MELLEM
UNDERVISNING
OG SAMVÆR

Praksiseksempler og
perspektiver på arbejdet
med højskoleelever
med flygtningebaggrund

1

Udgivet i 2017 af:

Folkehøjskolernes
Forening i Danmark (FFD)
Nytorv 7 - 1450 København K
www.ffd.dk
REDAKTION
Mette Kylsø, FFD
Tlf. 33 36 40 38, mk@ffd.dk
SKRIBENTER
Jan Lundum
Joachim Maag Kristensen
Anna-Sofie Rau Gram Iversen
Mette Nymand
Ditte Thomassen
Jakob Borgensgård
Simon Astrup
Sofie Bay
Anders Bo Schreiner
LAYOUT/TRYK
Katrine Dahlerup, FFD
GP-Tryk
FOTO
Forside, Klaus Holsting
S. 6-7, Silkeborg Højskole
S. 10, Brandbjerg Højskole
Øvrige foto, Klaus Holsting

Forord
Hvordan foregår undervisningen af elever med flygtningebaggrund på højskolerne? Hvilke pædagogiske overvejelser
knytter sig til undervisningen og samværet? Hvordan skaber
man gode overgange fra højskolen for elever med flygtningebaggrund? Disse spørgsmål danner grundlag for dette inspirationshæfte, der indeholder bidrag fra ni højskolelærere, som
alle på forskellig vis beskæftiger sig med højskoleelever med
flygtningebaggrund.
I løbet af de seneste år er foreningens og højskolernes indsats på flygtningeområdet blevet styrket, og et stigende antal
højskoler henvender sig til målgruppen med specifikke fag og
forløb. I dette hæfte fremhæves en række praksiseksempler og
erfaringer, som forhåbentlig kan inspirere højskolelærere på
tværs af faggrupper og være udgangspunkt for refleksion over
undervisningen og det pædagogiske arbejde med eleverne.
Artiklerne giver et bredt indblik i undervisningen, som hænger uløseligt sammen med samværsdelen på højskolen: Hvad
end der er tale om undervisning i dansk som andetsprog, dansk
samfund og kultur eller erhvervsrettet undervisning, så berører alle bidragene spørgsmål og erfaringer, der relaterer sig til
muligheder og udfordringer ved sproglig tilegnelse og kulturmøder i en fri kostskoleramme.
Inspirationsmaterialet bevæger sig på to niveauer: Det består
dels af den enkelte højskolelærers pædagogiske overvejelser
i relation til egen undervisning af elever med flygtningebaggrund. Dels indeholder det en mere deskriptiv del, som fokuserer på praksis gennem en beskrivelse af en konkret aktivitet
og tilgang i undervisningen.
Bidragene er personlige fortællinger, og der skal i den forbindelse lyde en stor tak til samtlige skribenter for deres bidrag,
som forhåbentlig også kan være en inspiration i undervisningsmiljøer uden for højskolen.
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INTEGRATIONS- OG
INTERAKTIONSTUR
I DANMARK
Hvad sker der, når man turnerer Danmark rundt i 10 dage med en busfuld
elever med forskellig baggrund? Mødet med den danske kultur er
væsentligt, når bussen med elever fra Silkeborg Højskole ruller igennem
landet, men det er især samværet mellem eleverne, der gør turen til noget
særligt.
Af Jan Lundum, viceforstander på Silkeborg Højskole

De sidste par år har vi hvert semester på Silkeborg
Højskole udbudt en studietur rundt i Danmark i højskolens bus. Tour de Danmark skiller sig klart ud fra
fx studieturene til Iran, Indien, Palæstina, Norge og
Japan, som vi ellers har på spisesedlen, men Danmarksturen er blevet en realitet med succes, som vi
ønsker at holde fast i. Danske elever kan vælge turen
til. Elever med flygtningebaggrund (EMF’ere) har
ikke noget valg, da turen er en del af det integrationsprogram, vi tilbyder. Den manglende valgfrihed
bryder i princippet med højskolens frie tanke, men
indholdsmæssigt giver det mening. Programmet varierer alt efter, hvordan fordelingen er mellem hhv.
danske elever, EMF’ere og internationale, engelsktalende elever. Mødet med danskerne og den danske
kultur er vores pejlemærke, men den interaktion og
integration, der foregår i bussen og i samværet ele4

verne imellem på turen rundt i det danske, er mindst
lige så vigtig.
SPROGLIGE BARRIERER
De sproglige udfordringer er store på turen. Ikke
kun i den faglige undervisning, men også i det sociale i bussen og på de simple overnatningssteder i
fælleslokaler med madrasser på gulvet, hvor måltiderne skal tilberedes i fællesskab, og hvor opvasken
efterfølgende skal klares. Der skal kommunikeres om
meget, ellers kommer vi ingen vegne. I det faglige,
om så det er på virksomhedsbesøg, på rundvisning
i Folketinget eller på privatbesøg, skal der oversættes både til engelsk og til basis-dansk. Ofte må man
erkende, at det bliver for svært for EMF’erne at få
det hele med, men så kommer alle spørgsmålene i
kølvandet på besøgene, hvor eleverne indbyrdes for-

klarer og diskuterer enkeltbegreber, sammenhænge
og indhold. Netop det interaktive er den største force
ved studieturen i det intense samvær, der opstår, når
man propper 15-30 elever i højskolebussen i 10 dage.
Kommunikation er uundværlig og misforståelser om
dette og hint nærliggende. Eneste løsning er kombinationen af tålmodighed og dialog.
KOMMUNIKATIVE OG KULTURELLE FORSTYRRELSER
På dette semesters tur i marts var vi blandt andet på
Politihistorisk Museum i København, hvor vi fik en
standardrundvisning. Enkelte elever faldt hurtigt lidt
fra i talestrømmen om datidens retssystem og mangel på samme, men på et tidspunkt, da det kommer
til emnet demokrati, insisterer en af vores syriske
elever på at få uddybet tankerne om demokratiets
opståen. Hans sprog var mangelfuldt, og en del måtte han gentage flere gange for at gøre sig forståelig,
men hans insisteren på at ville diskutere og først
og fremmest forstå emnet gav liv til rundvisningen.
Ingen af de danske elever havde kommentarer eller spørgsmål til emnet, men den unge syrer havde
skabt refleksion hos os alle med de spørgsmål, vi
ikke selv kunne stille. Måske fordi vi tager demokratiet for givet. Det er ikke hver dag på en studietur,
man skal forvente lange drøftelser om demokrati.
Man skal dog heller ikke underkende den demokratiske læring, der finder sted, når eleverne i grupper skal kommunikere om deres daglige tjanser som
madlavning og rengøring. Ikke alle tager det som
en selvfølge, at de skal bidrage til det fælles, men de
lærer, at det er en social nødvendighed.

PRAKSISEKSEMPEL: TOUR DE DANMARK
Som med al anden undervisning må en studietur
forberedes grundigt, og eleverne må føle sig inddraget. Målet på vores studietur er, at eleverne ser
og opdager, hvor mangfoldigt Danmark er. Det gør
de bl.a. gennem menneskemøder forskellige steder
i landet. Eleverne skal forberede sig på, hvad det
er for et Danmark, de skal møde, og de skal stille
undrende spørgsmål til, hvad de regner med at se
og opleve. Hvordan er det fx at vokse op som ung i
et lille ø-samfund? Kan man være ensom i storbyen?
Hvordan får man ting til at ske, når man vokser op
et sted, hvor man synes, der sker for lidt? Eleverne
inddrages i alt fra rejseplan til mad- og tjanseplan,
og de bliver bedt om at bidrage til enkelte aften- og
dagprogrammer, så de føler sig involverede og oplever, at turen kræver fælles indsats.
SMAGEN AF ORD OG KULTUR
Som et led i forberedelsen skal eleverne arrangere
sprogundervisning for hinanden og en morgen- eller
aftensamling på turen. Sprogundervisningen foregår
typisk i bussen og giver først og fremmest en oplevelse af, at vi er sammen om kompleksiteten. Danskerne
skal opleve på egen hånd, hvor svært det er at lære et
helt fremmed sprog, hvor ordstilling og udtale er helt
anderledes end det kendte, og eleverne med flygtningebaggrund skal opleve, hvordan de selv er fagligt
ovenpå, når de skal lære danskerne lidt arabisk eller
kurdisk. Tilsvarende er det sjovt for alle eleverne at
se, hvor svært det kan være for en københavner at
forstå en vendelbo eller en sønderjyde. På samme
måde skal eleverne på turen præsentere hinanden
for mad fra deres hjemegn. De planlægger et eller flere måltider hjemmefra og tager på den måde større
ansvar for processen og den hele oplevelse af at tilberede, præsentere og nyde et måltid med hinanden.
Særlige opmærksomhedspunkter:
● Husk at sikre, at eleverne med hver deres baggrund på skift skal føle sig både udfordrede og
trygge. Indholdet skal tilpasses, så det ikke alene
appellerer til den ene målgruppe.
● Sprogligt må man sikre, at der er mandskab til at
oversætte i det omfang, det er nødvendigt, for at
alle kan være med.
● Sæt efterfølgende tid og opmærksomhed af til
opsamling.
5
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DEN SIMULEREDE
JOBSAMTALE
En særlig tilrettelagt job- og afklaringsuge skal forberede eleverne med
flygtningebaggrund på Brande Højskole på et arbejdsliv efter højskoleopholdet. Her bliver også dramaøvelser taget i brug som et pædagogisk greb i
undervisningen.
Af Joachim Maag Kristensen, underviser i Dansk
for tosprogede på Brande Højskole

Vellykket undervisning af flygtningeelever forudsætter klart definerede rammer, hvor forventningerne er udtalte og kravene tydelige. Morgensamling,
undervisning, arrangementer, ture ud af huset osv.
er ikke forskellige tilbud, som eleven kan vælge til
eller fra, men obligatoriske fællesskaber med krav
om aktiv deltagelse. Vi kræver af alle elever, at de
lever op til to simple handlingsprincipper, nemlig
"at møde til tiden er at møde før tiden" og "tal pænt,
opfør dig ordentligt og gør dit bedste". Elevfremmødet på vores morgensamlinger er meget tæt på 100 %
hver eneste dag. Hver undervisningstime indledes
med et navneopråb, og den eventuelt fraværende
bliver hentet med det samme. Der er mødepligt til
frokost, hvor eleverne har faste siddepladser, sådan
at de tosprogede elever altid er blandet med danske
elever. Rammerne er tryghedsskabende og en del af
læringsforudsætningerne.
BRED TILGANG TIL UNDERVISNINGEN
Når man som flygtning kommer til et land som Danmark og skal integreres, er det afgørende, at man
8

hurtigst muligt får skabt de bedste læringsforudsætninger, og at man samtidig finder ud af, hvad
man skal lære, og hvorfor man skal lære det. Men
vi glemmer tit at spørge, hvordan man skal lære det.
Jeg oplever gang på gang, at tosprogede elever sætter lighedstegn mellem sprogundervisning og rigid
grammatikgennemgang. Men sproglig tilegnelse er
andet og mere end kendskabet til forskellige bøjningsmønstre og syntaks. Sproglig tilegnelse går
hånd i hånd med alverdens dagligdagspraksisser og
mere generelle kulturforståelser. Jeg forsøger derfor
at brede undervisningen mere ud og bruger højskolens frie rammer til at inddrage leg og dramaøvelser. Man kan fx få en tosproget elev til begejstret at
fortælle om sit barndomshjem på dansk ved at lade
eleven tegne det med farvet kridt på et gulv. Sproget
sprudler ud, fordi der er en meningsfuld aktivitet
bag ”sprogspillet”, hvor eleverne også rent kropsligt
inddrages i læringsprocessen.

ERHVERVSRETTET TEMAUGE
I kølvandet på den nye integrationslovs krav om et
særligt tilrettelagt erhvervsrettet forløb for flygtninge på højskoler har vi opgraderet vores i forvejen
eksisterende erhvervsrettede undervisning. Job- og
afklaringsugen er en temauge, hvor vi fortæller om
uddannelses- og jobmuligheder. Vi underviser i
CV-skrivning, jobsøgning og diverse arbejdsmarkedsrelaterede emner. Eleverne prøver kræfter med
forskellige praktiske fag på ”værksteder”, hvor fagfolk (f.eks. en elektriker, pedel, tømrer og ernæringsassistent) fortæller om deres fag og lader eleverne
løse praktiske opgaver.
Vores opgradering består i, at vi i tiden op til og
efter job- og afklaringsugen selv besøger lokale virksomheder. Sidst var det Stark og Give Stålspær, som
begge har udlændinge ansat. På Give Stålspær er
der for nylig endda blevet ansat nogle syriske arbejdere – noget som åbenlyst virker opmuntrende
på vores egne syriske elever. Derudover inviterer vi
erhvervsdrivende og almindelige lønmodtagere ud
på højskolen, hvor de på en levende måde og med
billeder fra hverdagen fortæller om deres arbejdsliv. Temaugen afsluttes med en række simulerede
jobsamtaler, en slags dramapædagogiske øvelser,
hvor udvalgte elever sættes i jobansøgerens stol og
gennemspiller en jobsamtale med lærerne som interviewende arbejdsgiverrepræsentanter.

PRAKSISEKSEMPEL:
DEN SIMULEREDE JOBSAMTALE
De seks elever, vi har udvalgt til den simulerede
jobsamtale, modtager hver især uden forvarsel en
kuvert til frokost, hvori der ligger et jobopslag inden
for det felt, vi ved, eleven gerne vil uddanne sig og
arbejde. Eleven har i kraft af job- og afklaringsforløbet et frisk CV klar samt en masse ny viden om det
danske arbejdsmarked, jobsøgning osv. Jobopslaget
er eventuelt tilpasset og forsimplet, så vi sikrer os,
at de tosprogede elever forstår indholdet og konteksten. Med jobopslaget er der vedlagt en indbydelse til
en jobsamtale senere på eftermiddagen. Eleven har
nu nogle timer til at forberede sig til samtalen, og en
lærer bistår med vejledning, forklaring og gode råd.
Jobsamtalen afholdes i foredragssalen med skolens øvrige elevgruppe som publikum og med lærere
som repræsentanter for arbejdsgiveren (en leder, et

par ansatte etc.). Kandidaten bliver lukket ind og
budt på vand eller kaffe ved et bord, hvor ansættelsesudvalget sidder. Rollespillet udfolder sig i en dialog mellem arbejdsgiveren og kandidaten nøjagtigt
som i en rigtig jobsamtale, hvor der f.eks. spørges til
elevens tid på højskole, hvorved eleven tvinges til at
reflektere over formålet med og udkommet af det indeværende højskoleophold – i en tænkt fremtid. Når
samtalen er slut, gives der feedback fra elevgruppen,
som forsøger at pointere kandidatens stærke og mindre stærke sider. Blandt lærergruppen er der én, som
ikke selv sidder i samtalepanelet, men som iagttager
det hele udefra og kommenterer elevens præstationen og de øvrige elevers observationer.
Øvelsen kombinerer mange formål. Eleven skal agere under et vist pres og skal stedse reflektere over sig
selv, sit sprog, sin fremtoning og sin viden. Eleven
får klare tilbagemeldinger og oplever et helt konkret,
kropsligt handlingsforløb, som sætter sig spor i hukommelsen og forhåbentligt kan bruges i en ægte
jobsamtale.
Særlige opmærksomhedspunkter:
● Vælg en elev, som har et tilstrækkeligt aktivt ordforråd og en rimelig tydelig udtale, så betingelserne for en vellykket kommunikation er på plads.
● Vælg en ”stille” elev, som har godt af at blive
presset lidt ud af sin komfortzone, så han eller
hun får udvidet sin erfarings- og succeshorisont.
● Vælg en ”kæk” elev, som har tendens til at overvurdere egne evner, så vedkommende får en mere
realistisk opfattelse af sig selv gennem samtalens
”virkelighedstjek”.
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UNDERVISNINGEN
SKAL BYGGE BRO
TIL FÆLLESTIMER
For at eleverne med flygtningebaggrund skal blive i stand til at deltage i
højskolelivet på lige fod med de øvrige elever, tilrettelægges undervisningen
i Kulturfaget på Rødding Højskole, så den i videst muligt omfang understøtter de øvrige aktiviteter på højskolen.
Af Jakob Borgensgård, underviser i Kulturfag på
Lær-Dansklinjen på Rødding Højskole

Det særlige ved et højskoleophold, som adskiller sig fra undervisningen på de sprogskoler,
Lær-Dansk-eleverne typisk har været på inden
højskolen, er samværet med de danske elever. Det
er her, højskoleidéen kommer til sin ret. Inden
Lær-Dansk-eleverne starter på Rødding, har de været på forbesøg, hvor de har haft mulighed for at
snakke med nogle af de nuværende Lær-Dansk-elever. Det er vigtigt, de forstår, hvad de siger ja til, når
de vælger et højskoleophold. Derved undgår vi de
værste misforståelser om, hvad et højskoleophold
indebærer, og hvis vi kan opnå, at det er lysten, der
driver værket, som med andre elever, så er der et
godt grundlag for et succesfuldt højskoleophold.
MØDET MELLEM ELEVERNE
Som højskole er det vigtigt at gøre sig klart, hvad
man som skole er god til, og hvor man har knap så
10

mange ressourcer. Vi ser som udgangspunkt gerne,
at eleverne med flygtningebaggrund er jævnaldrende med vores øvrige elever og kan tale noget dansk
inden start, da vi har erfaret, at dette giver de bedste
forudsætninger for, at eleverne sprogligt og kulturelt
kan relatere til hinanden. Det gælder om at gøre afstanden mellem elevgrupperne så lille som muligt.
Vi gør det desuden klart for vores danske elever,
at de også har et ansvar i forhold til et succesfuldt
møde. Værelseskammeraterne spiller her en stor rolle i forhold til at vise Lær-Dansk-eleverne, hvad der
forventes på højskolen.
FRUGTBARE GENTAGELSER
Da vi startede med de første Lær-Dansk-hold i 2015,
lavede jeg en stor forkromet plan med fastlagte temaer, således at der ikke var gentagelser i undervisningen. Vikingetiden i Danmark blev gennemgået

en enkelt gang i starten af opholdet som en del af
historiedelen af kulturfaget.
Den tilgang er nu ændret. Sproget er klart en barriere – især i starten af højskoleopholdet. Derfor er
det ikke sikkert, at eleverne fanger alle nuancer og
betydninger, når der gennemgås et givent emne. Det
er derfor fint at vende tilbage til emnet igen et par
måneder inde i forløbet.
Anden gang, et emne berøres, har eleverne allerede den basale viden, de har haft tid til at fordøje
det, og derved er der mulighed for at bygge ovenpå,
således at der kan opnås et højt fagligt niveau på
trods af den sproglige barriere.
KONKRETE TEMAER
Vi har løbende justeret tilrettelæggelsen af undervisningen for Lær-Dansk-eleverne, således at antallet af dansktimer er blevet sat lidt ned, og valgfag
med de øvrige elever sat tilsvarende op. Tidligere
deltog eleverne med flygtningebaggrund ikke i den
ugentlige debattime, som vi kalder ”Rødding-timen”. Det er nu ændret, da vi indså vigtigheden af,
at Lær-Dansk-eleverne og de øvrige elever også har
noget fagligt at snakke om, når de om aftenen og i
weekenderne mødes.
Erfaringen fra kulturfag er, at udformningen af
indholdet med tiden er blevet langt mere konkret.
Ikke forstået som undervisning med et lavt abstraktionsniveau, slet ikke. Derimod forstået som at temaerne skal have en konkret anledning. Det er muligt
at debattere endog meget komplekse problemstillinger med Lær-Dansk-eleverne, men for motivationen
betyder det uendeligt meget, at de kan se, hvorfor
netop denne problemstilling er relevant. Det er bl.a.
derfor, at vi bruger en del tid på at forberede eleverne på fælles aktiviteter, så de har de bedste forudsætninger for at indgå på lige fod med de øvrige elever.

PRAKSISBESKRIVELSE:
SAMSPIL MED FÆLLESTIMEN
I en fællestime om onsdagen var temaet, om Danmark bør undskylde for slavehandlen og de umenneskelige forhold for slaver i Dansk Vestindien. Det var
en aktuel sag i forbindelse med 100-året for salget af
øerne til USA. Alle eleverne skulle deltage i en times
debat om emnet.

Dagen før debatten fortalte jeg i kulturfagsundervisningen Lær-dansk-eleverne historien om Dansk
Vestindiens trekantshandel osv. Derefter læste jeg
højt af to aktuelle artikler, som henholdsvis argumenterede for, at Danmark ikke bør undskylde for
fortiden, og at Danmark bør undskylde, hvorefter
hovedargumenterne blev sat op over for hinanden.
Heraf fulgte en fin debat om, hvorvidt Danmark officielt bør sige undskyld. Om torsdagen havde vi igen
kulturfag, og som altid fulgte vi op på fællestimen
fra om onsdagen. Først bad jeg eleverne fortælle om
temaet fra fællestimen, og hvad de øvrige elever havde bibragt til debatten. Derved blev de tvunget til at
overveje, hvorvidt de var enige i de andre elevers
synspunkter. En af eleverne, som selv var fra Syrien, bragte herefter Bashar Al-Assad på banen. Fordi
spørgsmålet om, hvorvidt en stat kan sige undskyld
for en fjern fortid, medfører spørgsmålet om, hvor
tidligt en stat kan sige undskyld. Herefter fulgte en
debat om, hvorvidt der er nogle handlinger, der aldrig kan undskyldes for.
Eksemplet viser, hvad man kan opnå ved at spille
sammen med fællesundervisningen. Lær-Dansk-eleverne bliver tvunget til at forholde sig til flere argumenter, og derved opnås en rigere debat. Samtidig
mærker Lær-Dansk-eleverne, hvad der optager de
øvrige elever.
Hvis vi ikke havde brugt den foregående kulturfagstime på at forberede dem på en sådan debat, så
ville udbyttet af fællestimen være minimalt. Opfølgningen i timen efter giver et fagligt løft, da det her er
tredje gang Lær-Dansk-eleverne skal forholde sig til
emnet på dansk.
Særlige opmærksomhedspunkter:
● Vær opmærksom på, hvor langt inde i højskoleopholdet, du gør brug af denne fremgangsmåde.
Eksemplet her foregår efter ca. to måneder på
højskolen. Hvis det er tidligere, kan der lægges
mere vægt på billeder fremfor artikler, og senere
på opholdet kan nogle måske selv læse en artikel
i stedet for at få den læst op.
● Modellen med introduktion og opfølgning gælder
som gennemgående princip i kulturfag. Det skal
altid tænkes ind.
● Det gælder altid om at mindske afstanden mellem
Lær-Dansk-elever og de øvrige elever. Det er en
proces, hvor der må stilles krav til alle.
11
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KUNSTEN AT
SMALLTALKE
På Vejle Idrætshøjskole indgår øvelser i smalltalk som en del af danskundervisningen. Her lærer eleverne at bryde grænser og kaste sig ud i små
samtaler om hverdagen – både med hinanden og med skolens øvrige elever.
Af Mette Nymand, underviser i Dansk
som andetsprog på Vejle Idrætshøjskole

Jeg har i et tidligere job arbejdet med at etablere og
opfølge på fx praktikpladser for flygtninge og udlændinge. I den forbindelse fik praktikanterne ofte
den feedback, at de gerne måtte blive bedre til at sige
noget, tage initiativ til en samtale og vise interesse
for kollegaer.
Smalltalk er en vigtig del af at indgå og trives i
ethvert fællesskab: på højskolen, på en uddannelse, på en arbejdsplads, ved busstoppestedet eller i
trappeopgangen. Det er en del af sprogets "fatiske",
kontaktskabende funktion. Det er måden, vi kommer i kontakt med andre på. Nogen gange er det at
kunne smalltalke en vigtig kompetence i sig selv,
fordi det tjener et socialt formål og skaber kontakt
mellem mennesker. Dermed opfylder det et basalt
menneskeligt behov. Når jeg inddrager smalltalkøvelser i min undervisning, indebærer det også en
refleksion over det, vi er sammen om på højskolen
og kan bane vej til en dybere samtale, når vi fx finder
ud af, hvad vi har til fælles, hvad vi godt kan lide
eller er uenige om.
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ET FÆLLES STILLADSARBEJDE
Jeg tror på, at folk tilegner sig sprog på forskellige
måder, men min erfaring siger mig, at man bedst
lærer at tale dansk ved at tale dansk, og at man lærer godt kollaborativt i dialog med andre. Her er
det vigtigt, at eleverne bryder grænser og hjælper
hinanden på vej: I smalltalk-øvelsen ”stilladserer” de
ift. hinanden. Dvs. hjælper hinanden med at bygge
sproget op, som et stillads på en byggeplads ved at
tilføje ord, komme med den rigtige udtale og hjælpe
med en oversættelse, før samtalen går videre til et
nyt spørgsmål eller en ny makker. Øvelsen medvirker derfor til at øge deres personlige selvtillid og
tilhørsforhold til gruppen, ligesom den søger at øge
deres sproglige selvtillid og elevernes "fluency". Flere
elever udtrykker, at de ved at udføre denne aktivitet
mange gange i klassen, øger deres sikkerhed - også
når de skal udtrykke sig på dansk uden for klasserummet.

DANSKUNDERVISNING PÅ TVÆRS
På Vejle Idrætshøjskole har vi valgt at undervise internationale elever sammen med elever med flygtningebaggrund i dansk. I undervisningen deltager
derfor både tysker og tyrker, syrer og grønlænder,
ungarer og eritreer. Nogle elever kommer fra skoleformer, der har mere fokus på gruppearbejde og
dialogisk læring fremfor grammatik og stillesiddende korrekthedslæring. Det er derfor absolut gunstigt
for alle i målgruppen at kunne spejle sig i nogen, der
føler sig sikre i disciplinen og kopiere den adfærd,
som smalltalk-øvelsen kræver og dermed få det læringsudbytte, den stiler mod: at blive god til at
smalltalke både i sprog og handling. Gennem øvelsen fordres og stimuleres initiativ og engagement
samt en nysgerrig, åben, interesseret og kontaktskabende adfærd. Dette er vigtigt at træne for mange af
vores elever, så de ikke bare sætter sig passivt afventende – på højskolen og i deres videre liv. Desuden
oplever vi, at det er væsentligt for flygtningene, at de
bliver en del af en samlet international gruppe, der
undervises i dansk, og ikke ”bare”, ligesom det kan
være tilfældet på en sprogskole, har undervisning
med andre, der også har flygtningebaggrund.

PRAKSISBESKRIVELSE: SMALLTALK-ØVELSE
Før jeg sætter aktiviteten i gang, forklarer jeg eleverne, hvorfor det er vigtigt at kunne smalltalke. De
udstyres med et stykke papir med 10-20 spørgsmål
alt afhængig af den tid, vi vil bruge på aktiviteten.
Spørgsmålene er forberedt på forhånd og kræver
et vist kendskab til eleverne; hvad der rører sig i tiden, hvad de mon kunne interessere sig for, hvad
der er sket eller skal ske på højskolen osv. Nogle
spørgsmål er med hver gang, jeg laver aktiviteten,
for gentagelsens skyld. Det skaber en repetition og en
sproglig sikkerhed hen ad vejen. Spørgsmålene er ligeledes tilpasset selve højskoleforløbet, og hvor godt
eleverne kender hinanden på det givne tidspunkt.
I starten af et forløb kan der være simple spørgsmål som: Hvem er din teamlærer? Hvilke sportsfag har du – hvad kan du bedst lide? Hvorfor har
du valgt at tage på højskole? Hvilke sprog taler du?
Har du søskende? Hvem er din værelseskammerat?

bedste, der skete i performanceugen? Havde I et godt
samarbejde i din gruppe? Var det en god fest i lørdags – hvorfor/hvorfor ikke? Har du noget sladder?
Hva’ så, er du frisk i dag? Så du Champions League i
går? Kunne du lide at sove i bivuak, og har du prøvet
det før? Hvad kan gøre dig glad? Hvad kan gøre dig
ked af det? Hvad er du god til?
Eleverne går rundt i klassen og snakker sammen,
og alt afhængigt af gruppen, og om de har prøvet
aktiviteten før, giver jeg særskilte instruktioner. Hvis
elever er meget usikre, starter jeg aktiviteten i plenum med et par svar-eksempler på tavlen. Elever,
der føler tryghed ved at have et par skriftlige svar
parat og have fokus på udtale, opnår derved en større sikkerhed. Dog gør jeg meget ud af, at de skal ud
på gulvet og prøve at snakke frit og så flydende som
muligt uden at tænke alt for meget.
Særlige opmærksomhedspunkter:
● Sørg for at skabe balance mellem tryghed og "ud
af comfort zonen".
● Sproglige barrierer på tværs af gruppen: Er der
helt nye, dansksprogligt svage elever, lader jeg
dem ”finde hinanden” i klassen og skubber dem
efterhånden ud i nye, sprogligt mere udfordrende
konstellationer.
● Sociale konstellationer i elevgruppen ift. valg af
samtalepartner: Hjælp eleverne med at søge nye
samtalepartnere, fx ved at klappe i hænderne, når
de skal skifte. Eller sæt kriterier for, hvem de kan
vælge som samtalepartner.

Spørgsmålene kan være af varierende sværhedsgrad
og kræve mere eller mindre refleksion: Hvad var det
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DRØMMEN OM
DEMOKRATIET,
DER FALDT NED
FRA HIMLEN
Hvorfor så meget gruppearbejde? Spørgsmålene er mange hos eleverne med
flygtningebaggrund på Grundtvigs Højskole, når de besøger en folkeskole
for at få et indblik i det danske demokratiske sindelag.
Af Ditte Thomassen, underviser i Dansk Kultur
på Grundtvigs højskole

Da det arabiske forår i 2011 skyllede ind over Mellemøsten som en folkelig bevægelse, var der tusindvis af utilfredse borgere på gaden i protest mod fattigdom og korruption, og efterhånden blandede de
sig med politiske aktivister, der ønskede demokratiske forandringer. Flere af de elever, jeg de sidste år
har undervist i dansk kultur, var enten direkte med
i disse demonstrationer eller oplevede på anden vis
forhåbningerne, der fulgte den overvældende folkelige bevægelse. Flere steder slog magthaverne som
bekendt hårdt igen, og det arabiske forår førte til
kampe, frustration og fortrydelse hos mange. Mange
af mine elever mener, at prisen for det arabiske forår
var for høj, og de har mistet troen på, at et folk kan
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sætte sig op imod en stærk militær overmagt – og det
kan jeg ikke fortænke dem i. Det har været nedslående at opleve, hvor mange af de tidligere håbefulde,
reformhungrende unge flygtninge, der nu desillusioneret har opgivet drømmen om demokrati. Men det
er en drøm, højskolerne alligevel må søge at nære.
AT RYKKE VED GLANSBILLEDET
Mange af flygtningene har fået en glansbilledefortælling med sig om det danske demokrati, der næsten
faldt færdigt ned fra himlen, uden at et eneste skud
blev affyret. De har sjældent hørt om den blodige
borgerkrig, Danmark gennemlevede i årene efter
Grundlovens indførelse, og de har aldrig hørt om

de sølle 15 %, der faktisk opnåede stemmeret i 1849.
Glansbilledefortællingen kan motivere og give håb
og drømme, men når disse så ikke indfries, falder de
sammen med et brag, og demokratiet forekommer
uopnåeligt og fjernt.
Det er væsentligt at pille lidt ved glansbilledet og
bringe drømmen tættere på virkeligheden. Demokratiet handler først og fremmest om medborgerskab og
deltagelse, og det fås ikke i færdigpakket form klar
til brug. Det skal tilpasses og måske også tilkæmpes.
Det har kolossal betydning for vores danske elever,
men i særdeleshed også for vores udenlandske, at de
får en grundforståelse for og af demokrati. Mange af
eleverne med flygtningebaggrund er ikke afklarede med, hvorvidt de ønsker at rejse tilbage til deres
fødeland, når det er muligt, eller om de vil slå sig
ned i Danmark. Uanset er det vigtigt, at de får en
solid grundforståelse af demokrati og medborgerskab med sig.
DEMOKRATI I FOLKESKOLEN – RUNDKREDSPÆDAGOGIKKEN TALKS BACK
Et demokrati er en sårbar styreform, der ikke kan
holde til passivitet og uvidenhed: ”Demokratiet kan
aldrig sikres, netop fordi det ikke er et system, der
skal gennemføres, men en livsform, der skal tilegnes.... Det drejer sig om et sindelag, der skal bibringes hvert nyt slægtled.” (Hal Koch: Hvad er demokrati? 1949)
Den danske højskolebevægelse har båret ideen
om demokratiet med sig i forskellig grad siden de allerførste højskoler, men nu har vi gennem flygtninge
og indvandrere et ”nyt slægtsled”, der skal tilegne
sig denne viden. Og jeg synes, det er vigtigt at videregive forståelsen for vigtigheden af sindelaget frem
for blot idéen om et politisk system. En af de absolut
vigtigste demokratiske grundpiller i det danske samfund er folkeskolen, der både i formålsparagraf og
pædagogisk praksis danner samfundsborgere. I skolevæsenet i Danmark er det demokratiske sindelag så
indgroet, at vi dårligt selv lægger mærke til det, men
det gør udlændingene! Derfor besøger jeg ofte en
folkeskole med flygtningeholdet, for at de selv kan
tilegne sig viden om, hvor alvorligt vi tager demokratiet allerede fra barnsben. Besøget er et fantastisk
afsæt for videre diskussioner og undren, og fokus på
skolebørnene gør det mere tilgængeligt for en gruppe,
der ofte dårligt tør eller orker at forholde sig politisk.

PRAKSISEKSEMPEL:
DEMOKRATI I KLASSERUMMET
Under besøget i en folkeskoleklasse skal højskoleeleverne opliste alt, hvad de ser og undrer sig over.
Fx fik jeg følgende spørgsmål efter sidste udflugt:
Hvorfor skælder læreren ikke ud, men klapper
en rytme, når eleverne skal være stille? Hvorfor giver eleverne hinanden massage? Hvorfor så meget
gruppearbejde? Hvorfor så lidt tavleundervisning?
Hvorfor så meget fysisk bevægelse? Hvorfor skiftende makkerpar – umiddelbart ikke baseret på niveau?
Hvorfor ingen skoleuniform?
Eleverne kunne udmærket selv reflektere sig frem
til svarene på deres egne spørgsmål og dermed forstå den demokratiske pædagogiske praksis og målsætning. Det demokratiske sindelag, eleverne i folkeskolen opdrages til, er langt lettere for eleverne
med flygtningebaggrund at gå til, undre sig over
og diskutere, end politiske styreformer, der ofte får
flere til at holde sig tilbage. Efter skolebesøget har
det fungeret godt at få eleverne til selv at lave en
samarbejdsøvelse. Legen Minerydder fungerer godt
med grin, tydeliggørelse af behovet for samarbejde
og klar linje tilbage til skolebesøget. Legen går ud på,
at eleverne skal finde den sikre rute igennem et minefelt. Læreren har et kort over felterne og kan sige
”bom”, når en elev træder forkert. Eleverne bliver
nødt til at lære af hinandens fejl og samarbejde om
hurtigst at få en elev hele vejen igennem feltet. Grin
og folkeskolebørnenes uskylddiggørende skær har
vist sig at være vigtige pædagogiske redskaber, hvis
flygtningene skal tage grundtanken om demokratisk
sindelag til sig.
Særlige opmærksomhedspunkter:
● Stil åbne spørgsmål og lad eleverne selv drage
konklusionerne på baggrund af besøget og samarbejdslegen.
● Fortæl eleverne, at Minerydder er et eksempel på
en samarbejdsøvelse i folkeskolen, og ikke at de
selv skal lære at samarbejde – ingen kan lide at
føle sig talt ned til.
● Vær bevidst om, at politiske diskussioner for eller
imod demokrati hurtigt kan forekomme ubehagelige for nogle elever – derfor det flyttede fokuspunkt til folkeskolen.
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Naturen og årets gang:

ET STED AT MØDES
Årstiderne og dertilhørende højtider, både
i den danske kultur og i kulturer, som elever
på holdet repræsenterer, inddrages i undervisningen på Brandbjerg Højskole og skaber
et fælles tredje, som eleverne kan være
sammen om.
Af Anna-Sofie Rau Gram Iversen, underviser i
Dansk Sprog & Kultur på Brandbjerg Højskole

ET MANGFOLDIGT MØDE
På Brandbjerg Højskole har vi en målsætning om at
sammensætte vores elevhold så mangfoldigt som
muligt. Fordi vi mener, at det er en af højskolens
vigtigste opgaver at skabe de bedst mulige rammer
for, at mennesker kan øve sig i at finde frem til det
fælles, dér hvor vi kan mødes om noget. Hvis vi ligner hinanden for meget, kan dette møde blive for
let og ubesværet og lukke af for potentielle udviklingsmuligheder, da der ikke er så mange nye veje at
undersøge i os selv og i hinanden. Mangfoldigheden
giver os flere snoede veje at betræde, flere steder at
gå på opdagelse og flere muligheder for at blive klogere på os selv, hinanden og verden. Men det er ikke
en nem rejse. Tværtimod. Men som i naturen findes
de smukkeste steder oftest for enden af de stier, som
er mest besværlige at gå på - for ikke at sige nærmest umulige og ufremkommelige. For hvis en elev
kommer direkte fra krigen i Syrien, en anden fra en
villa i Hellerup og en tredje fra en social belastet familie i 8210, hvordan arbejder vi så med det fælles og
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ikke mindst - hvordan finder vi det? Hvordan skaber
vi en fælles oplevelse, indlevelse eller udlevelse på
tværs af radikalt forskellige kulturer, baggrunde og
sprog? Hvordan skaber vi et fælles sprog, hvor alle
kan kende noget af sig selv og hinanden i det nye
og det ukendte?
NATUREN SOM FÆLLES STÅSTED
Der findes mange veje til det felt, hvor vi kan mødes i
et fælles tredje. Som højskolelærere skal vi hele tiden
udfordre os selv på at finde nye veje ind i dette felt.
En af måderne, som vi har eksperimenteret med på
Brandbjerg, er i naturen og årets gang. Her ligger
der en masse fortællinger for os alle, som vi kan tage
fat i. Minder, lugte, erfaringer og oplevelser som vi
kan dele med hinanden. Derudover giver naturen
os muligheden for at gå på opdagelse på ny - med
hinanden og i os selv. Der ligger et skatkammer af
fælleshed, som vi kan boltre os i og spejle os selv og
hinanden i. Der er nogle universelle elementer her på
jorden og omkring os, i os og imellem os, som vi alle

har til fælles, og som altid vil være sådan. Noget som
vi allerede har til fælles i og med, vi er mennesker,
der lever på den planet, vi kalder jorden. Månen og
stjernerne, nat og dag, lys og mørke, solen og jorden,
vand, ild og luft. Elementerne og naturen kan bygge
bro imellem vores forskellige kulturer og bidrage til
en følelse af at være hjemme - at høre til. For det er
jo netop den vigtigste opgave, vi som højskoler har
taget på os, da vi valgte at tage imod elever med
flygtningebaggrund: at give dem muligheden for
at føle sig fuldt integreret i det danske samfund, i et
dansk fællesskab, så de kan mærke, at de hører til
os og vi til dem. Vi er en del af den samme mangfoldige familie. Vi er alle forbundet. Det skal vi huske,
og så skal vi blot vove at tage hinanden i hånden og
gå ud af døren. Ud og lytte. Til naturen og til hinanden. Tage det ind. Mærke det. Sanse det. Smage på
det. Investere i det og give os hen til det, ja nærmest
læne os ind i det. Først der kan vi arbejde os tættere
ind mod hinanden og livets kerne, det fælles. Med
solen, månen, stjernerne og alle elementerne som
vores vidner.

PRAKSISEKSEMPEL: ÅRSHJULET
Formålet med at arbejde med årets gang i undervisningen er at synliggøre dét, vi har til fælles på trods
af forskellige kulturer, baggrunde og overbevisninger. Undervisningen sigter på at give eleverne forståelse og indsigt i, hvad dansk kultur er igennem de
traditioner, højtider og begivenheder, vi fejrer i løbet
af årstiderne. Året igennem arbejder vi med årshjulet, illustreret i en tegning, der hænger i klasselokalet,
på forskellig vis. Vi tager vi fat på begivenheder og
traditioner, både i den danske kultur og med tværgående indblik i de kulturer, som er repræsenteret
på holdet. Fx har vi i marts fokus på længsel, fastelavn, tidligt forår og tegn på dette, forårsjævndøgn,
Nowruz, faste, gækkebreve, æg og påskeharer etc.
Indledende undervisningsgang under titlen
“Spirende Forår”
Plenumdiskussion ud fra årshjulet: Hvad er på spil lige
nu i naturen, årstiden, traditionerne, begivenhederne
etc.? Vi har fokus på Danmark, men de andre lande,
som er repræsenteret på holdet, er også en del af
snakken. Tag gerne et eller flere af elevernes emner
fra diskussionen med fremadrettet.

Læsning om forår i Danmark og tegnene herpå: Til denne del kan jeg varmt anbefale bogen “Årets gang”
af Gry Clasen. Eleverne diskuterer ud fra en tekst,
hvad man typisk laver om foråret, og hvad der er
anderledes eller det samme som der, hvor de kommer fra. Hertil laver jeg spørgsmål på strimler, som
de kan tale ud fra på kryds og tværs.
Gå en tur sammen i naturen: Opfordr eleverne til at
være opmærksomme med alle sanser på deres vej.
Lav små stop undervejs, hvor du selv ser og fortæller
om noget, som er typiske tegn på forår, fx erantis,
vintergækker, en svale osv.
Nedskrivning af sanseindtryk: Efter gåturen skal de
individuelt skrive nogle indtryk ned, som efterfølgende læses højt i en cirkel. Bagefter giver man sine
egne sætninger videre til sin sidemand. Sidemanden
udvælger derefter den smukkeste sætning eller det
mest interessante ord og skriver dette op på en flipover i tilfældig rækkefølge. Til sidst har man et fælles
digt om tidligt forår, som kan læses højt til det næste
måltid, morgensamling eller lign.
Digtet ”Shababs”
Går tur sammen med min lærer og venner
på vejen talte vi til smukke blomster
Jeg ser hest, blomster, træ, hus, bil og græs
dugdråber fra jordens skjul.
Luksus lærer, luksus shababs
svalen synger for os.
Blomsterne er næsten klar til at springe ud…
Forår har vi ventet på i lang tid.

Særlige opmærksomhedspunker:
● Nævn ofte og vis det på årshjulet, når vi har nogle
fælles træk i vores kulturer.
● Vær opmærksom på de religiøse forskelligheder,
og mulige uenigheder, der kan opstå blandt eleverne og vær bevidst om, at du selv er en neutral
mægler og formidler, der ikke tager parti eller
ståsted i en bestemt religiøs overbevisning.
● Inddrag og synliggør emnerne i arbejdet overfor
resten af skolen og personalet, så der kan opstå
snakke om det uden for timerne. Det udvider det
fælles felt.
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EN GENVEJ TIL
ARBEJDE
Eleverne på Højskolen på Kalø har som en del af deres højskoleophold
mulighed for at komme i praktik og få særligt tilrettelagt undervisning
i arbejdsdansk for at styrke deres faglige vokabularium og få et indblik i
dansk arbejdskultur.

skal tage tilegnelsen af sproget og kulturen – ja, selve
tilværelsen – i egne hænder, og det understøtter vi på
Kalø ved konstant at stille den enkelte til ansvar for
egne handlinger. Derfor skal man også selv håndtere
transport, sygemelding, eventuelle konflikter med fx
praktikstedet, sprogunderviseren, rengøringsholdet
i huset og alle de mange steder på højskolen, hvor vi
helt bevidst giver den enkelte stort ansvar og grundlæggende har tillid til, at man selv løser opgaverne.
Naturligvis er sproget her en udfordring, men det er
ikke en undskyldning, og vi kræver, at alle uanset
sprogligt niveau selv tager teten og ikke bringes i en
klientrolle. Opgaven for mig og mine kollegaer er
ikke at være udførende på elevens vegne, men vejledende og støttende. Ind i mellem skaber det konflikter, men vores erfaring er, at disse udfordringer
netop gemmer på læringen og refleksionen. Det fine
i denne proces er netop, at den enkelte ikke er alene,
men er del af et fællesskab, som forpligter, forhandler og forvandler den enkelte til at finde sit fodfæste
i tilværelsen.

Af Simon Astrup, viceforstander, Højskolen på Kalø

Den nye integrationslov fokuserer kraftigt på jobs og
selvforsørgelse, og den erhvervsrettede undervisning
er i loven selve årsagen til, at kommunerne stadig
kan tilbyde en asylmodtager et højskoleophold. Man
kan sige meget om denne integrationslov, men på et
afgørende punkt er der samklang mellem, hvad regeringen ønsker, og hvad den enkelte ønsker: Målsætningen om selvforsørgelse og arbejde. På Højskolen
på Kalø har vi igennem flere år arbejdet med den
erhvervsrettede undervisning, da vi finder, at vores
fornemste opgave er at hjælpe eleverne med at finde
fodfæste i Danmark – og i denne sammenhæng har
den enkeltes jobmuligheder efter integrationsperioden naturligvis stor betydning både for den enkelte
og for samfundet.
DU ER IKKE FLYGTNING – DU ER ET MENNESKE
Vi ønsker for alle vores elever, at de frisættes fra prædikater, som låser dem fast. For dem, som i folkemunde kaldes ”flygtninge”, finder vi det afgørende,
at de frigøres fra en selvforståelse og en opfattelse
hos andre af, at de er flygtninge – med alle de negative ladninger, det ord indeholder både i samfunds22

debatten og hos dem selv. Det er for os underordnet,
om man har baggrund som flygtning, forsker eller
fanger – her er man elev. Det betyder naturligvis,
at man uanset baggrund skal igennem den samme
undervisning og de samme pædagogisk tilrettelagte
aktiviteter. Det kan lyde banalt, men vores erfaring
er, at det har afgørende betydning, at man mødes
som mennesker og ikke sprogligt etablerer en distance ved at kategorisere hinanden.
DET PERSONLIGE ANSVAR
Den nye integrationslov fejler i mine øjne på et afgørende punkt. Den mangler det personlige ansvar,
hvilket jeg anser som værende nøglen til en vellykket integration. Vi kender mange eksempler på nye
danskere, som nok har fået arbejde, men som ikke
lærer sproget og landets koder at kende. I denne
sammenhæng er det individuelle personlige ansvar
helt afgørende, og her har højskolen en unik mulighed for at være en platform for netop denne helt
afgørende dannelse. At man ikke gemmer sig bag
en gruppe, et prædikat eller en velmenende sagsbehandler, venligboer eller ven. Den enkelte må og

PRAKSISEKSEMPEL: PRAKTIK OG UNDERVISNING
I ”ARBEJDSDANSK”
For vores elever, som skal blive i Danmark, tilbyder
vi et særligt erhvervsrettet forløb, hvor vi sammen
med eleven finder en branche, som vedkommende
på sigt ønsker at arbejde inden for: Fx restaurationsbranchen, håndværk, service, undervisning eller
omsorg. Vælger eleven restaurationsbranchen, finder
vi praktik i en restaurant, cafe eller lignende. Praktikken placeres om eftermiddagen ca. 2 gange om
ugen eller i weekenden, hvor eleven får kendskab
til arbejdskulturen og -sproget og selvfølgelig også
de faglige teknikker. I supplement til dette får eleven
særligt tilrettelagt undervisning i ”arbejdsdansk”,
hvor der primært arbejdes med det faglige områdes
vokabularium, men også de udfordringer og problemstillinger, eleven møder i praktikken. Formålet
er, at eleven kan varetage sine opgaver i praktikken
og forstå arbejdskulturen i Danmark.

understrege alle de ord, han ikke forstår i opskriften. Det undrer ham, at verberne er så korte og han
spørger til, hvad ”hak” betyder. Læreren forklarer
bydeform, og de gennemgår resten af ordene sammen. Herefter deles eleverne op i grupper efter deres
fagområde, hvor de skal høre hinanden i de nye ord.
Efterfølgende præsenterer læreren nogle korte casehistorier med forskellige mindre konfliktsituationer
mellem arbejdsgiver og ansatte: Én ansat kommer for
sent, én misforstår en opgave, og én bruger telefonen
for meget i arbejdstiden. Holdet diskuterer arbejdskultur, og hvordan man håndterer konflikter med
arbejdsgiveren på en hensigtsmæssig måde. Timen
rundes af med, at alle får overblik over 30 ord, som
de skal kunne bruge aktivt til næste gang.
Gode råd til den erhvervsrettede indsats:
● Prioriter praktikker, hvor arbejdets form muliggør
samtale på dansk mellem praktikant og ansatte.
Her kan praktikker inden for mad, håndværk, havearbejde, børneområdet og detailhandel særligt
anbefales.
● Prioriter et tæt samarbejde med praktikstedet, så
undervisning og praktik får direkte og anvendelig
sammenhæng.
● Brug tid på at forklare bydeform, da denne form
af udsagnsord bruges meget i arbejdssammenhænge.

Eksempel: Højskoleeleven Ahmed er i praktik på en
restaurant i Ebeltoft og følger faget ”arbejdsdansk”
på højskolen. I starten af timen udleverer hans lærer en opskrift på den gryderet, som han skal lave i
praktikken senere på ugen. Ahmed får til opgave at
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LIVSHISTORIENS
MULIGHEDER
I ARBEJDET MED
UNGE FLYGTNINGE
Fordomme bliver nedbrudt, og fælles ståsteder kommer frem i lyset, når
elevernes personlige livshistorier inddrages som en del af undervisningen
på Rønde Højskole. Livshistorierne er især med til at styrke sammenholdet
blandt danske elever og elever med flygtningebaggrund.
Af Sofie Bay, underviser i fagene
Psykologi og Livet i Danmark på Rønde Højskole

I undervisningen af vores elever med flygtningebaggrund oplever vi, at det er meget gavnligt med redskaber, som kan facilitere samtaler om deres liv. Det
er meget forskelligt, hvor meget det ligger eleverne
på sinde selv at bringe deres historie ind på deres
højskoleophold – dvs. hvor meget de selv vælger at
dele fra deres liv, inden de kom til Danmark, og fra
deres nuværende situation.
I forhold til integration, danskkundskaber og velbefindende generelt finder vi det gavnligt at arbejde
aktivt med livshistorier i undervisningen. Dette sker
med respekt for, at vores elever skal have mulighed
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for selv at sætte dagsordenen og bestemme, hvad
der skal vises og siges, og samtidig tager vi udgangspunkt i, at de er eksperter på, hvordan historien skal
fortælles ”rigtigt”.
HISTORIEDELING PÅ TVÆRS
Vi har et stort fokus på, at undervisningen gerne må
indeholde elementer, som bidrager til, at vores elever
med flygtningebaggrund bliver en del af det samlede
højskolehold. Derfor har vi i forskellige sammenhænge inviteret danske elever til at være hjælpere
i undervisningen. Det gælder blandt andet i under-

visningen om livshistorier. Både de danske elever og
eleverne med flygtningebaggrund får meget ud af
denne måde at arbejde på: I gruppearbejdet kan der
rettes og tilføjes nyt til ordforrådet. Vi tilføjer også
et visuelt aspekt, som øger muligheden for at ”sige
mere” uden på forhånd nødvendigvis at kende alle
gloser. I forhold til integration på højskolen er det afgørende, at vores elevers historier har de rette modtagere, som kan være os som undervisere, men også
i høj grad de danske højskoleelever. Når eleverne på
tværs deler deres livshistorier, danner det grundlag
for større indbyrdes forståelse, sympati og venskab.
AT KOMME FORDOMME TIL LIVS
Arbejdet med livshistorier har den funktion, at det
vanskeliggør fordomme. Vores flygtninge kan godt
have et forudindtaget syn på de danske elevers liv og
formulerer det fx i retning af, at ”danskerne har det
meget let” eller ”de har aldrig oplevet noget svært”.
I samtalen med danskerne opdager de som regel, at
dette ikke holder stik; ethvert liv indeholder svære sider, og det er også kendetegnet for den unge
danskers.
Omvendt forestiller flere af vores danske elever
sig, at eleverne med flygtningebaggrund kommer
fra den rene elendighed med familie og hjemland
i ruiner. Det kan også sagtens være delelementer i
fortællingen, men det er ikke hele fortællingen. Den
rummer også altid enten kærlige familiemedlemmer,
gode uddannelser, forelskelser eller kampen for retfærdighed i hjemlandet.
Vi oplever, at flygtningenes velbefindende generelt øges ved at dele udvalgte fakta om og beskrivelser af eget liv. De nyder godt af, at andre kender til
deres liv, da samtalen omkring livshistorier helt naturligt afføder en interesse blandt de danske elever.
Det er en interesse, som rækker ud over undervisningen, og som dermed er med til at danne grobund
for, at vores unge med flygtningebaggrund bliver en
del af det samlede højskolehold. De er samtidig – naturligt nok – ved at skabe sig et nyt identitetsmæssigt
og kulturelt ståsted. Ved at fortælle deres livshistorie
tager de vigtige skridt i forhold til at skabe mening
og sammenhæng i deres aktuelle livssituation, og
dermed er livshistorierne med til at forankre dem
identitetsmæssigt i deres forholdsvis nye tilværelse
i Danmark.

PRAKSISBESKRIVELSE:
DEN VISUALISEREDE LIVSHISTORIE
Danske elever inviteres som hjælpere i undervisningen, og hver ung med flygtningebaggrund får en
dansk elev som makker. De får en kort introduktion
til, hvad en livshistorie er:
Livshistorien indeholder udvalgte elementer fra
ens fortid, nutid og fremtid. Den rummer faktuelle
forhold (fx en beskrivelse af familiære forhold), men
kan også tage udgangspunkt i specifikke nøglebegivenheder og oplevelser. Derudover kan den også
indeholde håb og drømme for fremtiden. Vi beder
gerne vores elever om både at bringe de gode og de
svære oplevelser ind i deres historier. Det gør historierne interessante og øger fortroligheden i grupperne. Udgangspunktet er dog stadig, at eleven selv
bestemmer, hvordan historien skal stykkes sammen.
Grupperne får 45 minutter til at forberede deres
fortælling. De får udleveret en stak farverige blade
og magasiner, sakse, lim og karton. Opgaven er at
visualisere det, som de vælger at tale om, på hver
deres stykke karton. Forberedelsen sker individuelt,
og eleverne skal altså lave en lille collage af billeder,
ord og symboler, som understøtter deres sproglige
fortælling.
Først fremlægger den ene og derefter den anden.
Der må spørges ind undervejs, og der må meget gerne hjælpes med formuleringer og ord. Hvor lang tid,
fremlæggelserne varer, varierer meget, og her må
underviseren vurdere tidsbehovet, imens øvelsen er
i gang. Vores erfaring er, at alle uanset sprogkundskaber har en del på hjerte, da forberedelsestiden og
det visuelle aspekt inspirerer til samtale.
Særlige opmærksomhedspunkter:
● Brug tid på at komme med eksempler på, hvad en
livshistorie kan indeholde (fakta, begivenheder,
oplevelser).
● Sørg gerne for, at de danske elever har øje for at
støtte den unge med flygtningebaggrund sprogligt og i fortællingen generelt.
● Understreg, at det er godt med opklarende og
yderligere spørgsmål under fortællingerne, og
at fremlæggelserne gerne må udfolde sig til en
samtale.
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EN STØRRE FORSTÅELSE FOR DANMARK
Af Anders Bo Schreiner, underviser i Dansk Sprog og
Kultur på Jyderup Højskole

loven og frihedsrettighederne mm. Men indtil da
handler det hovedsageligt om at gribe fat i elementer
i en tekst, vi læser som en del af sprogundervisningen, en morgensamling vi netop har hørt, en besked
der blev givet til frokost, en bemærkning til sidste
fest el. lign., der åbner op for at belyse vigtige pointer
om Danmark og danskerne.
Ofte taler (og tegner og gestikulerer!) jeg selv
mere under disse mere eller mindre improviserede
udforskninger af aspekter ved dansk kultur og historie, end jeg tror, mange forestiller sig, man kan uden
at miste eleverne i svinget. Det kræver helt klart en
konstant opmærksomhed på, hvor eleverne er henne
mentalt, og hvad de ”er til” lige netop den dag. Hvis
ikke de er med, må man gøre det kort, gå videre til
noget andet og vente til en anden lejlighed med at
tage emnet grundigt op - det må ikke blive surt at
være til time. Men det fungerer også utroligt godt
at forsøge hele tiden at kaste spørgsmål ud i klassen
og så tale videre ud fra de svar, der kommer tilbage.
Om eleven har svaret skrupforkert, lidt hen ad det
rigtige eller spot on, er resultatet egentlig det samme:
Eleven husker det rigtige svar meget bedre, end hvis
jeg blot havde givet det med det samme.

Det slår aldrig fejl, når jeg laver den indledende forventningsafstemning/motivationssession med mine
elever i Dansk Sprog og Kultur den første linjefagsdag på hvert semester: Den absolut primære årsag
til, at de er kommet på højskole, er at blive bedre
til at forstå, tale, læse og skrive dansk. Nogle fremhæver også, at de gerne vil lære om dansk historie,
forstå omgangsformer mellem danskere, få danske
venner (eller måske en modig elev endda tilføjer: en
kæreste), men sproget er det vigtigste for dem. Meget
forståeligt og på ingen måde dårligt – det er uhyre
vigtigt for deres fremtidige tilværelse i Danmark.
Men det er i mine øjne ikke tilstrækkeligt hverken
for dem som nye medborgere eller for resten af samfundet. De skal have en både bred og dyb forståelse af det land, de er kommet til, og de mennesker,
de lever blandt. Få steder giver mulighed for dette i
samme udstrækning som på en almen folkehøjskole.
Her er nemlig tid til at gå i dybden, når lejligheden
byder sig, og det gør den ofte. Min målsætning er
altså, ved siden af alt det arbejde vi laver med egent-

PRAKSISEKSEMPEL:
MUSIKVIDEOER OG SPROGFORSTÅELSE
Et element, jeg bruger flere gange på alle mine
hold, er en gloseøvelse med musikvideoer. Denne
enkle øvelse er et godt eksempel på, hvordan man
kan imødekomme elevernes ofte meget forskellige
sproglige niveauer uden at splitte klassen op eller
give dem forskellige øvelser, hvilket, jeg oplever,
sjældent fungerer godt. Øvelsen udnytter konkurrenceelementet som motivationsfaktor, men på en
positiv måde, hvor alle kan bidrage, alle bliver motiverede og udfordrer sig selv, og ingen bliver sure
på hinanden. Den kan bruges helt fra de første uger,
hvor de fleste elever er udprægede begyndere og er
også god sidst på en lang dag, hvor eleverne skal
aktiveres lidt for ikke at miste koncentrationen.
Eleverne deles op i grupper og ser så en musikvideo med en dansk sang. Først én gang, hvor de bare
kigger, og derefter en gang mere, hvor de begynder
at skrive alt ned, de har set i videoen. De får noget
tid, hvor de kan tale sammen i grupperne og koordinere, hvem der husker hvad, så de tilsammen i

Det er afgørende for eleverne med flygtningebaggrund, at de får en forståelse for deres kommende hverdagsliv som danske samfundsborgere. Undervisningen på Jyderup Højskole forener dansk grammatik med kulturforståelse i bred forstand, bl.a. gennem øvelser med danske musikvideoer.
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lig sprogtilegnelse, at give mine elever kulturforståelse i bredeste forstand, en historisk kontekst og
ikke mindst bedre mulighed for at begynde at tænke
over deres egen fremtidige rolle i det nye land. Det
handler i høj grad om at gøre eleverne nysgerrige på,
hvad der sker på skolen udover dansktimerne, så de
udnytter deres tid her så godt som muligt – at åbne
dem over for alt dét, de danske elever, den øvrige
lærerstab, gæster m.fl. kan give dem af viden, indsigt og oplevelser og det, de selv kan bidrage med.
De skal ikke have malet noget glansbillede af deres
nye land, men de skal forstå i grundtræk, hvorfor
Danmark fungerer, som det gør, og vi danskere er,
som vi er.
IMPROVISATION I UNDERVISNINGEN
De sidste 6-8 uger af opholdet, hvor elevernes sproglige niveau er godt nok til at forstå flere nuancer og
formulere egne synspunkter, lægger jeg nogle længere oplæg ind i undervisningen om bl.a. religion i
Danmark, det politiske system og partierne, Grund-

gruppen kan skrive så mange ord som muligt ned,
om noget de har set i videoen. De må gerne slå ord
op og notere dem, men når tiden er gået, skal alt
lægges væk, så de kun har deres fælles hukommelse i
gruppen og ingen anden hjælp. På skift går en deltager fra hver gruppe op til tavlen og skriver et ord og
prøver at forklare, hvad det betyder. Den gruppe, der
som den sidste må give op, fordi de ikke kan skrive
flere rigtige ord, har vundet.
Øvelsen træner gruppearbejde, hvilket er svært
for mange i begyndelsen, gør eleverne bedre til at
lytte til og lære af hinanden og giver alle en form for
succesoplevelse. Senere hen i semestret, når eleverne
er blevet bedre til at forstå dansk, gør vi det samme
bare med ord fra sangtekster.
Særlige opmærksomhedspunkter:
● Grupperne koordinerer selv, hvem der skal op,
men min erfaring viser, at alle elever alligevel
kommer til tavlen gentagne gange.
● Det er vigtigt at tage hånd om at lave de rigtige
grupper, især i begyndelsen. Dvs. læreren sammensætter dem (ikke eleverne selv) og gerne på
tværs af oprindelsesland, modersmål og niveau,
så grupperne bliver lige ”stærke” og er tvunget
til at tale dansk indbyrdes.
● Jeg insisterer på, at så godt som alt i timen foregår
på dansk. Engelsk bruges stort set ikke. Det kan
sagtens lade sig gøre både for lærer og elever at
gøre sig forståelig, evt. med fagter eller skuespil.
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VIL DU VIDE MERE?
PÅ HØJSKOLE MED FLYGTNINGEBAGGRUND
Vil du vide mere om lovgivning, økonomi og støttemuligheder for flygtninge på højskole?
Læs mere om FFD's indsats: www.ffd.dk/flygtninge
HØJSKOLEPÆDAGOGIK
Hvis du er interesseret i højskolepædagogik og gerne
vil have inspiration til egen praksis:
www.ffd.dk/hoejskolepaedagogik
GLOBALE UNDERVISNINGSMATERIALER
Der er udviklet en række undervisningsmaterialer
med et globalt fokus. Se de forskellige tilbud til højskolerne og læs mere om FFD's internationale arbejde: www.ffd.dk/internationalt/det-globale-i-undervisningen
NYE KURSUSTILBUD
Hold øje med nye efteruddannelses- og kursustilbud
for højskolernes personale og foreningens medlemmer: www.ffd.nemtilmeld.dk
HØJSKOLEOPHOLD
Læs mere om de enkelte højskoler og deres fagudbud: www.hojskolerne.dk
www.danishfolkhighschools.com
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