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Projektets ramme: 
 

Med dette nyhedsbrev har vi 
den glæde at præsentere et 
nyt project:  

 

MultiPLUS. Migrant Multi-
pliers build Bridges 

 

Varighed:  
Okt. 2020 – Sep. 2022 

 

Finansieringsstøtte: EU-Kom-
missionen under  Erasmus+ 
Programmet. 

 

Vi indleder nyhedsbrevet 
med en kort beskrivelse af 
projektets baggrund.  

 

 

 

MultiPLUS: Migrant Multipliers build Bridges 
 

MultiPLUS er et Erasmus+ projekt, som sigter på at støtte formidlings-og fo-

randringsagenters formidlingsrolle i integrationsprocessen. 

Integration er en kompleks og mangefacetteret proces. Integration omfatter 

politiske, juridiske, økonomiske, sociale, kulturelle og kommunikative aspek-

ter og kan anskues på individ-, gruppe og samfundsniveau. Et centralt 

spørgsmål i integrationsarbejdet handler om, hvordan man kan formidle 

vigtige samfundsmæssige forhold til minoriteter, eksempelvis information 

og viden om sundhed, uddannelse, affaldssortering, ligestilling osv. 

 

Baggrunden for projektet 

Projektet er specifikt udsprunget af en østrigsk sammenhæng og arbejdet 

med såkaldte ”multipliers”, hvor repræsentanter fra minoritetsmiljøer har 

fungeret som vidensformidlere og brobyggere til befolkningsgrupper, som 

grundet mange forskellige udfordringer af både sproglig, uddannelsesmæs-

sig og strukturel karakter har været vanskelige at nå. Brobyggerne – “multi-

pliers“ har i disse tilfælde været godt integrerede og haft de bedste 

forudsætninger for at formidle mellem majoritetssamfundet og minoritets-

miljøer. Begrebet ”multiplier” er således også blevet beskrevet som en 

sneboldeffekt: en person tilegner sig vigtige informationer, som herefter for-

midles til familie, venner og naboer. 
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Projektet omfatter tre aktivitetstyper, som udspringer af tre udfordringer i 

brobyggere og formidlingsagenters arbejde og kommunikationsopgaver. Pro-

jektet er opdelt i tre aktivitetsfaser, som hver især modsvarer disse udfordrin-

ger, og som vi løbende vil gøre nærmere rede for i kommende nyhedsbreve. 

Projektets første fase – kontekst og udfordringer: 

Formidlingsagenter - „Multipliers“ - er som oftest kvinder med etnisk minori-

tetsbaggrund. Kvinderne kan være tilknyttet organisationer, hvor de varetager 

formidlingsaktiviteter af forskellig art, ofte på frivillig basis.  

Som regel vil de modtage en intensiv træning med fokus på et bestemt formid-

lingsindhold og et materiale til videre formidling i lokale minoritetsmiljøer. 

Men det generelle billede er, at formidlingsagenterne ikke bliver forberedt på, 

HVOR og pædagogisk perspektiv. Eftersom pædagogiske og didaktiske overve-

jelser generelt er en vigtig del af undervisnings- og læringsprocesser, giver det 

også mening at styrke formidlingsagenters indsigt i pædagogisk-didaktiske 

problemstilinger via korte træningsforløb. En sådan træning er netop et vigtigt 

skridt på vejen mod en yderligere professionalisering og kvalitetssikring af for-

midlingsprocesserne. 

På denne baggrund har den første projektfase til formal at udvide formid-

lingsagenternes viden og færdigheder i undervisning og formidling gennem til-

rettelæggelsen af et kort, intensivt træningsforløb med fokus på didaktiske 

principper og metoder inden for voksenuddannelse og voksenpædagogik.  

 

 

 

Projektets overordnede mål 

er at bidrage til etniske mi-

noriteters integration i eu-

ropæiske samfund ved at 

udvide og understøtte kom-

munikative og pædagogiske 

kompetencer blandt formid-

lingsagenter – „Multipliers“.  
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Opgaverne i den første projektfase (IO1 – Intellectual Outputs) indledes med fokusgruppeinterviews i hvert 
partnerland med en lang række erfarne formidlingsagenter med sigte på at afdække og præcisere deres erfa-
ringer såvel som deres behov og forventninger til en videre pædagogisk-didaktisk træning og opkvalificering. På 
grundlag af interviewresultaterne og analyserne tilrettelægges et kort og intensivt træningsforløb med fokus 
på pædagogisk-didaktiske tilgange, principper og metoder inden for voksenuddannelse. Træningsforløbet til-
passes og forbedres gennem en grundig evaluering og testning blandt de deltagende formidlingsagenter. Det 
endelige træningsforløb vil blive videregivet som åben ressource til andre organisationer, der kan anvende det 
som et pædagogisk forforløb til træning af formidlingsagenter i specifik information.  

Resultaterne fra det første udviklingsarbejde vil blive præsenteret i det næste nyhedsbrev! 

Besøg os: www.multiplusproject.com 
Et Erasmus+ projekt mellem organisationer fra Østrig, Danmark, Italien, Slovenien og Spanien.  

 

 
EU-Kommissionens støtte til dette project indebærer ikke, at Kommissionen har godkendt indholdet. Oplysningerne afspejler alene 
forfatternes synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for anvendelsen heraf.  

 

IO1: Professionelle 
PLUS!

�At udvide 
formidlingsagenters 
viden om pædagogisk-
didaktiske principper 
og metoder i 
voksenuddannelse. 
�At gennemføre 
træning af 
formidlingsagenter 
med sigte på at styrke 
deres formidlings- og 
undervisningskompet
encer.

IO2: Aktiviteter 
PLUS! 

�At indsamle 
undervisningsmetoder 
og tilgange fra 
uddannelsessystemer 
i forskellige dele af 
verden. 
�At integrere, 
kombinere og skabe 
nye 
undervisningsmetoder
der bygger på en 
kombination af 
tilgange og metoder 
fra hele verden.  

IO3: Høre til 
PLUS! 

�At styrke 
formidlingsagenters 
bevidsthed om socio-
politiske aspekter af 
deres egen 
formidlingsrolle og 
praksis - og lægge 
grunden til en politisk 
uddannelse. 
�At fremme formidling 
og refleksion i forhold 
til EU og europæiske  
værdier i 
minoritetsmiljøer.  

http://www.multiplusproject.com/

