INTERESSEWORKSHOP
Formålet med øvelsen er at afdække, hvilke interesser de unge har og dermed hvilke
foreninger, der kunne være relevante at samarbejde med. Brug øvelsen sammen med
introduktionsworkshoppen, så de også bliver introduceret til gruppefrivillighed.
Øvelsen skal sætte refleksioner i gang hos de unge om deres interesser, samt inspirere og
motivere dem til at blive frivillige ved at sætte fokus på, hvad frivillighed kan for dem selv og
hvordan de kan spille en rolle i samfundet.

Varighed: 1-2 timer
Deltagere: 10-50 unge, evt. lærere
Forberedelse
• Print et papir eller medbring billeder, som viser hvert
frivilligområde, du har valgt. Det kan fx være flygtninge, ældre,
børn og unge, sport og bevægelse, klima og natur samt en
’andet’-kategori.

Materialer
• Billeder eller skilte med temaer
• Evt. post-its
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Sådan gør du:
1

Du placerer papirerne med frivilligområderne på forskellige ’stationer’ i rummet. Du beder de unge
placere sig ved en af stationerne i rummet ud fra spørgsmålet: ”For hvem eller hvad ville du helst gøre
en forskel?”. Svarmulighederne kan være:
• Flygtninge
• Ældre
• Børn og unge
• Sport og bevægelse
• Klima og natur
• Andet

2

Når de unge har placeret sig ved stationerne, kan du spørge hver station om, hvorfor de har placeret sig der.
Hvorfor vil du gøre en forskel inden for det område?

3

Bed derefter de unge gå sammen to og to og tage 3 post-its. På hver post it skal de beskrive Hvad de synes er
uretfærdigt, forkert, eller hvad de gerne vil ændre i forhold til sagen.
Kom evt. med et par eksempler, som ”Jeg synes det er uretfærdigt, at mange ældre, sidder alene på plejehjem,
størstedelen af deres tid.” eller ”Jeg synes det er forkert, at folk smider skrald i naturen”, eller ”Jeg synes det er
et problem, at flygtninge skal bo på asylcentre og ikke være en del af det danske samfund i lang tid”.
Efter de fem minutter følger I op på deres svar i plenum. Stil gerne uddybende spørgsmål, fx:
Hvordan kan I være med til at ændre det?
Du kan evt. komme med et par eksempler på, hvordan frivillige er med til at ændre det, fx gennem praktisk
arbejde, snak med mennesker, undervise i dans, spille spil.
FORTSÆTTES...
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4

Spørg de unge, om de kunne forestille sig at være frivillige i en forening, som arbejder med nogle af disse ting
og kom gerne med konkrete foreninger, hvor de unge kan engagere sig.

5

Notér undervejs, hvad de unge fremhæver som interessante områder, og hvis de nævner, at de godt kunne tænke
sig at være frivillige.

6

Herefter kan du etablere kontakt til mulige foreninger, som matcher de unges interesser, og som de kunne
komme ud og være frivillige hos.

OBS!
For nogle unge kan det
være svært at sætte ord på,
hvilke sager, de synes er
spændende og hvor de
kunne være frivillige, hvis
de ikke er præsenteret for
muligheden før. Stil derfor
gerne uddybende
spørgsmål eller kom med
forslag.

