Gruppearbeid: Frivillighetskultur’
Oppgaven gir deltakerne mulighet til å diskutere kulturen og tradisjonene ved frivillighet. De vil
få dele erfaringer fra hjemlandet, og sammenligne med det som er frivillighet i Norge.
Deltakerne
Alt fra 8-30 deltakere, delt inn i grupper på 4-6.
Tid
30 minutter
Sjekkliste



Oppgaveark (utskriftbart oppgaveark kommer nederst)
Penner og papir

Beskrivelse
Deltakerne blir delt inn i grupper på 4-6. Om ønskelig kan gruppene deles inn etter språk
dersom språk er en utfordring blant deltakerne. Det kan gjøre det lettere å involvere alle i
diskusjonen i gruppene.
Deltakerne får i oppgave å sammenligne frivilligheten de kjenner til (fra opprinnelseslandet) med
det de forstår som frivillighet i Norge. Oppgaven er å skrive stikkord eller lage tegninger av A)
en typisk frivillig i det landet de kommer fram og B) en typisk frivillig i Norge.
Her er noen forslag til noen spørsmål gruppene kan diskutere rundt:
Hva gjør en typisk frivillig?
Hva får man igjen for det man gjør?
Hvor mye tid bruker man i måneden?
Hva er viktig når man gjør frivillig arbeid?
Er det noen som ikke kan delta som frivillig?
Ønsker de å tegne kan de for eksempel starte med å bli enige om:
Hvor gammel er han/hun? Er det en jente eller gutt?
Er det en med jobb og utdanning, eller en som ikke er i arbeidslivet og har masse fritid?
De 10 siste minuttene får gruppene tid til å presentere og forklare sine bilder for resten av
deltakerne. Litt avhengig av antall grupper kan hver gruppe få 2-3 minutter.
Oppgaven oppsummeres i stikkord eller en tegning som lages av læreren. Denne
oppsummeringen skal trekke fram fellestrekk ved frivillighetskultur som har kommet fram i
gruppearbeidet og vise at alle som ønsker de skal kunne delta, uansett alder, kjønn, bakgrunn,
interesser og ferdigheter. Det er viktig å unngå å sette ulike tradisjoner for frivillighet opp mot
hverandre. Målet med oppgaven er å gi deltakerne tro på at de kan ha glede av å delta og at
det de kan bidra med har stor verdi.

Oppgaveark

A) En typisk frivillig i landet jeg kommer fra

Oppgaveark

B)

En typisk frivillig i Norge

