupper. Likevel ble vi overrasket på en veldig positiv måte av den høye     
motivasjonen    og  ekstraordinære  engasjementet som våre  deltakere  viet  seg  til  verkstedsemnene. 
Helt fra begynnelsen av workshopene var det åpenbart hvor viktig kampen  mot  rasisme og 
diskriminering er for unge mennesker. Svaret på  det innledende  spørsmålet "Hva  tror du beveger folk 
rundt om i verden mest for øyeblikket?" var ikke, som forventet, "COVID-19",  men  "rasisme". 

 

Fra dette anerkjenner vi også nødvendigheten av å håndtere mer intenst med temaer som rasisme i 
hverdagen og i politiske systemer, populisme, nasjonalisme, frykt for terrorisme og kriminalitet, 
fremmedfrykt, islamofobi,  antisemittisme, diskriminering, ekskludering og mange flere i 
voksenopplæring av unge mennesker. Dette betyr  å sensibilisere og informere dem og samarbeide med 
dem om verdifulle og bærekraftige løsninger mot  alle  disse  trendene. Med    Wake  UP! prosjektet  vi  
har  gjort  en  god  start! 
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Mot rasisme  og  fordommer  –  fem  primært  mål  i  våre  workshops 
 

1. Bevisstgjøring  og  refleksjon 
Hver person har fordommer. Hvis vi kjenner våre fordommer, kan vi prøve å håndtere relaterte 
situasjoner annerledes. Vi kan observere  oss selv møte andre mennesker. Tiden spiller også en viktig  
rolle: jo  mer  tid  vi  har til refleksjon,  jo mer bevisst blir vi  av  våre  fordommer.   

 

2. Ha kontakt  med  forskjellige  personer 
Den tyrkiske skolekameraten med hodeskjegget, den syriske studenten, den afrikanske avisselgeren, 
bondekvinnen fra Sør-Burgenland - dette er personligheter, unike som oss alle. Hvis vi ikke ser på  
gruppen, men på individene når vi møter mennesker fra andre land og kulturer og får positive  
erfaringer, kan vi bryte ned fordommer. Å se på individet er et viktig middel mot  rasisme.   Frykten for  
"den fremmede"  og  det ukjente er  avtagende.   

 
3. Synliggjøring av mangfold   

Jo mer synlig mangfold er i vårt samfunn, jo mer "normalt" er det for oss. Dette inkluderer også folk i det 
offentlige liv, for eksempel i politikk, sport, kunst og kultur. Et eksempel er David Alaba, en østerriksk  
fotballspiller  med mørk  hud. Disse  såkalte "rollemodellene"   har en eksemplarisk effekt og bidrar til å  
redusere fordommer. (Visste du at folk fra 190 land over hele verden lever i Østerrike?) 

 

4. Tenk gruppebilder på  nytt 
Det "ukjente" kan skremme oss fordi vi ikke vet det. Vi skiller derfor ofte mellom "vi" og "de andre", det 
som noen ganger er relatert til oss selv. Dette inkluderer det faktum at vi oppfatter eller  beskriver noen 
egenskaper som "typiske" for en gruppe. Vi ønsker alle å tilhøre en gruppe som vi trygt kan forplikte oss 
til. I dette tilfellet er vi også mer åpne for det "ukjente". Hvis ikke, trenger vi det  "ukjente" for å skille 
oss ut. Vi bør imidlertid vite at i hver gruppe er det vennlige og  aggressive,  hyggelige  og usympatiske  
mennesker. 

 

    5. Vis borgerlig  mot  /  Unngå  rasisme 
Ved å observere eller til og med oppleve en rasistisk hendelse, kan du prøve å konfrontere 
gjerningsmannen. Hvis dette er umulig  eller  farlig,    kan  hendelsen    rapporteres,    muligens til og 
med  til  politiet. Som  en  ikke-statlig  organisasjon i Østerrike støtter ZARA for eksempel ofre for 
rasediskriminering og gir dem  råd  om  hvordan  de  kan  forsvare  seg  lovlig.   Sakene  er  også  
dokumentert  i   organisasjonens rasismerapport,  som  publiseres  en      gang  i året: 

 
• https://www.demokratiewebstatt.at/thema/thema-rassismus-und-vorurteile/was-tun-gegen- 

rassismus-und-vorurteile/massnahmen-gegen-rassismus-und-vorurteile 
• https://zara.or.at/de/wissen/publikationen/rassismusreport 



This project (Project n° 2018-3-DE04-KA205-017083) has been funded with support from the European 

Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 

responsible for any use which may be made of the information contained therein. 71 / 90 

 

 

 

Sammendrag 
 

Oppsummert kan vi si at vi er begeistret for resultatene av sensibiliserings- og aktiveringsverkstedene og  
er stolte av de unge workshopdeltakerne.  Vi forventet ikke at vi skulle  kunne    tilby  de  unge  
deltakerne  et  program  som  de  ville  følge  med  stor  interesse,  engasjement  og  entusiasme. 

 

Allerede     svaret    "rasisme"  på  det  innledende  spørsmålet  "Hva  tror  du for tiden beveger  folk over 
hele verden mest?" viste  oss  hvor  mye  unge mennesker  er  interessert    i  temaene    fordommer,  
diskriminering,  rasisme,  fremmedfrykt,  ekskludering  etc. og  fremfor  alt  det,  ønsker å delta  aktivt  i  
å  gjøre noe med  det. 

 
Diskriminering er et brudd på menneskerettighetene. Mennesker er ekskludert fra samfunnet basert på 
individuelle eller gruppespesifikke egenskaper og nektes rettigheter. Imidlertid sier 
"Verdenserklæringen om  menneskerettigheter" allerede at alle mennesker har de samme rettighetene 
uavhengig av etnisitet, hudfarge,  kjønn,  seksuell  orientering,  religion,  alder  og    helsetilstand.   
Diskriminering  kan  manifestere  seg  på  forskjellige  måter, for eksempel  i  ufordelaktig  behandling,  i  
differensiering,  ved  utelukkelse  eller  begrensning,  men  også  ved  preferansebehandling.   

 

I denne sammenhengen var rapportene fra alle deltakere og trenere også på den første workshopen 
"Diskriminering, rasisme og moralsk mot (offer - gjerningsmann - vitne - å bli kjent med aktive og passive 
roller)"  veldig interessante, og sa at de allerede hadde opplevd diskriminering av ulike årsaker (alder, 
kjønn,  opprinnelse, etnisitet, religion, seksuell orientering, utseende, helserestriksjoner, sosial status, 
økonomisk eller  økonomisk  status  for    familien,  utdanningsnivå,  arbeidsledighet,  hobbyer  og  
personlige  interesser).   

 
Med stor åpenhet og ærlighet fortalte noen deltakere oss at de også har diskriminert mot andre 
mennesker og hvor raskt man kan falle i denne fellen. På den annen side uttalte omtrent halvparten av 
deltakerne at de allerede hadde vist moralsk mot og hadde stått opp for andre som hadde blitt 
diskriminert, forsvart  eller beskyttet dem. Selvfølgelig er disse tallene ikke statistisk representative, men 
de  viser en grunnleggende trend, en endring, at unge mennesker allerede er mer åpne for dette 
problemet og ser en høy  verdi  i borgerlig mot. 

 

Da workshopene ble holdt, var deltakerne i startfasen av kurset og hadde hatt få muligheter til å bli 
bedre kjent med hverandre. Enda mer forbløffende var vår observasjon at til tross for det  "delikate" 
emnet, hadde alle stor tillit til hverandre og utvekslet mange personlige historier. Erfaring viser at det 
ofte har vært ganske vanskelig å etablere et godt forhold mellom deltakerne og med trenere og trenere 
i den første fasen av kurset, å åpne opp, bygge  tillit,  å    interessere seg for de andres     "livshistorier"    
og  erfaringer.   

 

Oppsummering av  funn  fra    workshopene:  Deltakelse  i  empowerment,  antirasisme  og        
diskrimineringsverksteder  innenfor rammen  av  Wake UP!-prosjektet  støtter og oppfordrer  unge  til  
bedre  å      håndtere  problemet,  fremmer  utveksling  og  tilhørende overføring av  kunnskap,  også når 
det gjelder juridiske  grunnlag, og  styrker  selvtilliten. 

 
Personer som jobber eller bor sammen med unge flyktninger og migranter, kan sensibiliseres til temaet. 
De lærer  om    rasismens  uttrykk;   hvor  alvorlige  disse  erfaringene  er  for  unge  mennesker  og  
hvordan 
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de kan handle på en støttende måte. Det er også viktig for både pedagogiske ansatte og deltakere å vite 
hvor de kan henvende seg, for aktivt å støtte mennesker som har opplevd diskriminering. En høy grad  
av forståelse, empati og anerkjennelse av erfaringer med rasisme og diskriminering hjelper unge  
mennesker  til å  takle    det  bedre. På  denne  måten    kan  ungdommer  også  kontakte    politiet  og  
ulike  rådgivningssentre.   

 

Det er også nyttig hvis støttetilbud, informasjonsmateriell og kontaktpunkter er tilgjengelige på 
forskjellige språk, og unge mennesker også blir informert om sine rettigheter og plikter. Kontaktpunkter 
for ofre for rasistisk vold og diskriminering må være kjent slik at alle vet hvor de skal henvende seg i  
tilfelle  en hendelse. 

 
I prosjektet Wake UP! vi hadde muligheten til å diskutere alt som beveger unge mennesker. Rasisme var 
et tilbakevendende tema under workshopene. Det ble klart at deltakerne ofte opplever  
diskriminerende situasjoner i hverdagen. Derfor er det enda mer nødvendig at de lærer at  rasisme  og  
diskriminering  ikke kan  aksepteres    i  vårt  samfunn. Et  mangfoldig,  ikke-voldelig,  åpent  og  
respektfullt samarbeid  er  derfor  vårt  høyeste  mål. 
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4.3. Workshop: "Gjenopprett balansen" 

Kroatia, Intellektuell  produksjon  3  –  Demokratisk  statsborgerskap 
 

Den kroatiske partneren i Wake UP! prosjektet D kolektiv (tidligere Frivilligsentralen Osijek, der det siste 
fysiske transnasjonale partnermøtet fant sted før COVID-19-pandemien rammet), organiserte et svært 
engasjerende verksted med fokus på fred og menneskerettigheter. Verkstedets metodikk er  basert  på    
bildene  av  Uğur  Gallenkuş  som  problematiserer  krig  (se  https://www.instagram.com/ugurgallen). 
Den "sjokkerende" delen av bildet er teipet over med hvitt papir,  og deltakerne blir bedt om å fullføre 
bildet på en måte de synes er passende. Når de er ferdige, blir de bedt om å avdekke bildet og beskrive 
hva de ser. En tilrettelegger leder en gruppediskusjon om  hva vi kan gjøre for å påvirke mangelen på 
balanse i bildene, og hvordan er verdensfred knyttet til  menneskerettigheter. Deretter initierer 
tilretteleggeren utviklingen av  aktiviteter og ideer til løsninger  og  oppfordrer    deltakerne til å forplikte 
seg. 

 

Tanken med denne metoden er å øke bevisstheten om ulikhetene i verden, om 
menneskerettighetsbrudd i land utenfor den "første verden" og hvordan er våre daglige handlinger 
knyttet til dem. Annet enn å øke bevisstheten, er målet også å gi deltakerne mulighet til å tenke på 
løsninger, av egne  handlinger  som  kan være et lite skritt  mot å hjelpe noen av  disse  situasjonene. 
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Det er en viktig visjon og virkelighet bak dette verkstedet. Kriger markerte den vestlige historien og 
påvirket utviklingen  av  dens kultur og bevissthet – etter andre verdenskrig var behovet for sterke 
dokumenter og organisasjoner som fremmet menneskerettigheter klart. Og det er på grunn av denne 
voldelige  historien at "Vesten" bare har registrert mindre lokale kriger de siste sytti årene, nemlig på  
Balkan  og  i  Ukraina. Ikke desto mindre  fortsatte  vestlige  land  å  delta  økonomisk  eller militært i å 
bryte grunnleggende menneskerettigheter eller ignorere kjente brudd i resten av verden. Samtidig  er 
de fleste vestlendinger ikke klar over disse bruddene eller sammenhengen mellom disse bruddene med  
deres  daglige  liv  og    ansvaret  de  bærer. Tanken    bak  denne  metoden  er  å  tjene  som  en  
introduksjon til å øke bevisstheten om dette problemet. 

 

Workshop design  og  format 
 

Dette er en workshop for erfarne  tilretteleggere  og  deltakere, der    hovedmålgruppen   er unge 
mennesker i alderen 15-26 år som leveres innendørs. Materialene som trengs inkluderer markører; 
penner; papir; saks; klebrig  tape; og  trykt  ut bilder / bilder. 

 

Den totale  lengden    på  økten  er  rundt  60  minutter,  delt  inn  i  følgende    deler: 
 
1. Bildedeling og  instruksjoner; 5 minutter 

2. Individuelt arbeid;  10 minutter 

3. Åpenbaring av  hele  bildet og refleksjon; 10  minutter 

4. Designe en  aktivitet  i  et  par  som  kan  stimulere  forandring; 15  minutter 

5. Presentasjon av aktiviteter; 10  minutter 

6. Forplikte seg til  disse aktivitetene; 10 minutter 

 

I introduksjonen deles bilder av Uğur Gallenkuş, som er en kombinasjon av to bilder - en av den vestlige  
verden; den  andre  av  et  "tredje"  verdensland,  i  krig  eller  fattigdom.   Den  "sjokkerende"  delen  er  
dekket / tapet over av white paper, og deltakeren vet ikke noe om det i denne delen av  metoden. De  
blir ganske enkelt bedt om  å  fullføre  bildet. Dette  tar  rundt  5minutes. 

 

I den midterste delen av verkstedet prøver deltakerne å "fullføre" bildet (10 minutter). Etter 15 minutter 
ber tilretteleggeren dem om å avdekke den skjulte  delen  av bildet og ber om deres meninger - hva ser 
de, og hva bildene handler om. Hvorfor tok kunstneren disse bildene, og  hva sier de om den vestlige 
verden? Hvordan er vi ansvarlige for hva bildene viser oss? Kan vi gjøre noe for å gjenopprette balansen 
i dette bildet (10 minutter)? Deltakerne blir bedt om å jobbe parvis og tenke på små aktiviteter som kan 
bidra til å analysere situasjonen (15 minutter). Til  slutt presenterer deltakerne aktivitetene og deres 
ideer (10 minutter). Og til slutt, for innpakningsaktiviteten,  engasjerer tilretteleggeren deltakerne i å 
utvikle en forpliktelsesplan - diskutere hvor  forpliktet de er  til å  gjøre  en endring  og  hvordan  de kan  
hjelpe  hverandre.   
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4.4. Podcast: “Women of WASSUP” 

Storbritannia,  Intellektuell  produksjon  3  –  Demokratisk  statsborgerskap 
 

Ved Volunteering Matters i Storbritannia ble Women of WASSUP født ut av et identifisert behov for å 
diskutere temaer som påvirker livene til unge kvinner i Øst-England; temaer som organisasjonens    
frivillige mener ikke  skal    diskuteres    nok  på  samfunns-    og  regjeringsnivå.   Frivillige har kommet 
sammen for å øke bevisstheten om problemene som påvirker dem og deres jevnaldrende i et  
tilgjengelig,  gratis    tilgang  til  podcastformat    som  du  finner  her:  
https://anchor.fm/youthinaction/episodes/WOW---Women-Of-WASSUP---Consent-part-2-ejnavo 

 

Podcasten   tok    totalt  1  time  og  10      minutter. De  første  10  minuttene  av  podkasten var 
fokusert på en introduksjon til dette frivillige prosjektet for unge kvinner, som ønsker å ta opp 
spørsmål om emner som de mener ikke diskuteres nok eller effektivt på regjeringsnivå.   Frivillige 
velger tema og forskning, og presenterer funnene sine i et podcastformat som er gratis å få tilgang til, 
slik at de kan engasjere så mange av sine jevnaldrende som mulig i disse svært viktige emnene som  
påvirker  alle  liv i  lokalsamfunnene deres. 

 
I løpet av de  neste  10  minuttene  fant  foreløpig  planlegging  sted, og forklarte  at  dette  prosjektet  
er  ment  å  være et trygt sted for mennesker, og at deres sikkerhet og sikkerhet ikke skal 
kompromitteres. Anonymitet er  også noe å vurdere å beskytte identiteten til de frivillige, da de vil 
diskutere emner  som  er  potensielt  følsomme. 

 

De ytterligere 10 minuttene var viet til frivillig rekruttering, og forklarte at ungdomsarbeideren skulle 
rekruttere frivillige fra lokalsamfunnet. Hos Volunteering Matters samarbeider dette prosjektet med 
unge mennesker som identifiserer seg som kvinner, slik at innholdet som skapes kan takle problemene 
og barrierene  kvinner i samfunnet står overfor. Dette prosjektet finner sted i Suffolk, Sørøst-England. 
Ytterligere  bakgrunnsinformasjon    ble  gitt  at  Volunteering  Matters  rekrutterer  frivillige  gjennom  
nettannonser,      samfunnsannonser   og gjennom  lokale  skoler  og  ungdomsklubber.   

 

I denne  delen    av      podcasten    ble det også  forklart  at  frivillige  i  hver  fase  skulle  støttes  av  
ungdomsarbeideren, for å bevege seg i et tempo som de er   komfortable med. Temaene som  ble 
valgt ut til diskusjon som en del av dette prosjektet er potensielle utløsere for unge mennesker, 
spesielt  unge  mennesker  som  er  BAME  (svart,  asiatisk,                    minoritetsetnisk)    og  at  
ungdomsarbeidere    har  et  ansvar for å  ivareta  frivillige og støtte dem når de utforsker innholdet i 
podcastene. 

 
I løpet av de neste 10 minuttene så podcasten på å bestemme seg for temaer og forskning. 
Ungdomsarbeideren bør gi frivillige mulighet til å bestemme seg for temaer som påvirker dem i deres 
lokalsamfunn, spesielt om  temaer  som  er  relevante  for  temaer  om  demokratisk  statsborgerskap.   
Ungdomsarbeideren    bør  støtte frivillige til å lage forskningsdokumenter som de kan bruke når de 
tar opp samtalene sine til  podcasten. På det britiske prosjektet valgte frivillige å diskutere menn, 
kvinnelig vennskap og å produsere en  Black  History Month spesiell podcast-episode.   
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Å lage   podcasten  tok  de  neste  10  minuttene. Ungdomsarbeideren    bør  støtte  frivillige til å ta 
opp samtalene sine for podcastene sine. Å spille inn samtalene til podcastene kan være like  enkelt 
som å spille inn samtalen eller så komplisert som å bruke podcastopptaksprogramvare. I denne  økten 
tok deltakerne opp gruppesamtaler på Microsoft Teams og Zoom og brukte lydfilene  som podcaster 
på det britiske prosjektet. Det anbefales at ungdomsarbeideren gjennomgår innholdet for å  sikre 
kvalitet og hensiktsmessighet, og samarbeider med frivillige for å registrere seksjoner der det er 
nødvendig. I  denne  økten    brukte    gruppen  programmet Audacity  til å  sy    lydfilene  sammen.   

 

De ytterligere 10 minuttene var på å spre podcasten. Ungdomsarbeideren bør laste opp podcastene  til 
en online leverandør. Her brukte gruppen Anchor, fordi det er gratis å bruke, og det er en enkel  
plattform, noe som betyr at frivillige på de fleste læringsevnenivåer vil kunne engasjere seg i det. De  
delte hyperkoblingen til podkasten til lokale skoler, høyskoler og ungdomsklubber, samt med  
rådmennene fra kommunen. De delte også podcastene på nettet slik at allmennheten  kunne  
engasjere seg  i  podcastene  sine. 

 
Og til slutt,  siden  evaluering  er  veldig  viktig,  var  de  siste  10  minuttene  fokusert  på  å evaluere    
effekten  av podcasten. Fordi dette er et grasrotinitiativ, var den eneste effekten gruppen målte hvor  
mange  som  fikk tilgang til    podcastene,  noe som  er  gratis å få tilgang  til  når  du bruker    Anchor-
plattformen.   
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4.5. Workshop: “Den europeiske  frivillige" 

Tsjekkia,  Intellektuell  produksjon  4  –  Europeisk  statsborgerskap 
 

Den tsjekkiske partneren Dobrovolnické  centrum,  z.s.   i  Ústí  nad  Labem organiserte han en  
workshop  som  fremmet,  innenfor rammen av den intellektuelle produksjonen på europeisk 
statsborgerskap, verdiene og fordelene ved europeisk frivillighet. For bedre å forstå EUs arbeid, 
tilrettelagt av en  moderator, diskuterte en gruppe mennesker i alderen 15-37 år deres motivasjon, mål, 
samt kamper med frivillig arbeid. Gruppen åpnet spørsmålet om frivillighet i utlandet, i andre  EU-
medlemsland    og  hvordan  det  er. 

 

Ideen og visjonen bak verkstedet ble drevet av følgende uttalelse: "Spent på nye eventyr i livet? Vet du 
ikke hva du skal gjøre med livet ditt  etter skolen? Vil du lære nye  språk,  bli  kjent  med  en  annen  
kultur  og  hjelpe de trengende  i    løpet av  det? Ikke noe  problem. Europeisk  frivillighet  er det  du    
leter etter.   I løpet av økten snakket gruppen om  frivillighet  selv, deres erfaringer, hvordan du 
investerer tiden din. Tilretteleggerne forklarte også deltakerne hva EU tilbyr når det gjelder frivillighet. I 
tillegg, som frivillig organisasjon, tok verkstedet opp  spørsmål som hindringer, organisatoriske 
utfordringer, men fremfor alt fordelene og verdiene som ble forårsaket  av  frivillighet over 
landegrensene. 
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Det to timer lange  verkstedet,  som ble kjørt på nettet på  grunn  av  COVID-19,  hadde    følgende  
agendastruktur:   

 

1. Deltakere som blir med  på  møtet,  teknisk  støtte  for  dem 
       2. Introduksjon av  forelesere,  deltakere,  WakeUP! prosjekt  og  møteideen     

2. Frivillighetserfaring 
3. Frivillighetsalternativer  i  Europa 
4. Gjestetale   (tidligere  frivillig over landegrensene)   
5. Min egen  organisasjonsaktivitet   
6. Fordeler  med å være    frivillig  i    EU-programmet   
7. Vurdering 
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4.6. Workshop: "Erasmus  for  ungdom" 

Norge, Intellektuell  produksjon  4  –  Europeisk  statsborgerskap 
 

Den norske partneren LoPe, med base i Skien, arrangerte en workshop for ungdom med fokus på å 
fremme mulighetene for mobilitet i Erasmus+-programmet. Dette var en svært viktig  sesjon  fordi  
Norge,  selv om  det  ikke   er et    EU-medlemsland,      er  et  partnerland    i  Erasmus+-programmet,    
og  derfor  kan  unge  få tilgang til  mange av sine  mobilitetsmuligheter over landegrensene.   

 

Verkstedet var tre timer langt og startet med en introduksjon til Wake UP! prosjektet, og gikk deretter 
videre til en presentasjon på Erasmus+. De 10 deltakerne, i alderen 15-25 år, møttes praktisk talt, da  
verkstedet    måtte  tilpasses  på  grunn  av  COVID-19-situasjonen.   

 
 Etter   introduksjonene    begynte  økten  å  engasjere  deltakerne  på  følgende    spørsmål: 
1. Hva er  Erasmus+? 
2. Vet     du,   eller har  du  noen gang  brukt  eller  reist  med  Erasmus +  -programmet? 
3. Kjenner  du  noen  skoler  som  støtter  denne    typen  program? 

 

Deltakerne  ble  deretter  tildelt  noen  oppgaver: 
4. Gjør noen  undersøkelser  på    Erasmus+-programmet,    og  hvor  du  kan  reise  med  dette  

programmet  fra  Norge. 
5. Velg et  reisemål for å  reise  og  en  skole. Hvor  ville  du  dra? 

 

Deretter, under en refleksjonsdel, ble deltakerne spurt om de ville  benytte seg av muligheten til å  
bruke  Erasmus+  programmet,  som  ble  etterfulgt  av  en  kort  diskusjon,  og  et sammendrag om 
læring oppnådd  og hva  deltakerne  vil ta  ut  av  verkstedet  fremover. 
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4.7.Workshop: "Falske nyheter" 

Nord-Makedonia,  Intellektuell  produksjon  5  –  Informert  statsborgerskap 
 

Association Multikultura  var  den      nord-makedonske  partneren  i Wake UP!   prosjektet,  basert  på  Tetovo 
-De var også vertskap for det nest siste transnasjonale partnermøtet, som på grunn av COVID-19 måtte 
organiseres på nettet (men ble levert veldig vellykket, takket være de fantastiske organisatoriske 
ferdighetene til  teamet og deres frivillige). Visjonen med dette verkstedet var å lære unge mennesker om 
falske nyheter,  hvordan  de skulle  evalueres,    samt    øke  unge menneskers  mediekompetanse.   
 

 

 

 

 

Workshopen,  som  var  mulig  å    kjøre  for  opptil  30  deltakere, tok  fire  timer,  og  startet med et 
spørsmål: "Hva er falske nyheter?". Deltakerne lærte at "falske nyheter" er et begrep som har kommet 
til å bety forskjellige ting for forskjellige mennesker. Kjernen i å definere "falske nyheter" er de 
nyhetssakene som  er falske: selve historien er fabrikkert, uten verifiserbare fakta, kilder eller sitater. 
Noen ganger kan disse historiene være propaganda som med vilje er designet for å villede leseren eller 
kan være designet som  "clickbait" skrevet for økonomiske insentiver (forfatteren tjener på antall 
personer som klikker på  historien). De siste årene har falske nyheter spredt seg via sosiale medier, 
delvis fordi de er så  enkle  og  raskt delt på nettet.. 
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Deltakerne ble også informert om hvor det kommer fra: hvordan feilinformasjon og desinformasjon 
produseres er direkte relatert til hvem forfatteren(e) er og de forskjellige grunnene til at den 
opprettes.   

 

Og hvem  er    forfatterne? De  kan  være: 
 

• Noen som ønsker å tjene penger, uavhengig av innholdet i artikkelen (for eksempel makedonske 
tenåringer) 

• Satirikere som    enten  vil  gjøre  et  poeng  eller  underholde  deg,  eller begge deler 
• Fattige eller utrente journalister - presset fra den 24-timers nyhetssyklusen samt eksplosjonen av 

nyhetssider kan bidra til dårlig skriving som ikke følger profesjonelle journalistiske standarder  
eller  etikk 

• Partisaner som  ønsker  å  påvirke  politiske  overbevisninger  og  politiske  beslutningstakere 
 

Workshopen  tilbød    deltakerne    muligheten  til å  prøve  ut  prøver  av  de  forskjellige  typene    
falske  nyheter: 

 

• Satire/parodi 
• Bedragere nettsteder 
• Faktiske "falske  nyheter"  nettsteder 
• Blandet falske  &  ekte  nyheter 
• Hyper-partisan 
• Pseudovitenskap 
• Clickbait 
 

Som en  veldig  hånd-på  og    nyttig    læringsøvelse    lærte  deltakerne  om  kriteriene  for å 

evaluere  artikler,  for  å  søke etter  falske  eller  ekte:   
 

• Hvem er    forfatter/publikasjon? 
• Hva er    forfatterens/publikasjonens  synspunkt,  og  hvordan  er  det  relatert  til  ditt    synspunkt? 
• Hvem er    publikum  for    artikkelen? 
• Hvilke bevis  bruker    forfatteren    for å støtte sitt  synspunkt? 
• Hva   mangler    i  artikkelen? 
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4.8. Podcaster:    "Mat  for hjernen"  

Tyskland, intellektuell  produksjon  5  –  informert  statsborgerskap 
 

Gemeinsam leben  &lernen  i  Europa  e.V.   fra  Passau  i  Bayern,  Tyskland,  var  den  ledende  
organisasjonen i Wake UP!-partnerskapet. Deres aktivitet innebar å lage podcaster som tok opp et 
bestemt emne, alt  fra hvorfor man skulle bli involvert, til demokrati i krise, sexisme, rasisme, 
inkludering, mental helse. Begrunnelsen  bak var at når det gjelder sosiopolitiske spørsmål og 
engasjement, snakker alle om det, men hva betyr det til og med? Tanken var å gjøre podkastene 
tilgjengelige og nå ut til unge  mennesker,  motivere  dem  til å bli involvert og  tenke. 

 

Under podkastene inviterte organisasjonen en ung person engasjert i  et område som var fokus for   
temaet, for å  introdusere  seg selv  og  snakke  om  deres  engasjement,  og  på    slutten  av  hver  
episode, for å  vise    lytterne  hvordan  man  kan  bli  personlig  involvert  i  temaet,  i  en  form  for  en  
utfordring. 

 

Hvordan     kom  podcasten    i    utgangspunktet?   
 

Ideen ble født i covid-19-nedstengningen: Organisasjonen fortsatte å komme i kontakt med unge 
mennesker som  ønsket  å  bli  involvert. I  tillegg la de merke til  at  flere  og  flere  unge    begynte  å  
lytte  til  podcaster, og oppdaget  podcaster  som  et    medium  der    mer  komplekst  innhold  kan  
formidles.   I    mellomtiden  var  11  engasjerte  unge  kvinner  engasjert  i            prosjektteamet,  
bestemte seg for  temaene og retningen  til  de respektive  episodene,  og  delte  arbeidet:  
forskningsteam,  markedsføringsteam,  grafikk  og  design,  redigering,  gjesteledelse,  nettsted,        
prosjektkoordinering,  moderasjon. 
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Hva de  oppnådde 
 

Flere episoder ble produsert, med nye lastet opp hver første fredag i måneden til podcast-nettstedet  
(https://www.futter-fuers-hirn.de/). I  tillegg til å være  tilgjengelig  på  alle   større   
distribusjonsplattformer,  inneholder  det  produserte  nettstedet  ikke  bare  alle  episodene,  men  også  
utfordringene,   organisasjonen og ytterligere informasjon om hvert tema som   dekkes. For de enkelte 
episodene  ble relevante omslag designet for  å  gjøre  det  visuelt  synlig  og  forståelig  hva  hver  
episode  handlet  om. 

 

Hva er  målet?   
Målet var ikke bare å oppnå et høyt oppsøkende arbeid for lytterne, for å få folk, spesielt unge 
mennesker, til å tenke, men også motivere til sosiopolitisk engasjement. Ved utgangen av året 2021 er 
planen å få  400 lyttere og oppnå et nasjonalt oppsøkende arbeid, i håp om at minst 50% av lytterne ville 
ta opp        podcastutfordringene i  hverdagen. 
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Hvorfor har    prosjektet  vært  nødvendig? 
 

Prinsippet og drivkraften bak podkastene ønsket å være en fornuftens stemme, for å motvirke 
antidemokratiske, rasistiske, antisemittiske ideer, som blir høyere og mer til stede. Formatet  når unge 
mennesker på en mer informert måte, og formatet gir engasjementsmuligheter  for  unge,  engasjerte  
mennesker,  i  tider med    pandemien. 

 

Hvordan ble  det  finansiert? 
 

De materielle ressursene (for eksempel mikrofon, programvare, avgifter for online aktivering på 
podcastplattformer, nettsted) har blitt finansiert gjennom et "Local Solidarity Project" innenfor rammen 
av  European Solidarity Corps. En liten del av personalkostnadene for heltidskoordinatoren er  finansiert  
av    Wake  UP! prosjektet. Ellers  er    alt  annet  arbeid  levert  på  rent  frivillig  basis. 
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5. Avsluttende ord 

Wake Up! prosjektet var et unikt Key Action 2 Strategic Partnership ikke minst fordi det involverte så 
mange  forskjellige  partnere. Selv om  det    selvfølgelig    noen ganger  gjør  koordineringen,  
innsamlingen    av  informasjon og progresjon av arbeidet mer utfordrende, når det gjelder så viktige 
temaer som  ungdomsaktivt statsborgerskap og unge menneskers engasjement og endringsskapere, 
som er der i forkant av å takle urettferdighet i lokalsamfunnene sine, det faktum at partnerne var i stand 
til å bringe så mange forskjellige  erfaringer  sammen,  virkelig beriket  prosjektet. 

 

Den første intellektuelle produksjonen, Wake UP! Pedagogiske tilnærminger, dekket i detalj i de 
endelige prosjektretningslinjene, var en flott mulighet for alle partnerne til å starte sitt arbeid sammen 
som et konsortium  av  organisasjoner. 

 
Suksessen til disse  aktivitetene  var    grunnlaget  for  å  jobbe på tvers  av  de  påfølgende  intellektuelle  
utgangene, fra den andre til den femte, og som et resultat er partnerskapet veldig ydmykt for å si at nær 
130 workshops, opplæringsaktiviteter, podcaster, arrangementer, kampanjer, opptak og andre formater 
av  ungdomsengasjement ble opprettet som en del av Wake UP! De viste alle at unge mennesker, hvis 
de er bemyndiget  og  gitt    plattformen til å være    driverne  for  sosial  endring,  virkelig  kan  gjøre  en  
enorm  forskjell,  på  alle  nivåer.   
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Hinsides Wake  UP! 
 

Bærekraft er noe partnerne i Wake UP! prosjektet har alltid vært veldig bevisst. Organisasjonene som er 
involvert i initiativet, ledet av Gemeinsam leben &lernen i Europa, er altfor  klar over at mange 
prosjekter finner sted, leverer utmerket arbeid, intellektuelle produksjoner, genererer så mye energi – 
finansiert gjennom offentlige ressurser – men når arbeidet er gjort, kan kunnskapen dessverre spre seg 
og gå seg vill. Dette er noe partnerne her, i Wake UP!, har ønsket å forhindre og så helt fra starten, selv 
på scenen for å skrive prosjektforslaget, foreslo organisasjonene      å  investere  i  et  godt vedlikeholdt,  
synlig  attraktivt  og  tilgjengelig  nettsted,  www.wakeup-europe.eu/platform,  som  vil  fungere  som  
en    læringsplattform    og  et  lager  av  de  nesten  130  delbare ressursene  opprettet  av  Wake  UP! 
konsortium. 
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Nettstedet og læringsplattformen vil være tilgjengelig for de kommende årene der besøkende enkelt 
kan søke i databasen til læringsressursene, bruke spesifikke filtre avhengig av hva slags spørsmål de har 
og hvilken type materiale de leter etter. Utformingen av nettstedet og læringsplattformen  gjør det 
veldig enkelt å navigere og all informasjonen som tilbys av prosjektpartnerne  for  deling,  inspirasjon  og  
læring,  med    håp om  at    ideene,  arbeidet  og  resultatene som genereres gjennom hele perioden av 
Wake UP! partnerskapet kan hjelpe andre organisasjoner og andre konsortier i  
sivilsamfunnsorganisasjoner, eller faktisk enhver annen interessent som ønsker å lage plattformer og 
rom  for  unge  mennesker til å bli endringsmakere i lokalsamfunnene sine.   
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På vegne av alle prosjektpartnerne som er engasjert i Wake UP! prosjekt: Cluj-Napoca Frivilligsentral, 
BEST,  D  kolektiv,  Volunteering  Matters,  Dobrovolnické  centrum,  z.s.,  Association  Multikultura  og  
Gemeinsam  leben  &lernen  i Europa  e.V., vi håper at leserne vil finne dette dokumentet nyttig og 
inspirerende, og nettstedet og læringsplattformen skapt av konsortiet en nyttig kilde  til  kunnskap  og  
veiledende  ressurser  for  ungdom  aktivt  statsborgerskap   i mange  år  fremover. 
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