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_____________________________________
Varighed: Ca. 2-3 timer.
Det skal du gøre på forhånd: Læs vejledning. 
God fornøjelse!
Forslag til anvendelse: Formatet kan bruges i man-
ge sammenhænge til at bygge bro mellem mennesker 
med forskellige ståsteder. Eksempelvis mellem skole og 
omverdenen med eleven som vært og samtalen som 
katalysator. I kan eksempelvis invitere nogen ind med en 
intressant baggrund, holdning eller religion.
_____________________________________

SÅDAN GØR I

Fase 1 - Sagen
Værtskabet skal dreje sig om noget. Eksempelvis:
- Et emne som I vil blive klogere på.
- Et problem der skal løses.
- Et begreb der skal undersøges.

Researche hvem I kan invitere for at blive klogere. I skal 
under denne fase overveje hvilken kapacitet gæsten har. 
Rummer gæsten:
- Holdninger?
- Information?
- Konflikt?
- Alliance?
- Tvivl?

Denne sondring kan være vigtig for at vide, hvordan man 
skal behandle og tilgå gæsten.

Fase 2 - Invitationen
Inviterer jeres udvalgte gæst. Sørg for at gæsten føler 
sig velkommen og velinformeret om, hvad mødet drejer 
sig om.

Fase 3 - Forberedelsen
Research på gæsten, så I kan stille indlevende spørgs-
mål.
Forbered mødet og samtalen: 
- Hvilke emner vil I gerne snakke om? 
- Hvilke spørgsmål vil I gerne stille? 

I kan eksempelvis lave en ’samtalemenu’ med forskellige 
typer spørgsmål, der kan inspirere og stimulere samta-
len. Sæt eksempelvis et personligt spørgsmål på menu-
en, som er kædet sammen med temaet: 

- Hvordan har den tid du er født og opvokset i præget  
 dig? Hvordan talte I om dette emne, da du var barn?  
 Et personligt spørgsmål kan sænke paraderne, skabe  
 forståelse og nuancere mødet og samtalen. 

Spørgsmålene fra samtalemenuen kan efterfølgende 
bruges til at tage en snak om det pågældende emne med 
en, der ikke deltog i mødet.

Inden gæsten ankommer, forberedes rummet og evt. 
mad og drikke stilles frem.

Fase 4 - Besøget
Sørg for at give gæsten en god modtagelse. Start ek-
sempelvis besøget med:
- En rundvisning på jeres sted.
- En ”ice breaker” og samtalestarter. Eksempelvis en  
 fællessang, en bevægelsesøvelse eller I kan lave et  
 opslag på sociale medier med jeres gæst.

Samtalen begynder:
- Værterne er ansvarlige for mødet.
- Samtalen er både et møde mellem mennesker og et  
 møde om en sag.
- Overvej en ordstyrer eller indfør eksempelvis en 
 ”talking stick”, så der altid er én der har taleret,   
 mens de andre har lyttepligt.

UNDERVISNINGSMATERIALE

VÆRTSKABET
Med ”Værtskabet” opfordres deltagerne til at invitere nye og forskellige 
holdninger indenfor og engagere sig i samtaler, hvor uenighed og nysger-
righed får lov at stå i centrum. ”Værtskabet” handler om mødet mellem 
mennesker og holdninger man ikke kender, eller som man måske har 
forudindtagede meninger om. Formålet er, gennem træning i værtskab, 
at blive bedre til at skelne mellem person og sag og virke i en demokratisk 
samtale. ”Værtskabet” har en indbygget struktur, der nedtrapper konflikt 
og nuancerer mødet, så der skabes rum til tvivl, nye spørgsmål og større 
forståelse.
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I kan overveje at lægge et benspænd om at et produkt 
skal udfærdiges under besøget. Det kunne være en lej-
lighedssang, en performance/rollespil, et maleri osv. Et 
benspænd kan bidrage til at skabe et anderledes møde 
og give rum til nye samtaler og spørgsmål.

Værterne er ansvarlige for at afrunde på en god måde 
med for eksempel:
- En opsamling
- En fællessang
- En konklusion

Fase 5 - Afrunding
Besøget afsluttes med at personen bliver fulgt ud og 
takkes for at komme.

Fase 6 - Refleksion
Efter mødet kan I i fællesskab reflektere over hvad der 
var sjovt, udfordrende og overraskende ved mødet og 
samtalen og hvorfor?

FRIRUMMET har udviklet materialet i samarbejde med: ”Frirumsskolerne” - Vejle Friskole, Den Fri Hestehaveskole, Hillerød lilleskole, 
Eriksminde Efterskole, Brejning Efterskole, Baunehøj Efterskole, Egmont Højskole, Grundtvigs Højskole, Askov Højskole og Den Frie Lærerskole.


