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Betegnelse for
praksis

Læring i store grupper – sneboldmetoden

Hovedtræk:

Denne praksis bliver i stigende grad brugt i Englands og Wales'
uddannelsesprogrammer for store grupper. Øvelsens form og
tidsforbrug vil afhænge af antallet af deltagere.
Metoden blev udviklet for at sætte store grupper i stand til at
uddestillere komplekse tankegange eller sammen fastlægge et fælles
sæt muligheder eller idéer. Den er indført som et middel til at
konsolidere læring eller tilskynde til samarbejde om udvikling af nye
idéer og dermed til kreativitet og fælles læring.
Hovedkriterierne er, at emnerne for og resultaterne af øvelserne skal
være relevante for grupperne. På den måde kan de vurdere deres
betydning for, at øvelsen bliver en succes. Tidsforbruget vil afhænge af
gruppens størrelse og emnernes kompleksitet.
For en gruppe på 24 personer kan man f.eks. begynde med fire grupper
med hver seks deltagere. De fire grupper diskuterer et emne og
udtrykker deres tanker om det.
Efter 20-40 minutter (afhængigt af emnets kompleksitet) mødes de fire
grupper og danner så to grupper med hver 12 deltagere, som i 15-30
minutter udveksler idéer og når frem til en fælles holdning.
Til sidst samles de to grupper og får ca. 20 minutter til at identificere
fælles temaer og/eller kollektive idéer. Disse idéer drøftes så i plenum.
Alle dele af øvelsen finder sted i ét stort lokale. I starten sidder
grupperne ved borde eller omkring flip charts. I takt med at grupperne
bliver større, finder deltagerne ud af, hvordan de kan samles og
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udveksle synspunkter. De hjælpes af en eller to personer, der fungerer
som tidholdere og styrer øvelsens forskellige dele.
En god hjælper tilskynder gruppen til at samarbejde, styrer øvelsens tre
eller fire trin og holder fast i tidsplanen. Deltagerne er selvkørende i
deres grupper.
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Andre
bemærkninger

Øvelsen er også særdeles omkostningseffektiv, da gruppedeltagerne
selv laver arbejdet, kun bistået af et par hjælpere. De logistiske krav er
små: et lokale, der er stort nok til, at grupperne kan arbejde sammen, og
materialer, som de kan nedfælde deres idéer på (flip charts, white
boards, papir og pen).
Metoden er let at overføre, kan anvendes på videreuddannelse eller
grunduddannelse og betragtes som BEDSTE PRAKSIS.

Kilde: Pilotprojekt: Uddannelse af dommere og anklagere i Europa "Del 1 – Undersøgelse af bedste
praksis inden for uddannelse af dommere og anklagere", gennemført af Det Europæiske Netværk for
Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN)
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