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FUND:
Historisk overblik:
Demokratisk uddannelse blev en integreret del at folkeskolen i 1975. Skolerne skulle
give eleverne demokratiske færdigheder og opbygge deres selvtillid til at lære og deres
selvstændighed. Op til i dag har det været en central del af folkeskolen at uddanne i
selvrefleksion, deltagelse, med-ansvarlighed, rettigheder og pligter i et samfund med
frihed og demokrati. I folkeskolerne opfordres eleverne til at forholde sig kritisk til
samfundet. De lærer at tage ansvar for deres egne rettigheder og pligter i samfundet.
Derved praktiserer skolerne demokrati i læringsprocessen. (Thejsen, 2009; The
Ministry of Children and Education, 2020).
Siden 1980 er tilgangen af migranter fra ikke-vestlige lande øget betragteligt. På
baggrund af det, er der sket en del i integrationslovgivningen. I 2007 besluttede
regeringen, at man skulle bestå en test om dansk historie og samfund, hvis man ønskede
at få dansk statsborgerskab (Christensen & Brunbech, 2012).
Over årene har den politiske diskurs ændret sig omkring, hvilke krav regeringen stiller
til flygtninge/indvandrere. I dag er fokus på at få flygtninge klar til arbejdsmarkedet så
hurtigt som muligt – og blive selvforsørgende. Ved starten af det 20. århundrede var der
større fokus på samfund- og kulturforståelse (civilsamfundsuddannelse, fra det
engelske civic education) blandt flygtninge/indvandrere (The Ministry of Immigration
and Integration, u.d.).
I 2011 publicerede Udlændinge- og Integrationsministeriet og Danmarks Institut for
Pædagogik og Uddannelse (DPU) materialer om civilsamfundsuddannelse. I den
kontekst definerede de begreberne stats-og medborgerskab og

civilsamfundsuddannelse. Definitionen giver en idé om, hvad civic education betyder i
Danmark:
Stats- og Medborgerskab:
-

I Danmark har vi to ord for det der på engelsk betegnes citizenship. Vi skelner
mellem statsborgerskab, som er det juridiske borgerskab, og medborgerskab,
som handler om identitet og tilhørsforhold.

Målet med civic education er ifølge ministeriet og DPU:

-

At indgå kritisk og konstruktivt i dialog med de politiske institutioner på lokal,
regional, national og globalt niveau.

-

Være i stand til at handle politisk når man beskæftiger sig med andre
mennesker i situationer, hvor det er passende med politisk handlen.

-

Opleve et tilhørsforhold med det politiske fællesskab man er en del af; det land
du bor i og det samfund du lever i (Hansbøl, 2011, pp. 11-12).

Lovgivningens rammer ift. undervisning og træning i civic education i Danmark:
Der er forskellig lovgivning og regler for flygtninge og asylansøgere i Danmark:
Asylansøgere:
Asylansøgere i Danmark bliver indkvarteret i asylcentre, når de kommer til Danmark.
Efter ankomst får asylansøgerne et introduktionskursus i grundlæggende dansk og om
dansk kultur og samfund. Kurset giver også information om arbejdsmarked, uddannelse
og bolig. Mens deres sag bliver behandlet har de også i varierende grad adgang til
kurser, der sigter mod at give færdigheder, der kan lette integrationen, hvis de får
ophold (eller hvis de bliver sendt tilbage til deres oprindelsesland). Disse
uddannelsestilbud er ca. 10 timer om ugen (Udlændingestyrelsen, 2019).

Flygtninge:
Når de opnår opholdsstatus, bliver flygtningene fordelt i kommunerne, som starter
deres selvforsørgelses- og hjemrejse program (det tidligere integrationsprogram).
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet er et individuelt forløb med formålet, at
flygtningen skal blive selvforsørgende inden for et år (hvis dette ikke sker kan

programmet forlænges, dog ikke længere end 5 år). Programmet består af
danskuddannelse (maks. 15 timer om ugen) og beskæftigelsesrettede tilbud (min. 15
timer om ugen) (vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med
løntilskud). Flygtningen modtager en selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (tidligere
integrationsydelse) i denne periode, men det er en betingelse, at vedkommende
deltager i aktiviteterne.
Danskuddannelsen er organiseret på tre niveauer, afhængig af kursistens tidligere
uddannelsesniveau – Danskuddannelse 1, 2 og 3 (maks. 15 timer om ugen). Hvert
niveau har 6 moduler.
Inden for en måned efter ankomst til kommunen, vil man som flygtning få en henvisning
til det relevante danskuddannelsestilbud. Kommunerne er forpligtet til at tilbyde
danskuddannelse, men kan selv træffe beslutning om, hvilken udbyder de vælger til
opgaven (f.eks. private organisationer, der kører sprogcentre).
Indholdet i danskuddannelsen er at lære det danske sprog, men også at få viden om
kultur og samfund i Danmark, inklusiv en grundlæggende introduktion til det danske
arbejdsmarked, uddannelsestilbud og demokrati. Både offentlige og privat udbydere
tilbyder dette. Selvforsørgelses- og integrationsprogrammet består også af
beskæftigelsesrettede aktiviteter (praktikker, kompetenceudvikling, mv). Den offentlige
og politiske diskurs er på nuværende tidspunkt, at flygtninge skal ind på
arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt (The Ministry of Immigration and Integration,
2019a).
Parallelt med denne diskurs er antallet af timer i danskuddannelsen blevet reduceret
over årene, hvilket betyder, at der er mindre tid til at gå ind i andre emner, end dem der
primært er nødvendige for at fungere i et arbejde eller på en uddannelse.
Såvel som at deltage i danskuddannelse, kræves det at flygtningen deltager i
beskæftigelsesrettede aktiviteter, som de bliver henvist til af jobcenteret. Dette kan
være praktikker eller jobprøvninger, og kan inkludere elementer af
uddannelse/træning. Dette er dog i høj grad rettet mod integration på arbejdsmarkedet.
For at blive dansk statsborger skal man opfylde flere betingelser – for eksempel bestå
en indfødsretsprøve. Denne prøve er en test i forskellige emner relateret til danske
samfundsforhold, kultur og historie. Man skal også kunne dokumenter e, at man har vist

aktivt medborgerskab (via 1 års medlemskab i en organisation eller bestyrelse).
Derudover skal man have boet i Danmark uafbrudt i 9 år og have tilladelse til ophold.
Undervisningsmetoder i civic education i Danmark:
Formel Uddannelse:
Prioriteten for regeringen er at få flygtningene ind på arbejdsmarkedet, så de formelle
og officielle uddannelsestilbud er meget fokuseret på de sociale og kulturelle praksisser
på arbejdspladsen.
-

Danskuddannelse
o Klasserumsundervisning
Klasserumsundervisningen finder hovedsageligt sted på dag-,
aften- eller weekendhold. Det indbefatter gruppe- og
individuelt arbejde, tavleundervisning, og mundtligt og
skriftligt arbejde. Underviseren kan benytte online medier, film,
mv., for at gøre undervisningen relevant. (Danish courses for
anybody, u.d.).
CSV Vejle tilbyder en klassebaseret undervisning for særlige
målgrupper. Her tages undervisningen lejlighedsvis på tur i
byen, f.eks. for at besøge et træningscenter eller andet. De
forsøger at tilpasse undervisningen til hver klasse.
Undervisningen bliver herved dynamisk og forsøger at skabe
indblik, ideer og selvudvikling for hvert individ (CSV Vejle,
n.d.).
o Online kurser:
Der er mulighed for at tage danskuddannelse som et online
kursus. Kursisten kan så følge kurset uafhængigt af tid og sted.
Undervisningsmaterialet er tema-baseret gennem nyheder,
musik, video, tekst og billeder. Underviseren er også online og
klart til at give feedback på opgaver og holde online timer hvor
der øves mundtligt sprog og udtale. (Netdansk - Learn Danish
Online, u.d.).

o Blended/ blandede forløb
Det er muligt at tage et kursus, der består af blandede klasse og
online timer. Klassetimerne er fokuseret på den mundtlige del
af sprogundervisninger og onlinedelen er fokuseret på
skriftlighed/grammatisk sprog (Blended, u.d.).
-

Beskæftigelsesrettede aktiviteter:
o På integrationsgrunduddannelsen (IGU) kombineres praktik med
uddannelse. Flygtningen skifter mellem at være i klasseundervisning
og at lære i praksis. Hovedfokus er at inkludere flygtninge i
arbejdsmarkedet (The Ministry of Children and Education, u.d.).
o Jobcentrene tilbyder afdækning af kompetencer og guider flygtningen
til den rette branche. Nogle jobcentre præsenterer de forskellige
brancher i en brochure. Dette giver flygtningen et indtryk af det danske
arbejdsmarked, og hvad der kræves for at være en del af en
arbejdsplads. (Labor Market and Recruitment Board, n.d.).
o Praktikker benyttes som en metode til at lære flygtninge om kulturen
på danske arbejdspladser.

Uformel/ikke-formel uddannelse:
-

Vejledende tilbud
o Integrationsvejlederne er et initiativ fra Vejle. Hver flygtningefamilie
med børn under 18, der ankommer til Vejle, vil blive tilknyttet en
integrationsvejleder, som kan hjælpe med en introduktion til det at
være en familie og have børn i Danmark. Vejlederne arbejder som
formidlere mellem familierne og det liv de møder i Danmark. Der er
fokus på at udvikle forældrekompetencer og på at give børnene en
god start, f.eks. hjælp til at få struktur på hverdagen, introduktion til
det danske skole- og sundhedssystem, snakke med familien om
kultur, integration og opdragelse.
Princippet er hjælp til selvhjælp, og vejlederen møder familierne med
en anerkendende tilgang med respekt og ligeværdighed. Det er altid

en individuel indsats baseret på familiens behov (Jobcenter Vejle,
2019).
-

Frivillige tilbud:
o Mentorer – mange NGOer tilbyder mentorskaber, hvor en dansker
bliver koblet med en flygtning og/eller vedkommendes familie (f.eks.
Dansk Flygtningehjælp eller Dansk Røde Kors).
o Andre frivillige aktiviteter – der findes mange tilbud af mere
social/kulturel karakter i frivilligsektoren, hvor der videreformidles
viden om emnerne i civic education. Dette sker dog mere uformelt og
ud fra et udtrykt behov.

Eksisterende nationale materialer om civic education:


Bøger /manualer
-

Læremateriale til indfødtsretsprøven – En ok/manual om demokrati og
hverdagsliv i Danmark (The Ministry og Foreign Affairs, Integration and
Housing, 2016).

-

Demokrati og aktivt Medborgerskab på sprogskoler – Didaktiske overvejelser og
forslag

til

undervisningsforløb.

Materiale

til

sprogundervisere

om

Medborgerskab og demokrati. Det opfordrer til didaktiske overvejelser om
undervisningen og foreslår emner til undervisningen (Hansbøl, 2011).
-

Undervisning i kultur- og samfundsforhold - Kommenteret materialekatalog til
domænet Hverdagsliv.

Katalog med undervisningsmaterialer (Ministry of

Refugees, Immigrants and Integration, 2007a; Ministry of Refugees,
Immigrants and Integration, 2007b).


Online ressourcer
-

Forberedende materialer til indfødsretsprøven – en serie af videoer om
Danmark og samfundet, heriblandt kultur, demokrati, rettigheder og
uddannelsessystemet (The Ministry of Immigration and Integration, 2019b).

-

Sundhedsdansk.dk

–

En

online

platform,

der

underviser

om

sundhedssystemet, normerne i den kontekst og om dit eget helbred (Region
Sjælland , n.d.).

-

Der findes mange online ressourcer, som fokuserer på at undervise det danske
sprog. Disse inkluderer emner om dansk kultur, men ofte som det sekundære.



Spil
-

Der finds ikke mange spil på dette område. Der finds et par online
spilmiljøer, der er udviklet primært i forbindelse med enten sproglæring
eller arbejdsmæssig integration:


Hunt for Harald/Hunt for Europe: Først udviklet som en dansk
platform til sprogundervisning med brug af talegenkendelse.
Herefter udviklet til en europæisk kontekst med andre lande/sprog
(https://www.huntforeurope.eu/).

Udover

sproglæring

indeholder spillet vigtig kulturel viden og adfærd, og introducerer
brugeren til forskellige kontekster og interaktioner.


Work VR: En online elæringsplatform til træning af arbejdsrelateret
sprog og kulturelle færdigheder, kombineret med immersiv virtual
reality (https://www.work-vr.eu/).

Identificerede behov for civic education uddannelse hos målgruppen i Danmark:
Medborgerskab:
-

Den International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) viser at danske
elever i folkeskolen klarer sig godt i test om demokratisk dannelse – såvel de
danske elever, som elever med flygtninge/indvandrerbaggrund. Dette vise at
danske skoleelever har viden og færdigheder indenfor flere aspekter af
demokrati, politik og samfund, og det at være borger i en lokal, national og
international kontekst (Bruun, Lieberkind, & Schunck, 2016, p. 19). Dog
indikerer undersøgelsen at der er et stort spring mellem etnisk danske børn
og børn at flygtninge/indvandrere. Undersøgelsen konkluderer at forskellen
indikerer at der er strukturelle forskelle mellem grupperne af elever, som
skolen ikke kan fjerne (Bruun, Lieberkind, & Schunck, 2016, p. 60).

Foreninger:

-

Statistikker viser, at omkring 79 % af etniske danskere er medlem af en
forening – for flygtninge/indvandrere er det omkring 52%. Der er omkring
dobbelt så mange etniske danskere, der er medlem af et politisk parti
sammenlignet med flygtninge/indvandrere – og det samme gælder
idrætsforeninger (The Ministry of Immigration and Integration, 2019c, pp. 810).

-

En undersøgelse henviser til, at flygtninge/indvandrere ønsker at deltage i
idrætsforeninger, men forældrene ved ikke hvordan de skal melde dem til eller
kender ikke normerne i en idrætsforening (Dahl & Jakobsen, 2005).

-

Flygtninge/indvandrere i Danmark deltager ikke i foreningsarbejde i lige så
høj grad som etniske danskere – dette indikerer at der kan være forhindringer
for at flygtninge/indvandrere kan blive aktive medborgere i samfundet
(Citizenship).

Demokratisk deltagelse:
-

De fleste flygtninge/indvandrere støtter den demokratiske styreform (The
Ministry of Foreign Affairs, Integration and Housing, 2016, p. 25). Alligevel
viser tal fra 2013 at 54,6% af flygtninge/indvandrere med dansk
statsborgerskab stemte til de lokale valg – tallet for etniske danskere var
75,8% (Bhatti, Dahlgaard, Hansen, & Hansen, 2013, p. 26).
Dette viser at det kan være en udfordring at få flygtninge/indvandrere til at
deltage aktivt I det danske demokrati.
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FOKUSGRUPPE RAPPORT
Land: Danmark
Undersøgelse og rapport er udført af: VIFIN

FOKUSGRUPPE INTERESSENTER

Deltagere: 2 sproglærere med mange års erfaring på området, der nu arbe jder med
særlige initiativer for flygtningekvinder med enten traumer eller andre særlige
udfordringer. 1 medarbejder fra kommunen, der arbejder med et projekt, hvor de
rådgiver socialt udsatte familier om og giver adgang til sportsaktiviteter i kommunen. 1
deltager der arbejde for en NGO økonomisk støtte til børn, der ønsker at deltage i
sportsaktiviteter, hvis de ikke har råd til det selv.
Derudover

er

de

indsamlede

data

blevet

udbygget

(Dette

gælder

også

flygtningeinterview) med interviewdata fra et tidligere projekt om interkulturel
kompetence, hvor der blev gennemført interviews i begyndelsen af 2019. Disse data
understøtter i mange tilfælde konklusionerne fra de nye interviews, og i nogle tilfælde
bidrager den med yderligere punkter (markeret med en stjerne*). Dette projekts rapport
kan hentes via følgende link: https://www.artemproject.org/study-focus-groups
De vigtigste udfordringer:


Mangel på følelse af ansvar/mangel på initiativ: Der opleves en ‘offermentalitet’
blandt mange flygtning – ofte på grund af den måde systemet behandler dem. I
nogle tilfælde udvikler de en mentalitet, hvor de forventer at systemet sørger for
den (Eksempelvis i form af støtte til børnenes sportsaktiviteter). Det er vigtigt at
få dem til at tage ejerskab og føle, at de kan være en del af samfundet, at de kan
bidrage med noget, og at foreningslivet er vigtigt at deltage i - De ser ikke
værdien af frivilligt arbejde, det opfattes som 'ulønnet arbejde'. Det er vigtigt at
lære dem, at der er en forskel mellem at man 'kan få' og man 'skal have'. Bare
fordi man kan få hjælp fra staten, betyder det ikke, at man skal – og at der er
mange ressourcer i systemet.



Udfordringer for især kvinder: Fordi kvinderne ikke er vant til at være synlige
deltagere i samfundet, på arbejdspladser og i aktiviteter, tager det meget lang tid
og mange kræfter at få dem til at ændre mentalitet.

Som fagfolk oplever de at de har brug for at arbejde længe og hårdt på at styrke
kvinderne og forberede dem til at være stærke og imødekomme samfundets krav.
Et godt værktøj til det er at bruge konkrete eksempler fra fagfolkenes eget liv for
at få kvinderne til at forstå, hvordan livet for en arbejdende kvinde i Danmark er
organiseret (eksempelvis fortælle, hvordan deres egne dage er indrettet med at
stå op og gøre børnene klar til skole, gå på arbejde, undervise, forberede de næste
lektioner, tage hjem, lave mad osv.)


Udfordringer med at forstå samfundet: Lærerne oplever, at mange flygtninge på
en måde rejser i tid, kultur og historie, når de kommer til det nye land. Lærerne
bruger meget den historiske udvikling i Vejle og Danmark til at illustrere den
udvikling, vi har gennemgået, og give perspektiv til den baggrund flygtningene
kommer fra. Det skaber forståelse for, hvorfor vi er som vi er, og hvorfor det blev
sådan (f.eks. Ligestilling, arbejdsmarked).

Uddannelsestilbud i borgerskab og samfund (civic education)


Eget materiale: Lærerne fremstiller ofte deres eget undervisningsmateriale, ofte
ved hjælp af medier, tv, osv. Gør det muligt at relatere ting til samfundet og til
noget flygtningene ved noget om.



Gøre brug af samfundet: Lærerne tager ofte flygtninge med ud på ture og
aktiviteter i lokalsamfundet. Det kan være en tur til genbrugsbutikker, museer,
apoteker, kommunen, jobcentret, etc.. Dette danner grundlaget for nogle gode
samtaler om samfundet. Lærerne introducerer også hverdagsbegivenhed - som
eksempelvis at svømme, for at gøre flygtningerne komfortable med det.





Gøre brug af succeshistorier: Finder og introducerer flygtninge, der har haft held
med at integrere sig - for at vise de gode historier og at det er muligt at blive en
del af samfundet.
Online materiale: Gøre brug af online værktøjer med materiale tilpasset
målgruppe, eksempelvis:

sundhedsdansk.dk (health

Danish), og online

oversættelsesværktøjer.


* Mangel på tid i undervisningen: På grund af besparelser er der på sprogcentrene
hvor sprogundervisningen for flygtninge og indvandre foregår , mindre tid og
mulighed for at arbejde med kultur, historie, etc. Man prøver stadig at inddrage
emner der kan give indsigt i det danske samfund, tale om urbanisering og dens
betydning, og om arbejderklassen historisk.

Manglende information/materialer


Informationer om, hvad det kræver at være aktiv i foreningslivet. Noget, der kan
ridse de forventninger der er til dig som frivillig eller til dig som forældre.
Herunder også information om, hvordan foreningslivet er organiseret i Danmark
- som at fodboldtræneren ofte ikke bliver betalt, men gør det frivilligt. Eller at man
kan deltage ved at bage en kage eller vaske uniformerne.



Rettigheder - for dem, der har brug for det: En generel forståelse af samfundet
(social sikkerhed og hjælp for de med få midler), og en forståelse af, hvornår du
rent faktisk 'har brug for' hjælp. Mange ansøger om (økonomisk) hjælp, selvom de
ikke reelt har brug for den. En mere generel introduktion til mentaliteten, at fordi
tingene er tilgængelige, behøver man ikke gøre brug af den. Eksempelvis det man
kan kalde buffetreglen: Hvis der er en buffet, tager man kun det, man kan spise,
for at sikre, at der er nok til alle (Lærerne refererer til konkrete eksempler, hvor
folk har taget stor mængder mad og levner det meste).



* Kritisk tænkning / engagement: En vigtig værdi, der er afgørende for at kunne
engagere sig i det danske samfund. Det forventes ofte at man som borger, at man
har en demokratisk holdning og evnen til at tænke kritisk. Dette kan være
anderledes end det flygtningene er vant til, hvis de kommer fra et land, hvor de
ikke har demokratiske valg, eller hvor systemkritik ikke er tilladt.



* Digitalisering: Det kan være en udfordring for mange flygtninge at meget af
kommunikationen med det offentlige sker online. Al kommunikatio n / breve
sendes til deres personlige digitale indbakke, og når de har brug for at ansøge eller
registrere ting, sker det via online selvbetjeningsplatforme.



Arbejdspladskultur: Hvordan man opfører sig på arbejdspladsen – Hvad er
kulturen, hvordan handler man i bestemte situationer på arbejdet.
Konfliktløsning - hvordan håndterer man konflikter. Hvad kan man sige til
hinanden i stedet for bare at råbe højst?



Økonomi: generelle oplysninger om skattesystemet og hvordan det er organiseret.
Også informationer om opsparing, bankvirksomhed, budgetter osv.



Information om entreprenørskab: Brug for trin-for-trin guides.



Seksual adfærd: information om intimsfærer / zoner.



Sexualitet: LGBT+ miljø



Skilsmisse / være single: for mange, især kvinder, er dette en ny situation - hvad
skal man gøre, hvordan skal man handle, hvordan er livet som en enlig kvinde i
Danmark.

Materialets metode /krav:


Skal kunne dække en differentieret gruppe: Flygtninge kommer med forskellige
baggrunde. Nogle har kort uddannelse, andre har lang uddannelse.. Skal starte på
begynderniveau.



Selvforklarende: Der er behov for materiale, som flygtninge kan sidde og arbejde
med selv; Og som kan bruges i en klassesituation, hvor nogle kursister har brug
for at sidde med egne opgaver.



Blandede formater: videoer, øvelser, etc.



Let tilgængelig: Bør ikke kræve advancerede IT kompetancer. Bør være til at tilgå
på tablets/mobiltelefoner.



Bør være deltagerinddragende og interaktive: Skal involvere brugerne.



Dække bredt: Bør dække et bredt udvalg af emner.

FOKUSGRUPPE ASYLANSØGERE OG PERSONER MED INTERNATIONAL
BESKYTTELSE
Deltagere: Kvinde, Israelsk baggrund – gift med en halvt Dansk/halvt Israelsk mand. Kvinde,
Libanesisk, gift med danske medLibanesisk baggrund. Mand fra Nigeria, kom som
indvandre.
Får deres informationer fra:


Internettet: Bruges typisk til at finde informationer og tilbud i byen. Kræver et godt
sprogniveau. Derudover findes Facebook-grupper (ofte blandt nationaliteter),
hvor information deles.



Netværk og venner: Der hentes en masse information fra mennesker i deres eget
netværk. Ofte deles informationer om systemet og reglerne også på denne måde.

Der nævnes et eksempel om at have betalt for meget for børnehave og hvor ingen
fortalte dem, at de betalte for meget. Man har oplevelsen af at ”Alt fungerer i
systemet, men kun hvis man kender sine rettigheder”. Man lærer ”hen ad vejen”
og er nødt til at opleve ting på egen krop for at lære om rettigheder, ligesom man
er nødt til at stille en masse spørgsmål, fordi ikke alle informationer ikke kommer
automatisk.1


Familie: De, der har dansk ægtefælle eller familie, får oplysninger fra disse. Familie
kan være en hjælp i forhold til at forklare samfundet på en måde, hvor det sættes
i forhold til egne traditioner.



* Frivillige tilbud: Nogle har erfaring med frivillige organisationer, der har hjulpet
dem med at integrere sig ved at hjælpe med informationer om samfundet – I nogle
tilfælde har brugen af frivillige organisationer også ført til sociale relationer og
venskaber.

Vigtigt i forhold til at kunne blive integreret:


Venner: Meget I forhold til at kunne stille spørgsmål om det danske samfund og
dets kultur. Giver følelsen af at være integreret – måske endda mere end det at
have et arbejde gør.



Arbejde: Vigtigt for at kunne være en del af samfundet.



Frivilligt arbejde: Vigtigt for at kunne være en del af samfundet – giver indsigt i
samfundet.



Sprog

Blive en del af samfundet:


Det kan være svært at finde venner: Man skal være proaktiv og opsøgende. Man kan
møde nogle mennesker gennem en kirke; en mødte sin nabo gennem børnene.
Man skal være parat til starte samtalen, men hvis man gør det, bliver man venner
med danskere ganske let.



De vigtigt at blande sig med andre mennesker: Man er nødt til at gå ud til
arrangementer og komme i kontakt med danskerne. Sådan lærer man også om,

1

Bemærk, at vi ofte hører fra fagfolk, at viden deles gennem netværk og venner - men ofte deles også forkert
information på denne måde!

hvordan danskerne opfører sig. Når man har en samtale med danskere, og man
lærer om hinandens kulturer (så danskerne også lærer om din kultur), bliver det
lettere at forstå hinanden.
Behov for viden om:


Systemet/Kommunen



Det Politiske system



Danskernes adfærd: Information om hvordan danskerne er som befolkning – De
kan virke lukkede, men interagerer bare på en anden måde med mennesker. Så
man har brug for at lære de sociale koder.



Steder, hvor man møder folk



Kultur, musik, literatur: Som det er nu, er det vanskeligt finde information om det,
men det vil være en god idé at kende til for at forstå det danske samfund.



Skolesystemet / måden at opdrage børn på i skolen: Dette kan være vanskeligt at
forstå, hvis man kommer udefra (f.eks. Hvorfor har de ikke lektier for hjemme).



Lovgivningen: Ændres hele tiden.



* Sekularitet: At religion spiller en meget mindre rolle i Danmark og ingen rolle har
i politik.

Forhindring i forhold til at deltage:


Outsider: De føler sig måske altid lidt som en outsider med 2 kulturer. Svært at
vide, hvad man skal holde fast i fra sin egen kultur, og hvad man skal adoptere
fra den danske.
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Projektnavn

FIF - Forberedelseskurser til indvandrere og flygtninge

Organisation

VIA University Collage

Land

Danmark

Hjemmeside

https://www.via.dk/uddannelser/forberedelseskurser/uddannels
er-til-flygtninge-og-indvandrere

Sprog
Kort beskrivelse

Dansk
Varighed - 1 year
Alder – over 18 år
Sted – 4 forskellige steder i Danmark
Indhold - undervisning i dansk og sprogfærdigheder, det danske
arbejdsmarked og arbejdsmarkedskultur, dansk kultur og sociale
forhold, kommunikation, samarbejde og kreative udtryksformer.
Oplysninger om uddannelsesinstitutioner vedrørende forskellige
erhverv såsom lærer, sygeplejerske, bygningskonstruktør,
socialarbejder osv. er inkluderet i kurset såvel som professionelt
orienteret studiepraktik.
Kurserne forbereder den studerende på deres fremtidige liv i
Danmark med hensyn til uddannelsesmæssigt ønsker og valg
inden for arbejdsmarkedet.
Se studerende fortælle om ”den gode praksis” på
uddannelseswebstedet:
https://www.via.dk/uddannelser/forberedelseskurser/uddannel
ser-til-flygtninge-og-indvandrere/holstebro

Formål

”Formålet med kurset er, at den studerende opnår generelle
studiekompetencer, afklaring vedrørende uddannelsesmæssigt
ønske og tilstrækkelig sproglig, kulturel og videnskabelig baggrund
til at kunne ansøge om optagelse på et af VIAs uddannelses
programmer.”

Målgruppe(r)

Indvandrer og flygtninge over 18 år, der taler Dansk svarende til
niveau 2.

Fagfolk involveret

Uddannelses- og praktiklærere, administrative medarbejdere

Borgerfærdigheder og Civic education (Borgeruddannelse) er:
- Integreret i kurset
emner
-

Medborgerrelevant undervisning

-

Giver viden om arbejdspladsskultur, dansk kultur og
sociale forhold

-

Give viden om hvordan man lærer I det danske
system, hvordan man kan arbejde selvstændigt og
hvordan man kan samarbejde med andre.

-

Give viden om

uddannelsesinstitutioner

der

arbejder med erhverv som lærer, sygeplejerske,
bygningskonstruktør,osv,

og

Kommunikation,

samarbejde og kreative udtryksformer.
-

Giv viden om, hvordan man kommunikerer,
samarbejder med andre, og hvordan man bruger
kreative udtryksformer

-

Hjælpe med at afklare studievalg

-

Kan hjælpe kursisten med selvtillid og at arbejde
effektivt

-

Kan hjælpe med at få et selvstændigt liv I Danmark
I fremtiden

Hovedaktiviteter

Forelæsninger,

Holdundervisning,

projektarbejde,

læsegruppearbejde, selvstudier, Fagorienterede praktikophold
Resourcer og materialer VIA Bibliotek – Et bibliotekssystem på:
https://www.bibliotekerne.via.dk/
VIA Center for Undervisningsmidler (VIA Center for Educational
Resources) på:
https://cfu.via.dk/
Studentervæksthus (student growth-house) på:
https://www.via.dk/samarbejde/via-studentervaeksthuse
Evaluering

Ikke fundet

Potentiale

for God – Formatet er relativt nemt at kopiere

udvikling/udvidelse
Yderligere

-

informationer

Det er vanskeligt at finde eksempler på borgeruddannelse i Danmark, der er testet og evalueret, da
meget af undervisningen i emnerne er indlejret i andre tilbud. Som vores andet eksempel inkluderer
vi uddrag af en publikation foretaget af det (daværende) ministerium for flygtninge, migranter og
integration og Danmarks pædagogiske universitet med eksempler på undervisningsprogrammer for
sprogcentre rettet mod demokrati og aktivt medborgerskab. Vi er ikke klar over, om disse er testet
og med hvilke resultater, men det faktum, at de kommer fra centrale aktører, vurderer vi dem for at
være gode og brugbare.

Projektnavn

Demokrati i teori og praksis

Organisation

Udviklet af Sprogcenter Skive

Land

Danmark

Hjemmeside

https://uim.dk/publikationer/demokrati-og-aktivtmedborgerskab-pa-sprogskoler

Sprog

Dansk

Kort beskrivelse

De studerende får et fiktivt beløb til at være vært for en
begivenhed der skal skabe forståelse for det demokratiske
fundament i det danske samfund. Som gruppe skal de blive enige
om og udarbejde en plan for begivenheden og indholdet af den.
Den viden de får er blandt andet:
-

Hvordan demokratiet er opbygget, herunder
forfatningen, styreform og opdeling (kommuner,
stat, regioner osv.) foreninger og hvordan de
arbejder, er bygget op og hvilke funktioner de har

-

'Drejebog' for demokrati

-

Demokratisk

opdragelse

institutionerne, i medierne).

(i

familien,

i

Formål

Kurset er beregnet til at give de studerende et indblik i demokrati
og demokratiske handlinger. Kursisterne skal reflektere over, hvad
der er grundlaget for det danske demokrati.

Målgruppe

Kursister på sprogcentre – nyankomne til Danmark

Fagfolk involveret

Lærere

Borgerfærdigheder og Demokrati,

demokratiske

rettigheder

og

kompetencer,

emner

samarbejdsevner.

Hovedaktiviteter

Introduktion til konceptet, diskussioner, læsning, rollespil
Arbejder med temaet
Brainstorm om emnet
Gruppearbejde, hvor deltagerne planlægger begivenheden og
argumenterer for hvorfor.
Eksempelvis deltage i et byrådsmøde for at bringe temaet ud i de
virkelige liv.

Resourcer og materialer Forskellige videoer:
https://www.ft.dk/da/undervisning/undervisningsfilm

Læsemateriale:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=we
b&cd=1&ved=2ahUKEwiilNOurL_nAhVDy6QKHa9EDpQQFjAAegQ
IAhAB&url=https%3A%2F%2Ffaecher.lernnetz.de%2Ffaecherport
al%2Findex.php%3FDownloadID%3D902&usg=AOvVaw0z3DPzu4
3Xuh7fP5-j7WVe (også tilgængeligt på andre sprog)
Evaluering
Potentiale

N/A
for Metoden (og de andre metoder i publikationen) kan let adopteres

udvikling/udvidelse
Yderligere information

og bruges.

