
Aktivitetsrejse
Aktivitetsrejsen kan vise “rejsen” gennem en aktivitet som en samlet oplevelse set med 
deltagerens øjne. Aktivitetsrejsen bruges til at beskrive alle de små elementer, der 
udgør en aktivitet og kan derfor bruges til at blive klogere på, hvad der konkret skal ske. 
Metoden giver et visuelt overblik over, hvordan de potentielle deltagere bliver bekendt 
med aktiviteten, hvorfor de vælger at deltage, hvilke personer de møder undervejs, 
hvad deltagerene oplever, og evt. hvordan deltagerene opfordres til at deltage igen.

Hvornår hører deltageren om konceptet? Start aktivitetsrejsen fra første gang 
deltageren hører om aktiviteten. For eksempel hvis vedkommende modtager en 
flyer om aktiviteten. Overvej hvad vedkommende tænker og hvad der får 
vedkommende til at reagere. 

Hvem deltager i jeres aktivitet? Udvælg en potentiel deltager af en given 
aktivitet.

Sådan gør du 
Illustrer i aktivitetsrejse-plakaten deltagerens oplevelse med aktiviteten. Start ved 
figuren og beskriv hvordan deltageren første gang hører om aktiviteten. Gå kronologisk 
frem langs den stiplede linje og noter hvad vedkommende oplever. Overvej hvem 
vedkommende møder, hvor de mødes og hvad de taler om. Afslut aktivitetsrejsen ved 
den røde cirkel nederst på siden når kontakten mellem deltageren og aktiviteten 
afbrydes.  Overvej, hvis kontakten er længerevarende, hvordan kontakten vedligeholdes. 
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Hvad oplever deltageren efterfølgende? Gå kronologisk frem. Hvad gør 
deltageren efter at have hørt om aktiviteten? Hvor går vedkommende hen, hvem 
møder vedkommende, og hvilken udveksling finder sted? Hvor længe er 
vedkommende engageret i aktiviteten? Hvad tænker og føler deltageren 
undervejs? 

Hvornår slutter kontakten? Hvornår forlader deltageren aktiviteten? Hvilken 
oplevelse går deltageren derfra med? Taler vedkommende med nogen på dette 
tidspunkt?  Hvis ønsket er, at deltageren tager kontakt med 
aktiviteten/sognekirken/organisationen igen, hvordan sker det? Gentages 
aktiviteten? Og opfordres vedkommende til at komme igen? 

Varighed: 
30 min. - 1 time 

Egner sig bedst til: 
3 - 8 pers.

Hav klar: 
kuglepenne & 
et forslag til ny 

aktivitet 



Aktivitetsrejse
Deltager:____________________________________ 
Aktivitet:____________________________________ 


