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DEL 1
Introduktion
Building Social Bridges-værktøjskassen giver praktiske råd til implementering af
træningsprogrammer, der sigter mod at fremme entreprenørskabstænkning, og øge
bevidstheden om vigtigheden af social kapital og entreprenørskabstænkning gennem forbedring
af entreprenørskabskompetencer. Det blev udviklet til lærere, undervisere, interessenter
og formidlere fra voksenlæringsinstitutioner og andre uddannelses- eller sociale sektorer.
Det gælder for hele træningsprogrammet, der er designet, de træningsmetoder, partnerne
anvender, og læringserfaringerne fra træningsdeltagere. Det overordnede mål er at udstyre
nøgleinteressenterne med al den nødvendige information om de træningsprogrammer, der er
udviklet og implementeret i de deltagende lande i projektet.
Resultaterne for slutbrugerne sættes i relation til rollemodellernes stemmer, og gensidige
læringsprocesser beskrives. Nye måder at lære på, der er sat i gang og testet i forskellige
variationer, alt efter partnernes metodiske styrker (fra kreative metoder til ’blended learning’),
er en del af denne værktøjskasse. Hele læringsprocessen og teknikkerne er beskrevet og kan
overføres. Derudover har resultaterne til formål at forbedre entreprenørskabs-mindset og
-kompetencer, øge den sociale kapital og forbedre den måde, vi arbejder med rollemodeller på.

Vigtige definitioner: Entreprenørskabs-mindset,
entreprenørskabstænkning og social kapital
Først bør det stå klart, hvad der menes med entreprenørskabs-mindset og
entreprenørskabstænkning. Alle undervisere og andre interessenter skal kende definitionerne
af ovenstående begreber. Ifølge Network for Teaching Entrepreneurship (NFTE) er ”et
entreprenørskabs-mindset et sæt færdigheder, der gør det muligt for mennesker at identificere og
få mest muligt ud af muligheder, overvinde og lære af tilbageslag, og lykkes i forskellige omgivelser”.
På den anden side handler ”entreprenørskabstænkning om at udnytte passioner, færdigheder,
erfaring, viden og indsigt, ressourcer og netværk til at spotte og udnytte mulighederne på det
rigtige tidspunkt og på den rigtige måde”.
Social kapital er ofte blevet brugt som begreb til at karakterisere de netværk, der binder folk
sammen på praktiske måder (brobyggende kapital) og opbygger gensidighed og social solidaritet
gennem fælles normer og loyalitet (forbindende kapital). Social kapital er en værdifuld kilde til
deltagelse i og relationer til fællesskaber; den er således en væsentlig ressource for voksne
kursister/lærende, der ønsker at få bedre adgang til arbejdsmarkedet, lokalsamfundet og
sociale grupper.
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Læringsmålene for værktøjskassen
Kernen i undervisningsprogrammerne er de lokale workshopper, der blev organiseret og
gennemført af partnerne i deres lande. Formålet med disse workshopper (ud over anvendelse
af metoder, indsamling af resultater og erfaringer fra workshopperne, og korte anbefalinger
ud fra disse erfaringer) kan beskrives som læringsmålene for denne værktøjskasse. Efter
flere drøftelser og møder blev partnerskabet enige om tre læringsmål, der skal indgå i denne
værktøjskasse. Disse er:
1. At forbedre entreprenørskabs-mindset og -kompetencer hos deltagerne (indvandrere
og personer, der dropper ud af uddannelse)
2. At hjælpe deltagerne med at bygge sociale broer og skabe social kapital, dvs. at skabe og
udvikle deres egne netværk
3. At øge motivation ved at lære af rollemodeller

Metoder og arbejdsformer
Partnerskabet var enige om, at hver partner skulle udvikle sin egen detaljerede undervisningsplan
i overensstemmelse med de lokale/organisatoriske behov. Metoderne blev præsenteret for
resten af partnerne før workshopperne, og der blev givet feedback. De metoder, som partnerne
besluttede at bruge i deres workshops, er som følger:
-

Udvikling af portfolio

-

Arbejde med biografi (livshistorie)

-

Rollespil

-

Storytelling (historiefortælling) – rollemodeller som succesfulde eksempler

Emner, der blev dækket under workshopperne
Flere emner er relaterede til entreprenørskabsaspekterne i projektet (tænkning og mindset).
Nogle af de emner, som partnerne dækkede, præsenteres nedenfor:
1. Kritisk tænkning: Evnen til at anvende procesorienteret tænkning på højere niveau,
overveje et problem fra en række mulige perspektiver og bruge disse overvejelser til at
træffe beslutninger.
2. Fleksibilitet & Tilpasningsevne: Evnen og viljen til at ændre handlinger og planer for at
overvinde nuværende og fremtidige udfordringer.
3. Kommunikation & Samarbejde: Evnen til at udtrykke sine ideer over for et bestemt
publikum og samarbejde med andre om at udvikle ideer og omsætte dem til handling.
4. At trives med risici - håndtering af tvetydighed og usikkerhed: At træffe ansvarlige
beslutninger, selv når resultatet af denne beslutning er usikkert, og de tilgængelige
oplysninger er begrænsede. Den værdiskabende proces omfatter struktureret test af
ideer og prototyper i de tidlige stadier for at reducere risikoen for fiasko.
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5. Initiativ & Selvstændighed: Styrken til at tage ejerskab over et projekt uden input eller
vejledning, tage udfordringer op og arbejde selvstændigt med løsning af problemer.
6. At spotte muligheder for fremtidig retning: At identificere behov og udfordringer, der
skal imødekommes. Identificere og gribe muligheder for at skabe værdi.
7. Kreativitet og innovation: Evnen til at få ideer og udvikle dem til at skabe værdi. Udforske
og eksperimentere med innovative tilgange.
8. Planlægning og ledelse: Evnen til at prioritere, organisere og følge op på sine mål.
9. Mobilisering af andre og mobilisering af ressourcer: At inspirere andre og påvirke dem
til at følge og understøtte din forretningsidé. Finde måder at indsamle de ressourcer, du
har brug for til at opnå det.
10.Værdsættelse af idéer: At forstå, hvad værdi er i social, kulturel og økonomisk henseende,
og skabe flest ideer og muligheder.
11.Etisk og bæredygtig tænkning: At vurdere virkningerne af idéer, der giver værdi, og
virkningerne af entreprenørskabsindsatsen for lokalsamfundet, markedet, samfundet
og miljøet.

Effekt og overførbarhed
Værktøjskassen giver praktisk rådgivning til at gennemføre undervisningsprogrammer, der
sigter mod entreprenørskabstænkning og at fremme bevidstheden om betydningen af social
kapital og entreprenørskabstænkning, ved at forbedre entreprenørskabskompetencerne. Den
viser flere måder at skabe rammerne for at starte lignende læringsprocesser på. Den forventes
derfor at have betydning for undervisere fra organisationer inden for voksenuddannelse og
i andre sammenhænge (andre undervisningsområder, socialt arbejde/integrationsarbejde,
lokale myndigheder osv.).
Værktøjskassen kan bruges til at arbejde med disse emner af en række organisationer inden
for uddannelse og social sammenhængskraft. Den centrale idé i læringsdesignet kan også
tilpasses arbejdet med andre sårbare grupper og andre læringstemaer. Det er ikke nødvendigt
at bruge hele programmet, det er også muligt at bruge dele af det.
I næste afsnit af værktøjskassen vil de metoder, som partnerne anvender under workshopperne,
blive præsenteret og analyseret. Afsnittet omfatter ’peer-to-peer learning’ baseret på
rollemodeller og hovedtræk af analysen af god praksis, der er genereret fra workshopperne.
Idéer og drøftelser fra workshopperne præsenteres også i dette afsnit. Desuden formidler
værktøjskassen erfaringer fra deltagere og rollemodeller i workshopperne. Evalueringen af
resultater præsenteres også i dette afsnit. Til sidst præsenterer værktøjskassen konklusioner
og anbefalinger.
Mange af deltagerne i de eksempel-workshopper der blev afholdt i projektet var unge migranter,
hvoraf nogle af dem ikke har færdiggjort skolen, for hvem rollemodellerne er særligt vigtige
som et positivt eksempel på at overkomme barrierer og hjælpe dem med at skabe deres egne
veje ind i deres fremtidige udvikling. Hvor det er relevant, bliver der refereret til unge migranter
der ikke har færdiggjort skolen i de følgende kapitler.
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DEL 2
Opbygning af social kapital gennem peer learning i mødet
med rollemodeller
Peer Learning, af Ludwig Zeier

1.

Introduktion

Peer-Learning ist ein wichtiger Bestandteil des Projekts ”Building Social Bridges”. Wir sehen die
Arbeit mit den Role Models als eine Spielart des Peer-Learning. Mit Role Models zu arbeiten,
bedeutet, dass Personen, die in der gleichen Ausgangssituation wie die Lernenden waren,
über ihren erfolgreichen Werdegang berichten. Umso näher die Role Models den anderen
Lernenden stehen – was das Alter, die Herkunft, die persönliche Situation, den Status betrifft –
umso stärker werden sie als Peers wahrgenommen und um so stärker ist ihre Vorbildwirkung.
Diesem Bedürfnis kann man nur bedingt nachkommen, dazu bräuchten wir viele verschiedene
Role Models. Dies umzusetzen, erlauben die Ressourcen unseres Projekts nicht. Aber auf jeden
Fall teilen die Role Models die Erfahrung der Migration, die Probleme und Herausforderungen,
vor die man in der Inklusion in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt gestellt wird und
die Erfahrung der Hilfe aber auch der Barrieren, denen man in der Aufnahmegesellschaft
begegnet. Unsere Erprobungen zeigen, dass die Role Models für die Lernenden gerade
deswegen so überzeugend sind, weil sie sich ihnen näher fühlen, da sie deren Erfahrungen der
Flucht und Migration sowie der Inklusion teilen können, auch wenn das Alter oder die Herkunft
verschieden sein mögen. Sie vertrauen daher eher ihren Hinweisen und Ratschlägen. Wir
sehen, die hier vorgestellte Methodik mit Role Models in der Bildungsarbeit mit Migrant*innen
und Geflüchteten als eine vielversprechende Variante des Peer-to-Peer-Learning. Vor allem
wollen wir dabei auch die mentalen Vorstellungen insofern ändern, als dass wir die Lernenden
motivieren wollen, so weit wie es ihnen möglich ist, ihr Zukunft aktiv zu gestalten. Wenn wir
in diesem Zusammenhang von unternehmerischem Denken sprechen, so geht es uns nicht
darum, neoliberalen Argumentationsmustern zu folgen und Ich-AGs zu gründen, sondern
Fähigkeiten wie beispielsweise Flexibilität, Aktivität, Kreativität zu entwickeln und zu fördern.
Allen Erwachsenenbildner*innen hoffen wir mit unseren Überlegungen zur und unseren
Erfahrungen mit der Methodik des Peer-Learning zu helfen, diesem Ziel näher zu kommen.
Gerade in der Entwicklung von sozialen Kompetenzen kann man sehr gut am Beispiel von
Vorbildern lernen. Diese Form des Lernens am Vorbild aus der eigenen Community ist unser
zentraler Ansatz, um Empowerment durch unternehmerisches Denken und das Bilden von
sozialem Kapital zu fördern.
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2.

Hvordan vi forstår peer learning

I mange undervisningssammenhænge er begrebet ’peer’ lig med ’samme alder’. Vores definition
udvider begrebet: En ’peer’ er derfor en person, der deler en bestemt egenskab med en
anden, f.eks. alder, status, problemer, der skal overkommes, personlige interesser, evner og
færdigheder, social baggrund (jf. P. P. Gromek, 2012, 22f). Peers er især vigtige for de unges
udvikling og søgen efter retning. En del af peer learning er at dele erfaringer og dermed udvikle og
styrke en følelse af ”vi”. I forhold til undervisning og udvikling af unge med indvandrerbaggrund
udgør personer, der har gjort lignende erfaringer, vigtige referencepunkter; jo tættere de er
i alder, jo bedre. Derfor besluttede vi at udvide peer learning-tilgangen ved at arbejde med
såkaldte rollemodeller. Rollemodeller fungerer ikke som lærere eller autoritative figurer, men
som ligestillede, der deler deres erfaringer og motiverer de unge, de møder, til at deltage i en
udveksling. De deler migrationserfaringen med kursisterne såvel som kravene til inklusion i
modtagerlandet. I den forstand kan det at arbejde med rollemodeller også ses som en slags
peer-rådgivning.
Gennem processen med peer learning vil kursisterne blive i stand til at finde svar på
følgende spørgsmål: Hvilken slags mentale billeder og forestillinger kan være nyttige for
inklusionsprocessen? Hvordan kan vi skabe og øge den sociale kapital?
Det betyder, at mødet med rollemodellerne gør det muligt for kursisterne at sætte
spørgsmålstegn ved og ændre deres adfærd samt styrke kompetencerne til at skabe social
kapital. Det handler om at styrke deres position i samfundet gennem peer-rådgivning med
rollemodeller. Sidstnævnte er forpligtet til at tilbyde hjælp til selvhjælp.
Metodisk taler vi om peer learning, en udveksling af viden inden for en gruppe; dog stimuleret
og motiveret af rollemodellen. Ideelt set mødes deltagerne fysisk et sted, selvom vi prøvede
andre muligheder under pandemien. Det virker også, selvom rollemodellen kun er til stede i et
filmisk eller skriftligt portræt. I så fald er rollemodellen ikke længere en direkte deltager i peer
learning, men hans eller hendes bidrag initierer en vidensudveksling blandt ligestillede (peers).
I projektet ”Building Social Bridges” udviklede vi filmportrætter til dette formål, suppleret med
korte skriftlige portrætter. Hele materialet kan tilgås gratis (https://buildingsocialbridges.eu).
Det er vigtigt for os, at denne læringsproces involverer et læringsfællesskab, hvor alle er på
lige fod og uden lærerens og kursisternes traditionelle hierarkiske roller. I vores projekt er
rollemodeller ikke lærere, de fortæller blot om deres erfaringer og deler deres viden. Da
deltagerne alle er forskellige, skal rollemodellernes strategier transformeres og tilpasses
løbende. Her er hver deltager i peer-gruppen ekspert i sin egen hverdag. Både peers og
rollemodeller kommer med impulser, sætter retning og giver rum til resonans. Peer learning
er i denne forstand transformativ og kooperativ.
For rollemodeller indleder sådanne møder – men også arbejdet med et filmportræt – en vigtig
proces med selvrefleksion. De ser tilbage på deres rejse og indser afgørende faktorer for
deres succes. At blive opmærksom på disse faktorer er en væsentlig ressource til at mestre
kommende udfordringer.
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2.1

Peer learning som transformativ læring

Transformativ læring er blevet et nøglebegreb i international læringsforskning og -teori. På
mange måder kan det betragtes som et nært beslægtet læringskoncept til peer learning.
Transformativ læring – eller meningsfuld læring – defineres som en læringsproces, der indebærer
større eller mindre ændringer i kursistens identitet. Denne form for læring er særligt velegnet
til at ændre kursisternes holdninger, men den kræver også et højt niveau af engagement og
motivation hos kursisterne. Den åbne ramme for en peer-gruppe og rollemodellens positive
indvirkning kan stimulere disse læringsprocesser. Derudover er transformativ læring i denne
forstand tæt forbundet med praksis og hverdag – den er situeret. Dette aspekt bidrager også
til at styrke deltagernes motivation og engagement.

2.2

Peer learning som kooperativ læring

Kooperativ læring er baseret på en socialkonstruktivistisk tilgang, hvor læring per definition
er en social proces, og interaktion spiller en vigtig rolle. De lærende arbejder sammen om en
opgave, og hver deltager bidrager med sit engagement. Denne form for læring har brug for
strukturer og skal underbygges af pædagogiske principper. Overholdelse af disse principper
kan sikres af voksenunderviserne – som i vores projekt. Vigtige principper er: lige deltagelse,
anerkendende relationer, deltagernes ansvar for hinanden, bestræbelserne på og især ansvaret
for ens egen læringsproces.
Det er derfor en fordel, hvis peer learning støttes og ledsages af voksenundervisere: på den ene
side for at tilvejebringe infrastruktur og rammer og tilbyde metodologisk støtte til udveksling af
viden og erfaringer, men på den anden side også for at sikre de mentale forudsætninger hos
kursisterne for at skabe vellykket kooperativ og transformativ læring.
De personlige og følelsesmæssige færdigheder, der spiller en stor rolle i peer learning og
fremmes af det, er: empati, aktiv lytning og motivation. Andre individuelle færdigheder spiller
også en vigtig rolle, såsom tålmodighed og fleksibilitet. Sidstnævnte går hånd i hånd med
kravene til transformativ læring. Der er ingen opskrifter at følge.
I peer learning øges selvværdet også. At have det godt med dig selv, indse, at du kan hjælpe en
partner, at du kan rådgive nogen med din egen viden - alt dette stimulerer selvværdet for alle
deltagere.
Vi har allerede nævnt vigtigheden af at huske at reflektere over din egen historie og de deraf
følgende styrker og svagheder, for at blive opmærksom på egne mentale modeller, der er
forbundet med din historie. Peer learning tilbyder et egnet rum til at opdage og finde sig selv.

3.

Metoder

Formålet med dette afsnit er ikke at præsentere en omfattende metode til peer learning. Her vil
vi kun nævne et par eksemplariske metoder, som efter vores erfaring er egnede til peer learning.
UniT har udviklet et uafhængigt metodologisk-didaktisk koncept for voksenuddannelse:
kunsten at lære. Ud over grundlæggende overvejelser er der også en metodesamling fra uniT.
Find mere information her: KUNSTLABOR Graz - Lernkunst (kunstlabor-graz.at)
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3.1

Den narrative metode

Tilgangen i den narrative metode understreger, at mennesker aldrig er defineret af deres
problemer. Det eneste problem er selve problemet. Selvom dette lyder simpelt, så har mange
mennesker tendens til at identificere sig med deres problemer og vanskeligheder. Den narrative
tilgang hjælper til at eksternalisere vanskelighederne for at håndtere dem og tænke i konkrete
løsninger. Eksternalisering er en proces, hvor folk begynder at bruge et helt andet sprog og
indtage en helt anden holdning til deres problemer. Det sprog, vi bruger, er meget vigtigt, fordi
ord har en betydelig indvirkning på vores opfattelse og håndtering af vanskeligheder.
Det er især vigtigt, at mennesker, der er i gang med at omstille og ændre sig, sætter ord på
deres egen situation; den narrative tilgang kan derfor give afgørende støtte til enhver form
for udveksling mellem ligestillede (peers). De fortæller deres livshistorier, som altid er sat
ind i en sammenhæng - tid, sted, relationer. Den biografiske fortællemetode kan anvendes
i det pædagogiske arbejde med flygtninge for at fremme forbindelsen mellem større
samfundsmæssige forandringer med store konsekvenser og betydningen for den enkeltes og
familiens livshistorie. Denne tilgang har imidlertid brug for opmærksomt personale, især når
det drejer sig om traumatiserede mennesker.

3.2. Kreative metoder
Vores bemærkninger om den narrative metode fremhæver betydningen af ord, af sproget.
Især når vi arbejder med indvandrere, men også med andre uddannelsesmæssigt dårligt
stillede mennesker, ved vi, at deres sproglige kompetence er begrænset. Derfor skal evnen til
at udtrykke sin egen livshistorie i ord og sætninger - det vil sige at eksternalisere den - også
udvikles og faciliteres.
Derudover giver kreative tilgange mulighed for at udtrykke sig med andet end ord. Maleri,
musik, kropslige udtryk og drama, for blot at nævne nogle få, tilbyder en særlig tilgang til at
fange ens egen historie og indre billeder. Ord udgør det mest bevidste lag af menneskelig
hukommelse. Kropslige fornemmelser, billeder og fragmenter deraf samt dramatiske minder
kan udtrykkes ved at arbejde kreativt med forskellige medier, nogle gange uden bevidst kontrol.

4.

Resumé: Vores erfaringer

Vores erfaringer med projektet viser, at det at skabe mødesteder mellem rollemodeller og
kursister som en form for peer learning er en meget lovende måde at fremme inklusion på.
Det er en motiverende proces for kursisterne, men også for rollemodellerne, og det er en
metode til at håndtere den mentale konstruktion af inklusion, styrke troen på egen formåen
og entreprenørskabstænkning. Det viser, at det virkelig er vigtigt at være aktiv og overvinde
integrationsbarrierer, og det viser, hvor vigtigt sociale netværk er i denne proces.
Det er vores erfaring, at vi også kan sige, at der er en hel del muligheder for at arbejde med
rollemodeller i en læringsproces, det kan også gøres online eller ved hjælp af film, og det åbner
for en masse muligheder for og metoder til at reflektere over erfaringerne fra mødet og tilpasse
de strategier, der læres af rollemodellen, til ens eget liv. Peer learning er et effektivt skub til at
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gentænke sine egne mentale konstruktioner og til at finde sin egen vej til integration. Men der
er brug for hjælp fra modtagersamfundet
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DEL 3
Værktøjskasse del 3: Foreslåede workshopmetoder
til at styrke entreprenørskabstænkning
og opbygge social kapital
Entreprenørskabstænkning og -handling omfatter ikke kun forståelse af økonomiske
sammenhænge; det omfatter også kreative færdigheder og sociale kompetencer, f.eks. i form
af teamwork, kommunikation og etablering af netværk. Disse færdigheder og kompetencer kan
anvendes i karriereplanlægning såvel som i gennemførelse af private projekter og styrkelse af
ens egen modstandsdygtighed, og dermed bidrage til den aktive udformning af ens eget liv.
Forskellige gennemprøvede lærings- og undervisningsmetoder kan bruges til at undervise i
disse kompetencer, og er egnede til at nå læringsmålene.
Formålet med at undervise i entreprenørskabsfærdigheder er, at deltagerne:
•

identificerer deres personlige kompetencer, styrker og færdigheder, men også svagheder
og behov

•

lærer, hvordan de anvender vigtige nøglekompetencer til deres egen karriereplanlægning
og erhvervsmæssige og personlige succes gennem entreprenørskabstænkning

•

lærer mulige livsveje og strategier til at nå deres mål

Undervisning i entreprenørskabstænkning kræver metoder, der er kreative, kommunikative og
teamorienterede på den ene side, men på den anden side også finder frem til individuelle styrker
og svagheder og giver deltagerne konkrete muligheder for handling på deres erhvervsmæssige
og private livsveje. I det følgende præsenteres nogle gennemprøvede metoder, der let kan
tilpasses og bruges på forskellige måder. Mange af metoderne blev anvendt i Building Social
Bridges-projektet i workshopper, der havde til formål at styrke entreprenørskabstænkning og
opbygge social kapital.

Analyse af potentiale
I virksomheder bruges analyse af potentiale ofte til at vurdere medarbejdernes viden, færdigheder,
motivation og personlighedstræk. Der oprettes en potentialeprofil ud fra de registrerede
egenskaber. En analyse af potentiale kan betragtes som et redskab til at mindske identificerede
svagheder og fremme styrker på en målrettet måde. Især for unge bruges potentialeanalyse
ofte til at finde frem til karrieremuligheder; men på grund af den styrkeorienterede tilgang
tjener den også til at fremme deltagernes selvtillid, da opmærksomheden henledes på deres
evner, styrker og interesser.
Først og fremmest er målet at give viden, ikke til underviserne, men til deltagerne selv, med det
formål at øge deres selvtillid og ansvarsfølelse for deres egen personlige og erhvervsmæssige
fremtid. Det er vigtigt, at kursisterne forstår målene, processen og betydningen af
potentialeanalysen.
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Når analysen er lavet, bør der være en personlig og anerkendende feedbackdiskussion.
Resultaterne af potentialeanalysen dokumenteres skriftligt og integreres i et passende
portfolioværktøj (f.eks. Europass).

Analyse af styrker og svagheder
Analysen af styrker og svagheder stammer fra virksomhedsstrategi og bruges der til at
bestemme potentialet i en virksomhed. En virksomheds (finansielle, organisatoriske, fysiske og
teknologiske) ressourcer måles. Analysen af styrker og svagheder er en del af SWOT-analysen.
Den fokuserer på en virksomheds interne faktorer, nemlig dens styrker og ressourcer. SWOTanalysen ser også på eksterne faktorer og undersøger mulighederne og risiciene ved en
virksomhed.
Når man analyserer sine egne kompetencer, er det lige så vigtigt at se på teknisk viden og
kompetencer, som det er at se på social kompetence og personlige karakteristika. Ved en
analyse af styrker/svagheder inden for faglige færdigheder bør følgende spørgsmål besvares:
•

Hvad kommer let til mig?

•

Hvad er jeg god til?

•

Hvad har jeg succes med?

•

I hvilke situationer kan jeg anvende min viden?

•

Hvad finder jeg særligt svært?

•

Hvilke fejl har der været?

•

Hvilke færdigheder vil jeg gerne udvikle yderligere?

Lige så vigtigt er, hvordan man er som person::
•

Hvad kan jeg lide at lave?

•

Hvad modtager jeg stor anerkendelse for?

•

Hvad kan jeg gøre for at hjælpe andre?

•

Hvilke mennesker kommer jeg særligt godt ud af det med?

•

Hvad kan jeg ikke lide?

•

Hvilket personligt særpræg er en forhindring for mig?

Med svarene på disse spørgsmål lærer deltagerne deres styrker og svagheder at kende og kan
drage de relevante konklusioner og udvikle skridt til handling.

Arbejde med portfolio
En portfolio er en mappe, hvor bestemte dokumenter kan samles og organiseres. På
uddannelsesområdet henviser den til en samling af dokumenter (rapporter, certifikater, diplomer
og lignende, men også CV’er, fotos og beskrivelser), der skildrer en persons læringsbiografi
helt eller delvist (jf. Strauch et. Al 2009: s. 73). Deltagerne arbejder på en portfolio individuelt
i en workshop eller ifølge instruktioner mellem workshopper. Resultaterne er velegnede til

16

systematisk registrering og dokumentation af læringserfaringer og -succeser. Portfolien kan
derefter laves individuelt – fysisk eller elektronisk – eller ved at bruge eksisterende modeller
som f.eks. Europass.
Portfolioarbejdet kan danne grundlag for refleksionsfasen. I Building Social Bridges-projektet
blev portfolier lavet af deltagere, der ønskede at bruge dem til andre formål såsom i jobsøgning.
Die Portfolioarbeit kann die Grundlage für eine Reflexionsphase sein. Im Building Social Bridges
Projekt wurden Portfolios u.a. von Teilnehmenden erstellt, die diese für weitere Zwecke wie
z.B. Bewerbungsverfahren nutzen wollen.

Metoden Ikigai
Ikigai er et japansk koncept, der betyder ”det, der er værd at leve for”. Den siger, at i stedet for
at se arbejde som en social forpligtelse, finder man mening i at gøre noget, som man elsker, er
god til, kan betales for, og som kan være til gavn for verden. Ikigai er et værktøj til at identificere
tegn på, hvad der mangler i din ”ligning”. For eksempel kan du føle dig glad og tilfreds i det, du
gør, men du kan ikke leve af det; eller du tjener en masse penge og er god til, hvad du gør, men
du har stadig en følelse af tomhed.

Ikigai (egen afbildning)

Metoden består af fire kerneelementer: Vocation (kald/hverv), Profession (erhverv), Mission
og Passion. Skæringspunkterne for disse elementer udgør så et overordnet grundlæggende
behov. Metoden kan bruges til selvrefleksion såvel som til at sætte personlig og erhvervsmæssig
retning.
I projektet Building Social Bridges blev Ikigai-metoden bl.a. brugt til at identificere deltagernes
interesser, evner og passioner; kombinationen med kreative teknikker (f.eks. mind mapping)
tjente til at fremme kreativ og entreprenøriel tænkning og udvikle mål og visioner.
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Arbejde med biografi
Biografi kommer fra græsk og betyder en beskrivelse af livet. Mennesker, der flygter eller
emigrerer fra deres oprindelseslande, oplever alvorlige forstyrrelser af deres livsforløb og
er nødt til at genopbygge deres hverdag i deres nye miljø. Biografiarbejde støtter flygtninge
og migranter i at opfatte og anerkende deres egne ressourcer og i bearbejdningen af
udfordrende livsbegivenheder. I modsætning til et curriculum vitae, som dokumenterer en
kronologisk sekvens af nøgledatoer, tilbyder biografier en refleksiv undersøgelse af livsplaner,
følelsesmæssige referencer og fortolkning og integration af begivenheder.
Som allerede beskrevet i kapitlet om peer learning kræver den biografiske fortællemetode
som et redskab i pædagogisk arbejde en opmærksom tilgang, da især flygtningenes erfaringer
ofte har været stressende eller endda traumatiserende. Interviewene med rollemodellerne i
Projektet Building Social Bridges var delvist baseret på biografisk arbejde.

Storytelling
Storytelling er en narrativ metode, der allerede er beskrevet mange gange, og som bruges
i pædagogisk arbejde. Den kan bruges til at videregive viden samt til at fremme associativ
tænkning og refleksion. En levende fortalt historie kan lettere tiltrække andre menneskers
opmærksomhed end en rent faktuel præsentation. I modsætning til biografiarbejde formidler
storytelling en historie, der kan være sand, men ikke nødvendigvis behøver at være det. Derfor
er storytelling ikke det samme som biografiarbejde.
Storytelling er også velegnet til øvelser for at lære hinanden at kende og til teambuilding i en
læringsgruppe; et eksempel på dette er kortspillet ”Mere end én historie”, der har til formål at
bygge bro mellem mennesker i alle aldre og med forskellige baggrunde og kulturer.
(https://www.morethanonestory.org/en).

Rollespil
Rollespil betragtes som en metode til at træne og simulere social adfærd og er særligt
velegnet til at udforske ens egen rolleadfærd samt andres adfærd (Stangl, 2021). Rollespil er
populære blandt lærere, fordi de er varierede og interaktive, spontane og problemorienterede.
Deltagerne er ofte skeptiske over for rollespil, fordi aktive læringsmetoder kræver mod, og
de frygter at skulle vise deres følelser åbent. Rollespil kan skabe pres på deltagere i forhold
til at optræde og bør derfor bruges, hvor der har været tid og mulighed for at lære hinanden
bedre at kende, såsom i en senere fase af en gruppeproces, hvor tilliden har haft tid til at vokse
mellem deltagerne.
En typisk metode til rollespil, der bruges i voksenuddannelse såvel som i mange virksomheder,
er Walt Disney-metoden. Her glider deltagerne ind i faste roller (drømmer, realist, kritiker).
Deltagerne passerer nu fysisk gennem disse tre ”hjørner” i rummet: drømmerens hjørne,
hvor alle ideer - selv urealistiske - er tilladte, realistens hjørne, hvor ideerne kontrolleres for
deres gennemførlighed, og endelig kritikerhjørnet, hvor deltagerne kritisk undersøger de
tidligere diskuterede ideer. Processen betragtes som afsluttet, når alle relevante spørgsmål
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er blevet besvaret. Walt Disney-metoden har til formål at gøre det muligt at løsne indgroede
tankestrukturer og se på ideer og objekter fra et andet perspektiv.
I Building Social Bridges-projektet blev rollespil blandt andet brugt i workshops til at løse
deltagernes jobsøgnings- eller opstartsproblemer på en legende måde.

Anerkendende undersøgelse (Appreciative Inquiry)
At tro på egne styrker er en væsentlig del af entreprenørskabstænkning. Anerkendende
undersøgelse (Appreciative Inquiry - AI) er en værdibaseret tilgang fra organisationsudvikling,
der fremmer en anerkendende holdning hos enkeltpersoner, teams eller organisationer.
Metoden har til formål at skabe visioner for forandring baseret på, hvad der allerede eksisterer.
Det centrale element i AI er de anerkendende spørgsmål til (eller udforskning af) personen
eller holdet.
Den praktiske gennemførelse er meget varierende og kan tilpasses efter behov (antal deltagere,
varighed af arrangementet osv.). Generelt gennemgår AI følgende fire trin:
1. Forståelse af succes: Deltagerne deler deres personlige erfaringer med det givne emne
og eventuelle forudsætninger for succes og diskuterer dem med de andre deltagere.
2. Udvikling af fremtiden: Baseret på succeshistorierne formuleres visioner for
videreudvikling. Det diskuteres blandt andet, hvordan de positive erfaringer kan overføres
til andre.
3. Udformning af fremtiden: Efterfølgende overvejes det, hvordan udviklingen rent faktisk
skal forløbe.
4. Realisering af fremtiden: Endelig udvikles der konkrete strategier for gennemførelse.
I Building Social Bridges-projektet blev historiefortællernes rolle i det første trin delvist
overtaget af rollemodellerne. Det er dog vigtigt, at så mange deltagere som muligt bidrager til
succeshistorierne, så der kan opstå en bred vifte af visioner for fremtidig udvikling.

Selvrefleksion: ”holde fast” på tanker og handlinger
Denne metode har til formål at hjælpe folk med at blive opmærksomme på den ubevidste del
af deres tanker og handlinger. Først og fremmest skal et emne eller et område af livet eller
hverdagen vælges ud til selvrefleksion. I næste trin laves et skema, hvor deltagerne spontant
kan indtaste noter om tanker og/eller adfærd, der er relateret til det valgte refleksionsområde.
Det er vigtigt at fastsætte en tidsperiode for selvobservation (f.eks. en dag eller en uge). Endelig
opsummeres og evalueres noterne:
•

Hvilke mønstre bemærker jeg?

•

Hvad betyder det for mig?

•

Set i bakspejlet, hvad ville jeg gøre på samme måde, hvad ville jeg gøre anderledes?

•

Hvorfor beslutter jeg på denne måde?
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I et yderligere trin kan en betroet person blive bedt om at vurdere selvopfattelsen udefra.
Selvrefleksion kan gives til deltagerne i en workshop som en afsluttende ”hjemmeopgave”.

Selvrefleksion: legende test af alternativer
Denne metode er designet til at hjælpe folk afprøve alternative måder at tænke og handle på
og på denne måde sætte spørgsmålstegn ved deres egne tanker og handlinger. Til dette formål
vælges et konkret område af livet eller en hverdagssituation til selvrefleksion. I det næste skridt
udvikler en arbejdsgruppe en dramatisk gengivelse af en typisk situation fra dette område.
Inden for den dramatiske gengivelse afprøves forskellige adfærdsmønstre derefter i
forskellige roller. Gruppens medlemmer bør overveje, hvilke standarder den spillede adfærd
kan bedømmes ud fra, og lave en passende vurdering. Endelig diskuterer gruppen, hvilke
konsekvenser der kan drages af dramatiseringen for deres egen adfærd.
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DEL 4
God praksis: Præsentation af lokale workshopprogrammer
Samlet af Maren Pilegård Andersen, med bidrag fra alle projektpartnere

Introduktion
I det følgende præsenteres de workshopprogrammer, der blev testet af projektpartnerne. I
dette afsnit præsenterer vi de forskellige programmer med henvisning til de anvendte værktøjer
fra projektet, såsom rollemodelportrætter, metodologi og de kompetencer og deltagere,
programmerne er rettet mod.
Formålet er at præsentere praktiske ’best practices’, der blev afprøvet, for at inspirere til
implementering i forskellige sammenhænge med forskellige mål og målgrupper.

Lokalt workshopprogram Tyskland
Sted

Osnabrück, Niedersachsen.

Projektpartner

VNB

Anvendte
rollemodelportrætter

Alle 4 tyske rollemodelportrætter blev anvendt

1. Kass Kasadi:
https://www.youtube.com/
watch?v=w34dRoiLR7s&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=19
2.

Edell Otieno-Okoth, (som ikke var til stede i workshoppen):

https://www.youtube.com/
watch?v=cbpn7XRlsD8&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=7
3. Nadine Nana Ngantcha:
https://www.youtube.com/
watch?v=_9FE5gyRGt0&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=8
4.

Demian Onwuegbu (som bidrog til workshoppen):

https://www.youtube.com/
watch?v=2TR8MmApImg&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=21
Portrætter og videoer af rollemodellerne kan findes på www.buildingsocialbridges.eu.
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Målgruppe, deltagerprofil og -antal:
Workshoppen var et samarbejde med den lokale gruppe af Baobab Zusammensein e.V.
i Osnabrück, som er en organisation bestående af afrikanske migranter, der har grupper
flere steder i Niedersachsen og arbejder i hele delstaten. Baobab Zusammensein e.V. er en
del af VNB-netværket og havde allerede været partner i forhold til at finde og lave portrætter
af rollemodeller. Målgruppen for workshopperne var også den lokale gruppe af Baobab
Zusammensein e.V. De har en kernegruppe på ti personer. Halvdelen af dem er kvinder,
halvdelen mænd. De arbejder alle som frivillige, derfor fandt seminaret sted en lørdag på deres
sædvanlige mødetidspunkt.

Specifikke udfordringer eller behov, der adresseres i undervisningsprogrammet:
Som forberedelse til workshoppen havde gruppen et møde, hvor de satte sig ind i projektet, så
alle portrætter og drøftede deres ønsker til seminaret. De valgte 3 emner:
•

Empowerment af kvinder

•

Håndtering af tyske kolleger

•

Muligheder for finansiering af deres aktiviteter

Tilsigtede kompetencer og læringsmål:
For at tilpasse gruppens ønsker til rammerne for entreprenørskabs-mindset, -kompetencer
og social kapital drøftede vi planen for seminaret med en af rollemodellerne og kom frem til
følgende læringsmål:
•

At gøre deltagerne bevidste om deres styrker

•

At styrke gruppen og dens netværk for at opbygge social kapital

•

At lære metoder/øvelser til empowerment at kende

•

Strategisk tænkning som en tilgang til fordomme/racisme

Anvendt metodologi/pædagogik:
Følgende af projektets metoder blev anvendt:
•

Analyse af potentiale

•

Analyse af styrker og svagheder

•

Anerkendende undersøgelse (Appreciative Inquiry)
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Undervisningsprogrammets varighed:
Dagsordenen blev ud fra læringsmålene organiseret i 6 dele:
Introduktion af deltagere
Indsamling af ideer: “Hvad er empowerment?”
Øvelse: Min styrke
Håndtering af tyske kolleger
Finansieringsmuligheder
Evaluering
Aktivitet 3 - Arbejde med portfolio
Diskussion
Selve undervisningsprogrammet blev gennemført i tidsrummet 11.00 - 14.00. Ikke inkluderet
heri er gruppens forberedelsestid med mødet forud for seminaret og forberedelsen og
opfølgningen med rollemodellerne. I alt blev det til 10 timer.

Nødvendige materialer og udstyr:
•

Teknisk udstyr til at vise rollemodelvideoerne og en præsentation

•

Flipover og skriveredskaber

•

Arbejdsarket “Min styrke” (Bilag 1)
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Fremgangsmåde:
Rekrutteringen til undervisningen stod organisationen Baobab – Zusammensein e.V. for,
understøttet af VNB, der formidlede de nødvendige oplysninger. Baobab var en del af hvert
enkelt trin vedrørende undervisningen såsom planlægning, moderering og evaluering af
seminaret.

1.

Introduktion af deltagere

Introduktionen bestod af en runde med personlig præsentation, og VNB præsenterede BSBprojektet og samarbejdet med Baobab indtil da.

2.
Indsamling af ideer: “Hvad er
empowerment?”
Først indsamlede og diskuterede deltagerne ideer
med udgangspunkt i spørgsmålet: ”Hvad betyder
empowerment af kvinder for dig?” Hensigten var at
fokusere deltagernes syn på det emne, de havde valgt
forud for træningen, og få de forskellige meninger i
gruppen frem. Se billede:

3.

Øvelse: “Min styrke”

Øvelsen “Min styrke” har to trin. Først blev arbejdsarket udleveret til deltagerne med opfordring
til at udfylde det ved at vælge én af de mange styrker, hver deltager har. Det blev på forhånd
nævnt, at alle efterfølgende skulle præsentere sine resultater for gruppen. Der var 10-15
minutter til at udfylde arbejdsarket og svare på følgende spørgsmål:
•

Hvad er din styrke?

•

Hvor lærte du, hvad du kan gøre med den?

•

Hvordan anvender/bruger du din styrke? (kort
beskrivelse)

•

Tænk på flere/andre måder, du kan anvende/
bruge din styrke
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I andet trin præsenterede hver deltager sin styrke. Undervejs blev styrkerne og mulighederne
for at bruge dem samlet på en flipover. Det blev gjort sådan, at alle gruppens styrker blev
samlet under én overskrift og de måder, de kunne blive brugt under en anden. Se billede af
gruppens kompetencer og mulige områder for anvendelse:
Afhængigt af gruppen kan forskellige debatter igangsættes. Da et af emnerne var
empowerment, fokuserede vi på spørgsmål to og identificerede tre væsentlige veje til at
opnå styrke:
•

Gennem familien

•

Gennem skole/uddannelse

•

Gennem sig selv / ”det er der bare”

Ud fra de tre punkter blev måderne til at styrke (empower) nogen diskuteret, såsom læring
gennem rollemodel (familie), læring ved at blive undervist (skole/uddannelse), læring gennem
forstyrrelser, der medfører et øjebliks erkendelse (gennem sig selv / ”det er der bare ”).
Derudover blev forholdet mellem gruppens kompetencer og ansøgninger om finansiering
diskuteret. Logikken i ansøgningerne forbinder ofte ansøgerorganisationens kompetencer med
de mål, der skal nås. Det vil sige, at når man planlægger at søge om finansiering af fremtidige
aktiviteter, skal de to elementer passe sammen.

4.

Håndtering af tyske kolleger på arbejdspladsen

Læringsmålet strategisk tænkning som tilgang til fordomme/racisme var på forhånd drøftet
med rollemodellerne. Det blev aftalt, at emnet racisme/fordomme ville blive introduceret, hvis
deltagerne nævnte det, ikke af facilitatorerne. De ville starte med emnet håndtering af tyske
kolleger.
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Den valgte metode var en gruppediskussion af eksempler, som deltagerne gerne ville dele.
Som en introduktion blev tilgangen til diskussionen forklaret med følgende scenarier:

Hvis jeg er i en svær situation,
ser jeg ofte kun min modpart.

Hvis jeg træder et skridt tilbage,
kan jeg se, at jeg er en del af situationen.

Jeg kan se situationen udefra og analysere den.

Hvis forskellige mennesker ser på situationen, får
jeg forskellige syn på, hvad der skete, og hvordan
man finder en løsning. Hver enkelt finder en løsning
ud fra sine egne styrker, og jeg kan vælge den, der
passer til mi.
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Målet var at diskutere vanskelige situationer, på eller uden for arbejdspladsen, fra forskellige
perspektiver. Gruppen og den person, der introducerer situationen, skal således gives forskellige
tilgange til, hvordan de kan reagere, afhængigt af den respektive persons styrker. Dette vil
udvide de mulige reaktioner og styrke den strategiske tænkning i vanskelige situationer.
Spørgsmålet til at starte øvelsen var: ”Kan du huske en situation på arbejdet med tyske
kolleger, som ikke var let, og som du gerne vil dele med gruppen?”
Følgende situationer blev præsenteret:
•

Første dag på det nye job. En mand kan se, at hans kolleger taler sammen ovre i hjørnet,
formentlig om ham. Da han beder om hjælp til et computerprogram, er svaret: ”Med
dine kvalifikationer bør du vide det”.

•

En medarbejder i hjemmeplejen får forbavsede reaktioner, da hun står i døren hos en
borger første gang. Senere ringer borgeren til arbejdsgiveren og klager, fordi hun ”ikke
ønsker at blive plejet af en sort person”.

•

En kvinde har oplevelsen af, at hun møder racemæssige fordomme til et forældremøde
og beskriver forskellige strategier for at støtte sine børn og ikke sætte lærerne (for meget)
i forlegenhed.

Hovedspørgsmål til diskussionen er:
•

Hvem var en del af situationen, og hvad var deres rolle (kollega, chef, tilskuer osv.)?

•

Hvad var emnet, hvad var konflikten?

•

Hvilken reaktion/løsning blev valgt?

•

Er der forskellige løsninger/muligheder?

•

Hvad var/kan konsekvenserne af reaktionen være?

•

Hvad er mit mål i situationen? Hvordan kan jeg opnå det?

5.

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder som emne ville have været et seminar i sig selv og ville have taget
for meget tid i undervisningen. Derfor undersøgte VNB muligheder for lokal finansiering og
kontaktede en ”Bürgerstiftung” i Osnabrück, som bekræftede, at en gruppe som Baobab
Osnabrück ville opfylde deres kriterier generelt og foreslog dem at tage direkte kontakt ved at
ringe. Denne mulighed blev præsenteret i undervisningen.

6.

Evaluering

Som feedback besvarede deltagerne på skift følgende spørgsmål:
•

Har jeg nogle spørgsmål efter undervisningen?

•

Hvad synes du om del I (min styrke) og del II (håndtering af tyske kolleger)?

•

Tager du selv noget med herfra / har du lært noget nyt?
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En deltager spurgte, hvad han kunne gøre, hvis hans valgte strategi ikke fungerede. Det
åbnede diskussionen igen, og flere muligheder blev indsamlet på kort tid, men ikke yderligere
diskuteret.
Feedbacken til del I og II var meget positiv. Undervisningens struktur fik positiv tilbagemelding,
fordi trinene byggede oven på hinanden. At reflektere eksplicit over sin egen styrke var uvant
for nogle deltagere, men en god oplevelse. At forbinde gruppens kollektive kompetencer med
en finansieringsstrategi var et nyt perspektiv, som blev hilst velkommen.
Diskussionen om strategisk tænkning som en måde at reflektere over situationer og finde
løsninger var meget intens og produktiv. At lære af hinanden som rollemodeller blev af alle
deltagere nævnt som en positiv oplevelse.

Evaluering og læringsresultater af undervisningen:
Ud over feedback fra deltagerne var der en evalueringssamtale med de rollemodeller, der
deltog i undervisningen. De lagde vægt på, at deltagerne blev styrket af undervisningen. Især
brugen af strategisk tænkning i håndteringen af tyske kolleger var nyttig. Det vil blive mere
bevidst praktiseret på arbejdspladsen, især for at undgå og løse konflikter. Også følelsen af ”at
man ikke er alene” med diskrimination og racisme på arbejdspladsen hjælper lidt.

Råd til andre, som ønsker at implementere undervisningsprogrammet:
For VNB var det en succes at spørge en gruppe om deres læringsbehov og udvikle et
undervisningsprogram ud fra disse behov og BSB-projektets idé. Det kræver forberedelse, fordi
der er en proces før selve seminaret, men det øger chancen for en mulig effekt på deltagerne.
Til dette er et samarbejde med selvorganiserede grupper/selvhjælpsgrupper nyttigt og
anbefalelsesværdigt.
Med hensyn til temaet fordomme/racisme bør dette kun være med, hvis den respektive gruppe er
passende repræsenteret i undervisningsprocessen fra planlægning til selve implementeringen.
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Lokalt workshopprogram Cypern
Sted

Nicosia, Cypern.

Projektpartner

Cardet.

Anvendte
rollemodelportrætter

2 rollemodeller fra Cypern blev anvendt

1. Leatitia Tchakoute:
https://www.youtube.com/
watch?v=wNVPbPV8S0w&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=13
2. Dinesh Gautam, som var med til workshoppen, og besvarede spørgsmål fra deltagerne:
https://www.youtube.com/
watch?v=Yh0N5iCF584&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=15
1 rollemodel fra Danmark
1. Mohammed Abdullah Alwan:
https://www.youtube.com/
watch?v=SW8g6udb73w&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=5
Portrætter og videoer af rollemodellerne kan findes på www.buildingsocialbridges.eu.

Målgruppe, deltagerprofil og -antal:
Workshoppen havde 16 deltagere, 5 kvinder og 11 mænd. Størstedelen (13) af dem var flygtninge
og asylansøgere fra Cameroun, Gambia og Senegal, og vi havde også 3 migranter fra Nepal.
De var alle arbejdsløse og modtager en minimumsydelse fra regeringen. De 16 deltagere blev
delt op i 4 grupper – workshops. Workshoppen fandt sted mandag og tirsdag den 18. og 19.
oktober.

Specifikke udfordringer eller behov, der adresseres i undervisningsprogrammet:
Vi kontaktede deltagerne et par dage før og fortalte dem om formålet med workshopperne og
projektet.
Workshopperne havde 3 aktiviteter per dag og dækkede følgende udfordringer/emner:
•

Præsentation og diskussion af rollemodelportrætter for at inspirere deltagerne og lære
af ”succesfulde” historier om migranter i Cypern og andre EU-lande

•

Forståelse af ’’Mine styrker og kompetencer’’

•

Livshistorie og udarbejdelse af CV

Aktivitet 1 dækkede også de grundlæggende aspekter af entreprenørskab, og hvordan man
kan opdyrke et entreprenørskabs-mindset.
Aktivitet 3 indeholdt information og råd til dem, der ønskede at tilmelde sig skole eller universitet
på Cypern.
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Tilsigtede kompetencer og læringsmål:
Workshopperne var rettet mod følgende kompetencer:
•

At øge deres forståelse af entreprenørskabs-mindsettet, og hvordan det hænger sammen
med networking

•

At motivere og inspirere dem gennem præsentation af succesrige rollemodelhistorier

•

At øge bevidstheden om deres styrker/svagheder/muligheder/trusler

•

At øge deres viden og give dem råd om karriereplanlægning (hvordan man laver et CV,
og hvad det cypriotiske arbejdsmarked og arbejdsmarkedet i EU har brug for).

Anvendt metodologi/pædagogik:
Følgende af projektets metoder blev anvendt:
•

Storytelling ved at bruge rollemodelhistorierne

•

Analyse af styrker og svagheder

•

Arbejde med portfolio

Undervisningsprogrammets varighed:
Undervisningsprogrammet blev gennemført på 2 dage (5 timer per dag, inklusiv en pause på
15 minutter og 30 minutters frokostpause).
Dagsorden:
Velkomst - Præsentation af projektet (15 min)
Præsentation af workshoppens formål (30 min)
Aktivitet 1 – Præsentation og diskussion af rollemodelportrætter (1 t)
Kaffepause (15 min)
Aktivitet 2 – Analyse af styrker og svagheder (1 t)
Frokostpause (30 min)
Aktivitet 3 - Arbejde med portfolio (1 t)
Diskussion (30 min)

Nødvendige materialer og udstyr:
•

Bærbar computer og projektor

•

Flipover og skriveredskaber

•

Arbejdsark til styrker og svagheder (Bilag 2 and 3)

•

Arbejdsark med skabelon til CV (Bilag 4)
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Fremgangsmåde:
1.

Rekruttering af deltagere:

Vi inviterede deltagerne gennem vores arbejde med migranter og vores eksisterende netværk
med organisationer, der arbejder med migranter, flygtninge og asylansøgere. Vi fik bekræftet,
at deltagerne havde den baggrund. Deltagerne blev tidligt informeret om datoen, tidspunktet
for arrangementet og stedet. Vi dækkede transportudgifterne til stedet.

2.

Gennemførelse af undervisningen

Introduktion:
Vi startede med et oplæg om baggrunden for projektet og formålet med workshoppen. Her
inddrog vi nogle definitioner af entreprenørskabs-mindset og -tænkning, og vi diskuterede
disse med deltagerne.

Inddragelse af rollemodelportrætter og rollemodeller i aktiviteterne:
Aktivitet 1 – Præsentation af
rollemodelportrætter og diskussion
ved Antonis Foukaras (45 min)
I denne aktivitet præsenterede vi tre
rollemodelvideoer:
•

Leatitia Tchakoute

– rollemodelvideo fra Cypern
•

Dinesh Gautam

– rollemodel fra Cypern
•

Mohammed Abdullah Alwan

– rollemodel fra Danmark
Vi analyserede og diskuterede historien om Leatitia, som skabte en social beklædningsvirksomhed
i Cypern. Hendes virksomhed formåede at skaffe job til flygtninge og asylansøgere, der har
færdigheder inden for håndværk og tøjdesign. Vi diskuterede, hvilke faktorer der bidrog til
denne idés succes, hvilke barrierer Leatitia stod over for, hvordan hun overvandt dem, hvordan
hun opbyggede et netværk med lokalbefolkningen og immigranter
Dernæst viste vi historierne om Dinesh og Mohammed Abdullah Alwan for at vise, at migranter
kan få succes i ethvert land og kan overvinde alle vanskeligheder. I forhold til deres historier
fokuserede vi på den afgørende faktor, det er at lære det lokale sprog, som middel til at skabe
sociale netværk, der kan føre til beskæftigelsesmuligheder (ikke nødvendigvis oprettelse af
en virksomhed). Derudover svarede Dinesh Gautam på spørgsmål fra deltagerne om hans
nuværende arbejde, og hvordan det lykkedes ham at finde jobbet.
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Aktivitet 2 – Analyse af styrker og svagheder ved Antonia Papantoniou (60 min)
CARDETs karriererådgiver, Antonia Papantoniou, koordinerede denne aktivitet. Hun startede
aktiviteten med en ’icebreaker’, og hun introducerede deltagerne til den personlige SWOTanalyse. Hun bad derefter deltagerne om at skrive deres personlige styrker og svagheder,
muligheder og trusler ned. Hun bad dem derefter tænke over, hvordan de kunne afhjælpe deres
svagheder og potentielle trusler. Alle deltagere havde mulighed for at tale med underviseren
og udtrykke sine tanker og overbevisninger.

Aktivitet 3 – Arbejde med portfolio ved Anna Michael (60 min)
Den 3. aktivitet blev organiseret og præsenteret af Anna Michael, karriererådgiver og Key
Account Manager i CARDET. Anna fokuserede på udarbejdelse af CV og ansøgning til jobs i
Cypern. Hun gav flere tips til deltagerne, og hun lavede 2 øvelser med dem. Deltagerne skulle
skrive, hvad et CV skal indeholde og hvad det ikke skal indeholde. Den samme øvelse blev lavet
for ansøgningen. Til sidst gav Anna dem nogle eksempler på gode CV’er og ansøgninger og
besvarede nogle af deres spørgsmål.

3.

Fremgangsmåde for opfølgning og evaluering med deltagerne:

Diskussion og evaluering (30 min) - Feedback fra deltagere
Efter aktiviteterne havde vi 30 minutter til diskussion og evaluering af arrangementet. Vi lavede
en opsummering af hovedpunkterne i aktiviteterne, og deltagerne udtrykte deres tanker og
gav os deres feedback.
Begge dage var tilbagemeldingen meget positiv. Næsten alle deltagere var glade for
arrangementet, og de fortalte os, at de gerne vil deltage i flere fremtidige workshopper. Mange
af deltagerne gav udtryk for, at de rigtig gerne vil deltage i workshopper, hvor de også kan lære
det lokale sprog. Nogle af deltagerne nævnte deres erfaringer med nogle forsøg, de havde haft
med at skabe deres egen virksomhed, og de fremhævede, hvilke vanskeligheder de stod over
for, og hvordan de forsøgte at overvinde dem. Ifølge nogle af dem var aktiviteterne interessante
og værdifulde, og de øgede deres forståelse for og færdigheder inden for entreprenørskab og
beskæftigelsesmuligheder generelt.

Evaluering og læringsresultater af undervisningen:
Resultaterne fra undervisningen kan præsenteres som følger:
•

Vi mener, at deltagerne øgede deres forståelse for entreprenørskabs-mindsettet og
hvordan det er forbundet til networking

•

Historierne og rollemodelportrætterne var motiverende og inspirerende

•

Bevidsthed om deltageres styrker/svagheder/muligheder/trusler

•

Øget deltageres viden og rådgivning om karriereplanlægning
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Råd til andre, som ønsker at implementere undervisningsprogrammet:
Andre undervisere, der ønsker at implementere undervisningsprogrammet, bør for det første
organisere begivenheden ordentligt (sted, pauser med snacks og venligt miljø) og inkludere
interessante aktiviteter baseret på behovene hos deres målgruppe i det pågældende land.
Migranters og flygtninges behov kan ændre sig afhængigt af modtagerlandet, hvilket er afgørende
for workshoppen. Workshoppen skal være skræddersyet til migranters og flygtninges behov.
Desuden bør undervisere sikre, at målgruppen (deltagerne) nemt kan komme til stedet og på det
pågældende tidspunkt. Det er ikke altid nemt for målgruppen at transportere sig til et bestemt sted
på et bestemt tidspunkt. Skab et interessant og varmt miljø for undervisningen. Undervisere bør
også overveje, at nogle migranter måske ikke taler det lokale sprog. Undervisere bør være parate
til at besvare flere spørgsmål fra deltagerne vedrørende iværksætteri og jobsøgning og endda
spørgsmål om administrative problemstillinger i modtagerlandet.

Lokalt workshopprogram Østrig
Sted

Graz, Østrig

Projektpartner

uniT

Anvendte
rollemodelportrætter

2 østrigske rollemodelportrætter:

1. Mercy Otieno:
https://www.youtube.com/
watch?v=2mRSDaLowHA&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=6
2. Mo Harawe:
https://www.youtube.com/
watch?v=tE5XBvol8E4&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=1
Portrætter og videoer af rollemodellerne kan findes på www.buildingsocialbridges.eu.

Målgruppe, deltagerprofil og -antal:
I Østrig blev der gennemført 2 separate sessioner, her præsenteret som workshop 1 og 2:

Workshop 1:
•

Unge voksne med flygtninge-/indvandrerbaggrund og uafsluttet uddannelse, som
forberedte sig til grundskolens afgangseksamen

•

Antal: 16 personer – i 4 små grupper med 4 deltagere i hver.

Workshop 2:
•

Unge voksne (med anden etnisk baggrund) under uddannelse (skole, læreplads), der har
tidligere uafsluttet uddannelse.

•

Antal: 7 personer (peer-to-peer workshop).
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Specifikke udfordringer eller behov, der adresseres i undervisningsprogrammet:
Workshopperne adresserede følgende behov og situationer:
•

“At ankomme” til Østrig

•

At dimittere fra skolen

•

At forberede sig til eksamen

•

At få ideer til perspektiver for fremtiden (videre uddannelse, læreplads, job)

•

At virkeliggøre ens drømme og ønsker (“i jordnære udgaver”)

Tilsigtede kompetencer og læringsmål:
Workshop 1:
•

Styrkelse af selvrefleksion, troen på egen formåen og selvtillid

Workshop 2:
•

At tale om oplevelse af diskrimination og hvordan man håndterer det, at blive bevidst om
egne ressourcer og styrker.

•

At blive bevidst om egne evner og styrker, vække kreativt potentiale

•

Styrkelse af selvrefleksion, troen på egen formåen og selvtillid

Anvendt metodologi/pædagogik:
Følgende af projektets metoder blev anvendt:
•

Selvreflektion

•

Analyse af potentiale

•

Analyse af styrker og svagheder

Undervisningsprogrammets varighed:
Workshop 1: Online event (Varighed: 4:30 t)
Forberedelse: 1:30 t
Gennemførelse af rollemodelworkshop: 1:30 t
Skriveopgave og opfølgning: 1:30 t
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Workshop 2: Fysiske sessioner (Varighed: 6 t)
2 kreative eftermiddage:
Arbejde med forskellige materialer og teknikker: skrivning, poetry slam, tekstiler

Nødvendige materialer og udstyr:
Workshop 1:
•

Filmlinks fra Mo Harawe (kortfilmen “Menschen” og portræt)

•

Kort beskrivelse af rollemodeltekst

Workshop 2:
•

Filmiske og skriftlige portrætter af rollemodellerne Mo Harawe og Mercy Otieno

•

Derudover en kort beskrivelse af de skriftlige portrætter

•

Skriveredskaber, farver, tegnepapir

Fremgangsmåde:
Workshop 1:
1.

Rekruttering af deltagere: personer fra et igangværende kursus

2.

Forberedelse: Kortfilmen “Menschen” og rollemodelportrættet af Mo Harawe

3.

Gennemførelse af workshoppen:

Forberedelse (1:30 h)
Før workshoppen så deltagerne filmportrættet af filmskaberen Mo Harawe og en af hans
kortfilm (”Menschen”). Deltagerne skulle så tænke over, hvad de har set, og komme med
spørgsmål, de gerne vil stille Mo Harawe under workshoppen.
Deltagerne kunne også på forhånd tænke over, hvilke mål/ønsker de har for deres eget liv —
fagligt og/eller privat.

Online-Workshop med Mo Harawe (1:30 h)
En underviser som vært, 4 deltagere, Mo Harawe (rollemodel)
Start: Velkomst og kort ‘icebreaker’-session / præsentationsrunde: Hvem er jeg og hvorfor er
jeg her?
Diskussionsrunde:
De indsamlede spørgsmål blev stillet og diskuteret sammen.
Til sidst fik deltagerne en skriveopgave, som de så sendte til Mo Harawe: Mine ønsker og mål
og hvad/hvem hjælper mig med at nå dem.
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Opfølgning: (1:30 t)
Skriveopgave: Deltagerne skrev en tekst og sendte den på e-mail til Mo Harawe og underviseren,
som faciliterede workshoppen.
Mo gav personlig (skriftlig) feedback og tips til teksterne.
Som afslutning på forløbet var der møde med underviseren (det kan ske online eller fysisk):
Teksterne blev læst højt, derefter diskuteret: Hvem støtter mig? Hvad hjælper mig til at realisere
mine mål? Hvad kan jeg gøre for at nå mine mål? Hvilke ressourcer har jeg – mit netværk, mine
kontakter, mine venner, støtter ..?

Workshop 2:
1.

Rekruttering af deltagere: via eksisterende kontakter i multikulturelle miljøer

2.

Forberedelse: udveksling om rollemodelportrætterne, kontakt med rollemodeller (online)

3.

Gennemførelse af workshoppen:

Forberedelse (1:30 h)
Se og læse portrætterne
Gestaltung von 2 kreativen Nachmittagen (2 x 3h)
Start: at lære hinanden at kende
Trin 1: gruppearbejde med videoerne og teksterne om rollemodellerne
Diskussion: Hvad lægger deltagerne mærke til i samtalerne – hvad er vigtigt for dem? Hvad
kan de tage med sig? Hvilke erfaringer deler de med rollemodellerne? Hvad er deres egne
erfaringer? Hvad kan de lære af rollemodellerne? (f.eks. fra deres tips/råd) Hvilket råd ville de
formulere? (disse indsamles).
Trin 2: gruppearbejde – eksperimentere med kreative teknikker
•

Skrive – om emner indsamlet i gruppen (f.eks. om at være sort)

•

Læse og opføre tekster (poetry slam)

•

Tegne og designe (enten parallelt med at skrive og opføre tekster eller på forhånd: tegne
først og derefter skrive)

•

Arbejde med tekstiler (in denne workshop: afrikanske tekstiler)
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Pop-up Galleri
Pop-up galleri under et multikulturelt event i Graz. Her blev talenterne vist frem.

4.

Fremgangsmåde for opfølgning og evaluering med deltagerne:

I dette tilfælde gennem deltagelse i et offentligt arrangement: at blive synlig for andre, at opleve
bekræftelse.. Der var fælles refleksion over denne oplevelse til sidst.

Evaluering og læringsresultater af undervisningen:
Opsummering af resultater og læring fra undervisningsprogrammerne:
•

At lære sig selv bedre at kende

•

At identificere ens egne mål

•

At lære sine egne ressourcer og potentialer bedre at kende

•

At styrke selvtillid

•

At forme og udtrykke sig selv kreativt

Råd til andre, som ønsker at implementere undervisningsprogrammet:
Det er vigtigt at forberede samtalen og mødet med deltagerne for at facilitere det at komme i
kontakt og indgå i samtalen og udvekslingen.

Lokalt workshopprogram Italien
Sted

Torino, Italien, to online sessioner

Projektpartner

CSC Danilo Dolci

Anvendte
rollemodelportrætter

Tre italienske
workshopperne

rollemodelportrætter

blev

anvendt

i

1. Reda:
https://www.youtube.com/watch?v=BpxrRd-UYgs&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL
&index=17
2. Fateh:
https://www.youtube.com/watch?v=22_PM8nIU-U&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyq
L&index=18
3. Doudou:
https://www.youtube.com/watch?v=ku-4scf7JX4&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&
index=9
Portrætter og videoer af rollemodellerne kan findes på www.buildingsocialbridges.eu
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Målgruppe, deltagerprofil og -antal:
Workshop 1:
Den 14. oktober 2021 var der 10 deltagere fra henholdsvis Syrien, Bangladesh (4 deltagere), Marokko,
Pakistan (2 deltagere), Senegal og Tunesien. De fleste af deltagerne var unge, tidligere indsatte og
nu på prøve fra socialforvaltningen for at genoptage studierne efter en periode i fængsel.

Workshop 2:
Den 20. oktober var der 15 deltagere fra henholdsvis Benin, Peru, Tunesien, Rumænien, Sudan,
Cuba, Ukraine, Nigeria (2 deltagere), Brasilien (2 deltagere), Bangladesh, Marokko (2 deltagere),
Pakistan. I alt: 25 deltagere

Specifikke udfordringer eller behov, der adresseres i undervisningsprogrammet:
Adgang til arbejdsmarkedet i Italien, hvilket er meget vanskeligt på grund af tungt bureaukrati
og et uvenligt miljø for iværksættere. Samt hvordan man genoptager studiet efter tidligere at
have afbrudt sin uddannelse og forladt skolen.

Tilsigtede kompetencer og læringsmål:
At blive bevidst om sine egne evner og styrker, vække kreativt potentiale, styrke selvrefleksion,
tro på egen formåen, selvtillid, øge jobkompetencer og opbygning af social kapital i Italien. For
den første gruppe i workshop 1 var det vigtigt at målrette de bløde færdigheder ”at lære at
lære”, da deltagerne tidligere havde afbrudt deres uddannelse og forladt skolen.

Anvendt metodologi/pædagogik:
Følgende af projektets metoder blev anvendt:
•

Ikigai-metoden

•

Værdsættende undersøgelse (Appreciative Inquiry)

•

Analyse af potentiale

Undervisningsprogrammets varighed:
To online sessioner med i alt 25 migranter (samme program gennemført to gange), hver gang
med en varighed på 4 timer.
Dagsorden:
Introduktion (30 min)
Aktivitet 1: Ikigai (1 t)
Aktivitet 2: Appreciative Inquiry (1,5 t)
Evaluering og læringsresultater af undervisningen (1 t)
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Nødvendige materialer og udstyr:
Videoer og skriftlige portrætter af alle tre rollemodeller fra Italien. En projektor, A4-ark og
skriveredskaber. Internetforbindelse og Skype.

Fremgangsmåde:
1.
Rekruttering af deltagere: via eksisterende kontakter i indvandrermiljøer,
flygtningecentre, en skole i Torino, Italien, der underviser migranter i italiensk
2.
Forberedelse: kontakt til rollemodellerne for at invitere dem til at deltage i online
sessioner, men de kunne ikke på de planlagte datoer
3.

Durchführung der Workshops:

Introduktion:
Se og læse de tre rolleportrætter, støttet af den lokale lærer og kulturformidler, der var til stede
i klassen i Torino.
Start: : Lære hinanden at kende, præsentation af deltagere og rollemodeller, ved facilitatoren
Dario Ferrante.
Trin 1: diskussion af videoerne og teksterne om rollemodellerne.
Diskussion: feedback på videoerne og sammenligning med egen erfaring, diskussion af
deltagernes egne sociale kapital og netværk. Facilitatoren forklarede, hvordan rollemodellerne
skabte deres sociale kapital, da de ankom til Italien.
Trin 2: individuelt arbejde med to teknikker til at undersøge interesser, passioner og evner for
hver deltager.

Activity 1: The IKIGAI

41

Aktivitet 1: Ikigai-metoden
Deltagerne var aktivt involveret i denne session og blev guidet til at finde deres egne
arbejdsmæssige mål og delmål ved at udarbejde deres Ikigai på et A4-papir.

Aktivitet 2: Værdsættende undersøgelse (Appreciative Inquiry)
•

Facilitatoren forklarede metoderne, og læreren i klasseværelset uddelte skabelonerne
med de to modeller, som blev anvendt af deltagerne til at undersøge deres evner,
passioner og interesser

•

Alle deltagere blev opfordret til at udfylde skabelonerne

•

Inddragelse af rollemodelportrætter og rollemodeller i aktiviteterne:

•

Rollemodellerne i videoerne inspirerede deltagerne til, hvordan de kunne udfylde deres
Ikigai og svare på spørgsmålene i modellen for Appreciative Inquiry

Evaluering og læringsresultater af undervisningen:
Opsummering af resultater og læring fra undervisningsprogrammet::
•

At lære sig selv bedre at kende

•

At lære sine egne ressourcer og potentialer at kende

•

Styrkelse af selvtillid

•

At forme og udtrykke sig selv i forhold til sine egne interesser, passioner og evner

Råd til andre, som ønsker at implementere undervisningsprogrammet:
•

Det er vigtigt først at vurdere deltagernes niveau på det lokale sprog, deres ikt-færdigheder
og selvtillid i forhold til at arbejde sammen med andre mennesker.

•

Deltagernes niveau var forskelligt fra den første til den anden session. I den første
session havde deltagerne et lavt niveau på italiensk, og det var svært at kommunikere.
Tilstedeværelsen af læreren i klasseværelset og af en kulturformidler hjalp med
gennemførelsen af den første session. Det kan altid anbefales at have en kulturformidler
under sessionerne med indvandrere.
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Lokalt workshopprogram Danmark
Sted

Vejle, Danmark

Projektpartner

VIFIN

Anvendte
rollemodelportrætter

4

1. Lucy Read:
https://www.youtube.com/watch?v=XCE3A1m_
HgY&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=4&t=2s
2. Chris Antochi:
https://www.youtube.com/
watch?v=uxz4zjDEPbc&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=11
3. Meilinda Wan:
https://www.youtube.com/
watch?v=CsVRLjmAC90&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=10
4. Mohammed Alwan:
https://www.youtube.com/
watch?v=SW8g6udb73w&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=5
Portrætter og videoer af rollemodellerne kan findes på www.buildingsocialbridges.eu.

Målgruppe, deltagerprofil og -antal:
Målgruppen for workshopperne var flygtninge og indvandrere med både europæisk og
ikke-europæisk baggrund. Deltagerne spændte fra at have været i Danmark i op til 20 år og
ned til 3 måneder. Størstedelen af deltagerne var kvinder, kun en deltager var mand. To af
rollemodellerne var mænd.
Deltagerne på workshoppen var:
•

Workshop 1: 10 (9 kvinder, 1 mand)

•

Workshop 2: 10 deltagere (8 kvinder, 2 mænd)

•

Workshop 3: 4 deltagere (3 kvinder, 1 mand)

•

Workshop 4: 7 deltagere (5 kvinder, 2 mænd)

Specifikke udfordringer eller behov, der adresseres i undervisningsprogrammet:
Det samlende fokus var et behov for at ”bygge sociale broer”, hvilket var overskriften på de
4 workshops. I rekrutteringen var det vigtigste behov, der blev adresseret, hvordan man får
større socialt netværk lokalt, og hvordan man opbygger netværk som et middel til at arbejde
med personlige mål relateret til integration såsom sprogindlæring, styrkelse af karriere- og
arbejdsmuligheder og personlig trivsel.
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Tilsigtede kompetencer og læringsmål:
•

Selvtillid

•

Viden og bevidsthed om egne styrker, kompetencer og potentialer

•

Mod og motivation til at handle

•

Netværk

Anvendt metodologi/pædagogik:
Følgende af projektets metoder blev anvendt:
•

Analyse af potentiale

•

Ikigai-metoden

•

Værdsættende undersøgelse (Appreciative Inquiry)

Undervisningsprogrammets varighed:
Programmet bestod af 4 workshopper, som blev afholdt 4 tirsdage i perioden 7. august til
21. september. Hver workshop varede fra kl. 17.00 – 20.00, så aftensmad, kaffe og kage var
inkluderet i workshopperne.

Dagsorden for de 4 workshopper:
Workshop 1
Introduktion til workshopprogrammet, målene og indholdet og præsentation af facilitatorerne.
Præsentation af deltagerne – hvem er de og hvorfor er de med?
Energizer – hvad har vi til fælles?
Se rollemodelportræt og Q&A-session (spørgsmål og svar-session)
Fælles listning af drømme blandt deltagerne
Introduktion til emnet for næste workshop og udlevering af materiale om potentialer
Opsummering af workshoppen og gruppediskussioner og introduktion til emnet for næste
workshop
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Workshop 2
Introduktion til programmet.
Præsentation af emner baseret på den forrige workshopsession om drømme og mål.
Deltagerne bliver bedt om at vælge emner, de gerne vil arbejde med, og bliver delt op i
grupper baseret på emnerne.
Se rollemodelportræt og Q&A-session.
Gruppearbejde om
forskellige emner, med
brug af udleveret materiale

Samtidig individuel feedback på potentialer, baseret på
materiale fra workshop 1. Hver deltager får 15 min. Ca. halvdelen
får feedback i workshop 2. Den anden halvdel får feedback i
workshop 3.

Opsummering af workshoppen og gruppediskussionerne og introduktion til emnet for næste
workshop
Workshop 3
Introduktion til programmet
Se rollemodelportræt og Q&A-session
Gruppearbejde om at handle på individuelle mål,
tale om netværk de har og den støtte de kan få
der. De taler også om de skridt, der skal tages,
og bliver enige om en handling, der skal afprøves
inden næste workshop

Samtidig
individuel
feedback
på
potentialer, baseret på materiale fra
workshop 1. Hver deltager får 15 min. Ca.
halvdelen får feedback i workshop 2. Den
anden halvdel får feedback i workshop 3.

Opsummering af workshoppen og introduktion til emnet for næste workshop

Workshop 4
Introduktion to the program
Opsummering af workshopprogrammet og hvad deltagerne har arbejdet med i de foregående
3 workshops, og hvor deltagerne er i arbejdet med deres egne mål
Se rollemodelportræt og Q&A-session
Fælles diskussion om råd, der kan gives til andre indvandrere, der begynder deres liv i
Danmark
Evaluering af workshopprogrammet
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Nødvendige materialer og udstyr:
Til alle Workshopper:
•

Navneskilte

•

Powerpoint-præsentationer og projektor

•

Skriveredskaber og papir til deltagernes noter

Workshop 1:
•

Hvad har vi til fælles-energizer: stole svarende til antallet af deltagere, tre stykker A4papir til hver deltager. Et garnnøgle og en kuglepen til hver deltager. Tape eller andet
materiale, der kan bruges til at klistre papirerne fast til stolene.

•

Materiale til uddeling: Rollemodelportræt – Lucy Read, og materiale til hjemmearbejde:
Personlig kortlægning af drømme, passioner, kompetencer og arbejds-/
uddannelseserfaring (Bilag 5).

Workshop 2:
•

Materiale til uddeling: Rollemodelportræt – Chris Antochi, og materialet: Grupperefleksion
om drømme og mål (Bilag 6), og materiale til hjemmearbejde: Netværkskortlægning
(Bilag 7).

Workshop 3:
•

Materiale til uddeling: Rollemodelportræt – Meilinda Wan.

Workshop 4:
•

Materiale til uddeling: Rollemodelportræt – Mohammed Alwan.

Fremgangsmåde:
1.

Rekruttering af deltagere:
•

2.

Produktion af PR-materialer, delt ud i lokale netværk blandt fagfolk, der arbejder med
integration, samt i personlige netværk og på relevante steder som det lokale bibliotek,
foreningers mødesteder og den lokale sprogskole.
Forberedelse:

•

Informationsmail til deltagere, information om tidspunkt, sted og dagsorden for den
første workshop.

•

Forberedelse af Powerpoint-præsentationer, materialer til uddeling, hjemmearbejde og
drejebog for de 4 workshopper

•

Dialog med rollemodeller om deres deltagelse
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3.

Durchführung der Workshops:

Hver workshop startede med en visning af en rollemodelportrætvideo og en Q&A-session med
en rollemodel.
De anvendte workshopmetoder var peer-to-peer-teknikker som at skiftes til at dele historier og
erfaringer i grupper eller blandt alle deltagere, for at opbygge netværk blandt deltagerne og for
at stimulere samarbejde og deling af erfaringer og input med hinanden.
De fire workshopper var udformet som et program, hvor deltagerne arbejdede med personlige
mål, identificerede styrker, motivationer og potentialer og udvekslede erfaringer og inspiration
indbyrdes.
Workshopperne blev designet ud fra rammen for Ikigai for at adressere interesser, evner
og passioner. Desuden har workshopperne gjort brug af kreative workshopteknikker til at
inspirere til kreativ tænkning, give konkrete opgaver og inspirere til handling for at stimulere
entreprenørskabstænkning og -ånd.

De 4 workshopper havde 4 forskellige overskrifter:
1)
Hvad er din drøm, som fokuserede på at identificere mål, drømme og motivation blandt
deltagerne. Det satte også rammerne for de mål, deltagerne ønskede at arbejde med.
Energizer: Rollemodellen Lucy lavede en energizer med gruppen. Alle stod i en cirkel med en
stol foran dem. Over tre omgange blev alle bedt om at skrive på et stykke papir og sætte det
fast på stolen: 1) Et udsagn om mig selv, 2) Noget, jeg er god til, 3) En drøm, jeg har. Derefter
tog deltagerne over tre omgange et garnnøgle og lavede forbindelsessnore mellem deres egne
stole og stolene med udsagn, de kunne relatere til. Efter hver runde fortalte deltagerne om
deres indtryk. Se billeder fra energizeren:
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Session om drømme: Deltagerne delte forskellige drømme, som facilitatorerne skrev på et
fælles whiteboard. Under sessionen kunne deltagerne også reagere på hinandens drømme og
dele erfaringer
Præsentation af hjemmearbejde: : Materialet om potentiale og hvordan det skal udfyldes.
Se bilag.
2)
Hvad er du god til, som fokuserede på at identificere færdigheder, kompetencer og
erfaringer blandt deltagerne for at identificere de styrker og byggesten, de allerede besad.

Samtidig gruppearbejde og individuel feedback:
Gruppearbejde om forskellige temaer inden for drømme og deres erfaringer om, hvordan man
opnår dem, og de forskellige udfordringer. Hver deltager reflekterede over individuelle mål. Se
bilag.
Halvdelen af gruppen fik individuel feedback på potentialer baseret på uddelingsmaterialet
fra workshop 1. Hver deltager fik 15 min. Facilitatoren gennemgik de forskellige afsnit af
dokumentet og talte med deltageren om deres egne tanker og gav input og inspirerede til nye
perspektive.

Opfølgning og introduktion til hjemmearbejde:
Deltagerne blev opfordret til at dele deres indtryk af workshoppen og blev præsenteret for
hjemmearbejdet til workshop 3 om netværk. Se bilag.
3)
Hvem kender du, som fokuserede på netværk – hvem de kender i forvejen, som kan
hjælpe dem på vej, men også hvordan de kan lære nye mennesker at kende.
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Samtidig gruppearbejde og individuel feedback:
Deltagerne fortsatte med at arbejde i grupper med deres temaer og individuelle drømme. De
præsenterede, hvad de har forberedt om netværk, og diskuterede, hvem de allerede kender,
der kan støtte dem i deres drømme, og hvordan de kan opbygge nye netværk, som kan støtte
dem endnu mere. Derefter diskuterede grupperne de forskellige trin, der kræves for at nå
deres mål, og blev enige om en lille handling, de skulle prøve til næste workshop.
Halvdelen af gruppen fik individuel feedback på potentialer baseret på uddelingsmaterialet
fra workshop 1. Hver deltager fik 15 min. Facilitatoren gennemgik de forskellige afsnit af
dokumentet og talte med deltageren om deres egne tanker og gav input og inspirerede til nye
perspektiver.
Opfølgning: Deltagerne blev opfordret til at dele deres indtryk af workshoppen og blev
inspireret til at afprøve deres små handlinger inden næste workshop.
4)
Hvordan kommer du i gang, som fokuserede på de handlinger, de kan gøre for at opnå
deres mål.
Dele erfaringer og give råd til andre: Deltagerne delte deres erfaringer med handlinger, de
havde prøvet derhjemme siden den tredje workshop. Deltagerne talte også lidt på skift om,
hvor de var nu i forhold til deres mål siden den første workshop.
I fællesskab diskuterede gruppen, hvilke råd de vil give til andre i samme situation, som de er
i. Dette var også en måde at verbalisere deres egne erfaringer og viden.
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Fremgangsmåde for opfølgning og evaluering med deltagerne:
I den 4. workshop afsluttede vi workshoppen med en fælles evaluering blandt deltagerne, hvor
deltagerne blev bedt om at tænke over spørgsmålene og dele deres erfaringer i gruppen.
Evalueringen fokuserede på spørgsmålene:
•

Deltagernes indtryk af de 4 workshopper

•

Hvad deltagerne fik ud af workshopperne

•

Fik deltagerne et andet perspektiv på deres egen situation gennem workshopperne?

•

Fik deltagerne mere netværk på baggrund af workshopperne?

•

Lærte deltagerne noget af de 4 rollemodeller?

Evaluering og læringsresultater af undervisningen:
•

Mod og selvtillid

•

Netværk blandt deltagerne og lokalt

•

Erfaringsudveksling om at komme til Danmark, lære dansk, gøre karriere i Danmark og
hvordan man finder arbejde

•

Værdsættelse af egne og hinandens erfaringer og den potentielle rolle som rollemodel
for andre

•

Nye perspektiver på eget liv og muligheder

•

Nyt initiativ og nye handlinger i eget liv

Råd til andre, som ønsker at implementere undervisningsprogrammet:
•

Sørg for at skabe et miljø, hvor deltagerne føler sig trygge ved at tale på det lokale sprog
og dele deres meninger og erfaringer.

•

Brug af en energizer, der skaber et sjovt og anderledes samspil blandt deltagerne, kan
være gavnligt for at få deltagerne til at slappe af, lære hinanden uformelt at kende og
skabe et godt grundlag for det videre samspil.

•

Det er vigtigt at skabe kontinuitet mellem workshopper og ikke lægge dem for langt fra
hinanden, og at sørge for at minde deltagerne om de kommende workshopper.

•

Hold hjemmearbejdet på et minimum. Det er godt at give refleksionsøvelser, men
forbered dig på at gennemføre aktiviteten under workshoppen.

•

Sørg for at holde pauser og give plads til netværk og uformel snak blandt deltagerne og
facilitatorerne.
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Bilagsoversigt:
1. Arbejdsark “Min styrke”, fra Tyskland
2. Arbejdsark til styrker og svagheder, fra Cypern
3. Arbejdsark til styrker og svagheder, fra Cypern
4. Arbejdsark med skabelon til CV, fra Cypern
5. Arbejdsark til Personlig kortlægning af drømme, passioner, kompetencer og arbejds-/
uddannelseserfaring, fra Danmark
6. Arbejdsark til Grupperefleksion om drømme og mål, fra Danmark
7. Arbejdsark til Netværkskortlægning, fra Danmark

Bilagene, portrætterne og videoerne af rollemodellerne kan findes på www.buildingsocialbridges.eu
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DEL 5
Feedback og erfaringer fra deltagere,
rollemodeller og undervisere
Mens partnerorganisationerne arbejdede på Building Social Bridges-projektet, evaluerede
de hele processen ved at indsamle feedback fra involverede personer og reflektere over de
erfaringer, der blev gjort. De metoder, der blev anvendt til evaluerings- og refleksionsprocessen,
var refleksion i dialog, gruppediskussioner, interviews eller spørgeskemaer.
Hovedspørgsmålene til rollemodellerne havde til hensigt at finde ud af, om:
•

samarbejdet førte til en bedre forståelse af, hvad de som rollemodeller har opnået, og
årsager til deres succes?

•

samarbejdet styrkede dem?

•

de var villige og i stand til at dele deres erfaringer, dvs. have en aktiv rolle i workshopperne?

Selve workshopperne blev evalueret gennem feedback fra deltagerne, rollemodellerne og
lærerne. Metoden afhang af det set-up, der var valgt, og følgende spørgsmål blev behandlet:
•

Så deltagerne tilgangen med entreprenørskabstænkning som en måde at øge deres
sociale kapital på som nyttig?

•

Mente de, at deres entreprenørskabstænkning blev styrket gennem workshopperne?

•

Styrkede de deres netværk gennem workshopperne?

•

Hvordan reagerede deltagerne på den rollemodel, de blev præsenteret for? Identificerede
de sig med rollemodellen som et positivt eksempel?

Det følgende kapitel vil omhandle feedback og erfaringer fra rollemodellerne,
workshopdeltagerne, de involverede undervisere og andre, der har udbredt projektet.

Rollemodellerne: ”Det var en rejse gennem fortiden”
At se tilbage i tiden var en fælles oplevelse for de rollemodeller, der var involveret i BSBaktiviteterne. De blev alle opmærksomme på den vej, der lå bag dem, og de udfordringer, de
måtte overkomme for at nå frem til deres nuværende situation. For nogle betød det at blive
mindet om vanskelige tider – som en deltager sagde:
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”Samarbejdet hjalp mig virkelig til at blive klar over, hvor vanskelig og håbløs
min situation var i starten. Og nu er denne vanskelige situation bag mig, og jeg
værdsætter min selvtillid og stærke vilje.”
At se på fortiden har øget rollemodellernes selvbevidsthed og selvrefleksion. De blev
opmærksomme på deres resultater og succeser og de vanskeligheder, de har håndteret. En
rollemodel så sin video sammen med familie og børn og begyndte at fortælle om sin fortid og
sin vej til sit nye hjemland.
For nogle fører rollemodellernes selvrefleksion til en dybere analyse af hans/hendes nuværende
situation. En rollemodel nævnte, at der er stor forskel på inklusion og integration, og at selvom
han er integreret, er der en ganske lang vej til at blive inkluderet i samfundet. Han indså også,
at han er i en privilegeret position - han er i stand til at lære sproget hurtigt og skabe social
kapital.
En anden rollemodel sagde:

”Samarbejdet med Building Social Bridges-projektet gjorde det muligt for mig at
reflektere over mit engagement og dermed forbedre mine strategier til at styrke
afrikanske kvinder. Jeg blev opmærksom på, hvor vigtigt og nødvendigt det er at
være en del af et netværk”
Rollemodellerne kunne virkelig godt lide arbejdet med videoen og refleksionen over deres vej,
og nød godt af denne proces. De kunne godt lide at dele deres erfaringer med andre migranter,
så det var ikke svært at finde rollemodeller, der gerne ville deltage i workshoppen

Deltagerne i workshopperne: ”Vi er alle rollemodeller”
Workshopperne havde forskellige prioriteringer i forhold til læringsmålene og anvendte en
række forskellige metoder til at opnå dem. Der fremkom ikke et resultat som: ”denne metode
fungerede bedst”, fordi næsten al feedback fra de tilstedeværende var positiv. Dette skyldes til
dels, at målgruppen og metoden blev nøje udvalgt. Hvad der er vigtigere, er den observation,
at metoder, der opfordrer folk til at reflektere over sig selv, som får dem til at værdsætte deres
ressourcer og får dem til at tænke positivt over deres fremtidsperspektiver, er meget velkomne.
En deltager udtrykte det på denne måde:
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”Vi er alle rollemodeller!”
Deltagerne var meget motiverede af rollemodelportrætterne. En deltager udtalte: :

”Hvis de kan gøre det, så kan vi også.”
De gav udtryk for, at rollemodelportrætterne viste dem, at det ikke er let at starte et nyt liv
i et fremmed land, der er udfordringer, og at man skal arbejde hårdt, og at det er vigtigt at
finde netværk og de rigtige mennesker til at komme videre. Deltagerne nød især at møde
rollemodellerne personligt i workshopperne, men videoerne var et godt supplement, især
til onlineundervisningen. Deltagerne var meget motiverede af rollemodelvideoerne. De nød
virkelig sessionerne og diskuterede de spørgsmål, der blev rejst af videoerne. De var begejstrede
for de historier, der blev fortalt i videoerne. En deltager sagde:

”Tak for videoerne, de var inspirerende, og rollemodellerne
er et godt eksempel for os!”
Deltagerne fik nyt netværk gennem workshopperne ved at lære hinanden og facilitatorerne at
kende. De blev også opmærksomme på vigtigheden af netværk. Som en deltager udtrykte:

”Den sociale kapital er meget vigtig, fordi hvis du giver
noget til dit lokalsamfund, vil du få noget tilbage.”
Deltagerne udvekslede erfaringer med at gøre karriere, og hvordan man finder arbejde. Nogle
gav også råd om, hvordan man opretter sin egen virksomhed. Andre nævnte deres erfaringer
med nogle forsøg, de havde med at skabe deres egen virksomhed, og de fremhævede, hvilke
vanskeligheder de stod over for, og hvordan de forsøgte at overvinde dem. Ifølge dem var
aktiviteterne interessante og værdifulde, og de øgede deres forståelse for og færdigheder
inden for entreprenørskab og beskæftigelsesmuligheder generelt.
Ud over feedback fra deltagerne var der evalueringsdiskussioner med de rollemodeller, der
deltog i undervisningen. De understregede, at deltagerne blev styrket af træningen. En nævnte,
at brugen af strategisk tænkning som et middel til at reflektere over situationer og finde
løsninger var nyttigt og produktivt for deltagerne. En anden rollemodel gav et vigtigt råd:
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”Arbejdet med rollemodeller kan være meget inspirerende,
men du skal passe på, at folk ikke bliver frustrerede, fordi de tror,
at det er uopnåeligt at få samme succes som rollemodellen.”

Underviserne: ”Inspirerende rollemodelhistorier”
Underviserne gav udtryk for, at der er inspirerende rollemodelhistorier, som mange kan have
gavn af at se og lære af. Det at de kommer fra forskellige lande og kulturelle baggrunde, giver
en interessant dynamik med det perspektiv, at der er både forskellige og lignende udfordringer,
når du er ny i et land. Videoformatet fungerer meget godt, og teksten supplerer historien med
ekstra detaljer. Nogle af portrætterne er dog lidt lange.
Andre sagde, at videoerne er godt lavet og er inspirerende for deres grupper af studerende,
der er voksne og samtidig studerende. De er meget motiverede, så at se videoerne hjalp dem
virkelig med at finde et referencepunkt for deres fremtid. Videoformatet fungerer meget godt
med denne målgruppe af voksne migranter. Det eneste problem var, at nogle videoer er lange,
så online streaming blev lidt kedeligt.

Resumé
De læringsmål, der blev udviklet til de workshopper, som partnerorganisationerne i projektet
gennemførte, var følgende:
•

At forbedre deltagernes entreprenørskabs-mindset og -kompetencer

•

At hjælpe deltagerne med at bygge sociale broer og skabe social kapital, gennem skabelse
og udvikling af egne netværk

•

At øge motivationen ved at lære af rollemodeller
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Ser man på feedbacken fra rollemodeller, deltagere og undervisere, er læringsmålene fuldt
ud nået. Vigtigt er refleksionerne over ens egen historie, evner, kvalifikationer og planer, som
fører til bevidste iagttagelser og beslutninger.
Alt i alt kan erfaringen fra workshopperne sammenfattes som følger:
•

Vi mener, at deltagerne øgede deres forståelse af entreprenørskabs-mindsettet og fik
forbundet det til networking

•

Historierne og rollemodelportrætterne var motiverende og inspirerende

•

Undervisningsaktiviteterne øgede bevidstheden om deltagernes styrker, svagheder,
muligheder og trusler

•

Deltagernes viden blev øget, og der blev givet rådgivning om karriereplanlægning
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DEL 6
Konklusioner og anbefalinger
De vigtigste aktiviteter, der blev gennemført inden for projektet Building Social Bridges, er
samlet og sammenfattet i denne værktøjskasse for at give et klart billede af de rammer, som
projektkonsortiet valgte at arbejde indenfor. Værktøjskassens struktur følger strukturen i de
undervisningsprogrammer, der blev gennemført i de deltagende lande:
1.		 Introduktion til entreprenørskabstænkning og -arbejdsformer
2. 		Peer-to-peer learning baseret på rollemodeller
3. 		Introduktion til de metoder, der anvendes i projektet
4. 		Præsentation af konkrete idéer, som blev gennemført af projektpartnerne i de lokale
workshopper
5. 		Erfaringer og feedback fra workshopdeltagere, undervisere og rollemodeller
6. 		Konklusioner og anbefalinger
Med denne værktøjskasse ønsker projektkonsortiet at opnå følgende:
•

Forbedring af entreprenørskabs-mindset og -kompetencer og bevidstgørelse om social
kapital blandt kursister med indvandrerbaggrund, gennem deres læringserfaringer

•

Anvendelse af rollemodellers læringserfaringer til at støtte kursisterne ved at forbedre
deres sociale kapital og ved at arbejde sammen med voksenuddannelsesorganisationer
og undervisere

•

Forbedring af partnerorganisationernes læringserfaringer ved at implementere nye
lærings- og undervisningsplaner baseret på peer learning, rollemodeller og forskellige
metoder, der er forankret i partnernes forskellige erfaringer med at arbejde med
marginaliserede grupper

•

Dokumentation af voksenuddannelsesinstitutioners og andre organisationers
erfaringer og metoder for at kunne overføre dem til andre uddannelsesinstitutioner og
organisationer
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Alle materialer udgives under en Creative Commons License (CC BY-SA 4.0), så brugerne kan
distribuere, blande, tilpasse og bygge videre på materialet i et hvilket som helst medie eller
format, så længe projektet krediteres som forfatter. Licensen giver mulighed for kommerciel
brug, f.eks. af undervisere. Værktøjskassen er tilgængelig på projektets hjemmeside på fem
sprog (engelsk, dansk, tysk, græsk og italiensk).
Det centrale budskab, der kommer til udtryk i denne værktøjskasse, er, at social kapital og
entreprenørskabstænkning har en væsentlig betydning - ikke kun for indvandrere, der ønsker
at blive integreret i vores samfund, men også for marginaliserede grupper generelt. Det er
en kendsgerning, at vores økonomier er skiftet fra paradigmet ”informationsøkonomier” til
”forbindelsesøkonomier”: i dag bliver det vigtigere ”hvem du kender” end ”hvad du ved”. Det er
tydeligt, at betydningen af netværk og forbindelser er steget eksponentielt i vores samfund de
seneste år, på alle niveauer: både i det private og det professionelle liv er vi konstant forbundet
med resten af verden via sociale medier, professionelle netværk og underholdningsmedier.
Building Social Bridges-projektet har bekræftet denne antagelse: Social kapital er afgørende
for alle, der ønsker at finde et job, med eller uden indvandrerbaggrund, men især for nye
medlemmer af vores samfund som indvandrere eller flygtninge. Desuden er betydningen af
rollemodeller og læring gennem erfaringer blevet bekræftet på baggrund af pilotaktiviteterne
i alle partnerlande.
Denne værktøjskasse er til undervisere og andre interessenter fra voksenuddannelsesinstitutioner
og andre uddannelses-/sociale sektorer, der håndterer marginaliserede gruppers
inklusionsbehov. De undervisningsprogrammer, der blev udviklet i løbet af projektet, de
undervisningsmetoder, som partnerne har anvendt, og deltagernes læringserfaringer er de
mest værdifulde ressourcer på de foregående sider, hvor peer learning med rollemodeller,
metoder, der blev anvendt af partnerne i pilotaktiviteterne, god praksis og indsamlet feedback
fra deltagerne er blevet præsenteret og stillet til rådighed for alle socialarbejdere, undervisere
og offentlige institutioner, der beskæftiger sig med marginaliserede grupper. Med denne
publikation ønsker konsortiet at fremhæve vigtigheden af at bygge bro til eksterne miljøer
samt hvor stor en hjælp fællesskaber, foreninger m.v. er i forhold til at opnå en bedre position
og stemme i lokalsamfundene. I løbet af projektets levetid forsøgte alle partnere at vurdere
og styrke deltagernes entreprenørskabskompetencer og -mindset ved at bruge forskellige
metoder (f.eks. arbejde med portfolio) og give feedback på læringsprocesserne.
Med henblik på at forbedre kompetencerne og forandre marginaliserede gruppers
entreprenørskabs-mindset brugte alle partnere dialogen med rollemodellerne og særligt
overvejelserne om deres erfaringer i pilotworkshopper. Det var også meget vigtigt, at
projektpartnerne anvendte forskellige metoder til at nå projektets mål: At kombinere forskellige
styrker, kreative metoder, blended og online læring gav en merværdi til de pædagogiske
tilgange i brugen af rollemodellerne og peer learning. Værktøjskassen giver på den ene side
praktiske råd til at gennemføre undervisningsprogrammer, der har til formål at fremme
entreprenørskabstænkning, og øger på den anden side bevidstheden om betydningen af social
kapital og entreprenørskabstænkning, gennem forbedring af entreprenørskabskompetencer.
Den viser måder at skabe individuelle læringsmuligheder på til at starte lignende læringsprocesser.
Værktøjskassen er nyttig for undervisere fra organisationer inden for voksenuddannelse,
undervisning af unge m.v. (andre områder inden for læring, socialt/integrationsarbejde, lokale
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myndigheder osv.). I den forstand kan værktøjskassen bruges til arbejdet med disse spørgsmål
af mange organisationer, der arbejder inden for uddannelse og social inklusion.
Den centrale idé i læringsdesignet kan tilpasses til arbejde med andre sårbare grupper og
også til andre læringstemaer. Det er ikke nødvendigt at bruge alle de læringsaktiviteter, der
er inkluderet i denne værktøjskasse; det kan også anbefales at bruge dele af det og tilpasse
metoderne og aktiviteterne individuelt.
De nye måder at lære på, som er blevet igangsat med rollemodeller og peer learning, og
som er afprøvet i forskellige lande og situationer med afsæt i partnernes metodiske styrker
(fra kreative metoder til blended læring, peer learning og læring med rollemodeller), kan
overføres til forskellige andre målgrupper og sammenhænge som f.eks. undervisning i socialt
entreprenørskab, undervisning af arbejdsløse eller i arbejde med unge, der dropper ud af skolen.
For eksempel kan metoderne i værktøjskassen let anvendes i kurser i socialt entreprenørskab
eller i efteruddannelseskurser generelt. Jobsøgende, både med og uden indvandrerbaggrund,
kan drage fordel af de metoder, der er inkluderet i værktøjskassen, til at styrke sig selv og finde
vej ind på arbejdsmarkedet.
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BILAG
Bilag 1 - Arbejdsark: Min styrke

1.

Hvad er din styrke?

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
2.

Hvor lærte du, hvad du kan gøre med den?

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
3. Hvordan anvender/bruger du din styrke?
(kort beskrivelse)
......................................................................................................
.....................................................................................................
......................................................................................................
4. Tænk på flere/andre måder,
du kan anvende/bruge din styrke
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
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Bilag 2 - Arbejdsark til SWOT-analyse
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Bilag 3 - Arbejdsark til SWOT-analyse
AKTIVITET 2
Tænk på 2 af dine styrker fra din SWOT-analyse og kom med et eksempel på, hvor du har vist
denne styrke/færdighed
Eksempel: Jeg viste gode lederevner, da jeg påtog mig et fællesskabsprojekt i mit nabolag og med succes ledte et
team.

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
......................................................................................................
AKTIVITET 3
Tænk nu på 1-2 svagheder eller trusler fra din SWOT-analyse. Hvilke skridt kan du tage for at
overvinde dem?
Eksempel: Mine sprogkundskaber skal forbedres. Jeg kan søge efter organisationer, der tilbyder gratis
sprogundervisning eller deltage i et kursus med betaling.

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
......................................................................................................
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Bilag 4 - Arbeitsblatt Genoptag

Fornavn Efternavn
Addresse: hvor du bor nu
Telefon: +45 XX XX XX XX
Email: xyz@gmail.com

MÅL

Yde support til dataanalyse som dataanalytiker i en virksomhed.
04/2014 - 04/018
Dataanalytiker, GHT Company, Madrid, Spanien
Ansvar:

ARBEJDSERFARING

•

Etablere driftsstrategi i et team for at forbedre salg

•

Forberede data og information til at lave regelmæssig analyse af rapportdata

•

Udføre dataanalyse af komplekse data og filer
03/2012 – 05/2014

Dataanalytiker, Startup Corporation, Madrid, Spanien
Ansvar:
•

Opsatte Java-program til samspil med Oracle-database

•

Udførte dataanalyse, især af finansielle data

•

Udførte statistisk dataanalyse med brug af STATA

•

Præsenterede dataanalyse på regelmæssige møder for at lave nyt program
2004 - 2008

UDDANNELSE

Bachelor i datalogi, Madrids Tekniske Universitet
2002 - 2004
Certificeret dataanalytiker, Madrids Tekniske Universitet
Microsoft Office-pakken: Microsoft Word, Excel, Access

ØVRIGE

Databaser: Microsoft Office Access, Oracle 8i

FÆRDIGHEDER

Statistik: SPSS, STATA
Programmering: C++, SQL, HTML

REFERENCER

Referencer gives gerne på opfordring.
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Bilag 5 - Arbeitsblatt: Personlig kortlægning
Social bridges Workshop 1
Hjemmeopgave: Personlig kortlægning
Udfyld skemaet så godt du kan til workshop 2.
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Bilag 6 - Arbeitsblatt Grupperefleksion om drømme og mål
Social bridges Workshop 2
Gruppeopgave: Grupperefleksion om drømme og mål
Arbejd med følgende spørgsmål i jeres gruppe:
1)

Hvem er med i jeres gruppe?

2)

Hvilket tema vil I arbejde med?

Wählt die Ziele oder Träume aus, mit denen Ihr arbeiten möchtet.
Zum Beispiel: Einen Job finden, mehr soziale Kontakte knüpfen, mehr über die Kultur erfahren,
die Landessprache lernen usw.
3)

Hvad ved I allerede om temaet?

a.

Hvilke erfaringer har I med temaet og det I vil arbejde med?

b.

Hvad skal der til for at lykkes med jeres tema?

c.

Hvilke udfordringer kender I om temaet?

4)

Hvordan kommer I igang med at arbejde med temaet?

a.

Hvad kan I selv gøre?

b.

Har I brug for viden?

c.

Hvem kender I som kan hjælpe?

5)

Til næste workshop:

a.

Aftal hvordan I vil arbejde videre med temaet til næste gang.

b.
Lav hjemmearbejdsopgaven med netværkskortet og find to personer hver som I spørger
om hjælp med jeres tema.
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Bilag 7 - Arbeitsblatt Netværks tankekort
Social bridges Workshop 3
Hjemmeopgave: Hvem kender du?

Sæt navne på de personer du kender gennem din familie, dit arbejde, din skole eller din fritid,
som kan hjælpe med dit gruppeprojekt. Skriv så mange på som du kan komme i tanke om, og
lav gerne noter om hvordan de kan hjælpe med jeres projekt.
Inden vi mødes til workshop 3, skal du udfylde netværkskortet så godt du kan, og snakke med
to personer du kender, og bede dem om hjælp eller gode råd til dit gruppeprojekt.
.
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