Om europæiske værdier
En guide til undervisning og læring

Om publikationen
2018:
Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen e.V. (VNB)
Warmbüchenstr. 17
30159 Hannover / Germany
www.vnb.de
Redaktion: Anke Egblomassé, Tino Boubaris (VNB)
Bidragsydere: Maja Mitevska, Nikola Neskoski (Ecologic), Charlotte Walters,
Nicholas Walters (INTEVAL), Margit Helle Thomsen, Henning Schultz
(mhtconsult), Andrea Fischer, Edith Draxl (uniT)
Forsidebillede:
Billede side:19
Billede side 24:
Øvrige billeder:

© European Communities 2005
© La Strada Graz / Nikola Milatovic
© La Strada Graz / Martin Hauer
© EVEQ projektet
Denne publication (på engelsk, tysk, dansk og makedonsk)
og andre publikationer og værktøjer fra projektet kan
downloades gratis på:: www.val-eu.eu

Dette arbejde er licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike
4.0 International Licens. En kopi af denne licens kan ses på:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ eller rekvireres pr brev til
Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

VAL.EU – Values of Europe er et initiative under EVEQ (European Values
through European Intelligence) partnerskabet, som er støttet gennem EUKommissionens Erasmus+ Program for Strategiske Partnerskaber inden for
Voksenuddannelse 2016-2018. Denne publikation afspejler udelukkende
forfatternes synspunkter, og EU-Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for
anvendelsen af publikationens indhold.

Indholdsfortegnelse
Introduktion

2

Trin 1: Motivation og engagement

7

Trin 2: Viden og ressourcer

8

Trin 3: Refleksion og opmærksomhed

12

Trin 4: Planlægning og implementering:

16

uniT Graz: EU Xperiment / Teatre Buddies

16

VNB: Europa set gennem mine øjne

31

INTEVAL: Hip Hop møder europæiske værdier

34

Eco Logic: Værktøjskasse om værdier

38

mhtconsult: Fremme af lige og aktivt medborgerskab

45

Hvordan kan man måle værdiers læringseffekt?

62

Projektpartner information

63

1

Introduktion

Hvorfor har vi lavet denne håndbog?
Der foregår en stor værdidiskussion i Europa i relation til social
udvikling og opbrud. Denne håndbog vil forsyne lærere og
elever med det nødvendige grundlag for en åben, frugtbar og
vidensbaseret diskussion af europæiske værdier. Håndbogen
skal inspirere lærere i voksenundervisning og andre
undervisere til at inddrage europæiske værdier i deres
undervisning.

Hvorfor er det vigtigt at diskutere europæiske
værdier?
I politiske diskussioner bliver der tit talt om, at EU bygger på
fælles værdier. Ofte nævnes dette for at imødegå den fordom,
at EU kun blev oprettet af økonomiske årsager for at støtte
store firmaer.
Romtraktaten havde også økonomiske aspekter, men
hovedformålet var at sikre freden i Vesteuropa. I
Maastrichttraktaten, som officielt grundlagde EU, står der i
artikel 6: „Unionen bygger på frihed, demokrati, respekt for
menneskerettigheder og basale friheder og retsstatsprincippet.
Disse principper er gældende for alle medlemsstater.“
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I 2000 udbyggede man EU´s charter om grundlæggende
rettigheder og disse principper ved at formulere et fælles
værdisæt. Europæiske værdier bliver ofte benyttet som et
udtryk, som beskriver ligheder og forskelle, dvs. at etablere en
negativ definition af tilsyneladende forskellige værdier og
differentiere fra andre.

Hvis Europa er et værdifællesskab, hvad er så
værdierne?
Hvis Europa er et værdifælleskab, hvilke er så værdierne og
hvilken betydning har de ikke alene for EU´s
sammenhængskraft, men også for europæiske borgere? Hvis
et tilfældigt udtrukket antal borgere i Europa skulle besvare
dette spørgsmål, ville det give anledning til en betydelig
uenighed. For nogle er kerneværdier som demokrati,
menneskerettigheder og frihed de mest basale. Andre mener
at bevarelse af naturlige ressourcer, religion eller sikkerhed
bør prioriteres. I en Eurobarometerundersøgelse fra 2012
nævnte 28% af respondenterne demokrati som en af de tre
højest prioriterede personlige værdier (Europakommissionen:
Standard Eurobarometer 77, Forår 2012: Europæernes
værdier). I en tid, hvor Europa synes at vakle og der bliver sat
spørgsmålstegn ved basale værdier, er det særlig vigtigt at
formidle grundværdier.

Er der forskel på EU-værdier og europæiske
værdier?
Ofte nævnes europæiske og EU-værdier i samme åndedræt.
Dette er ikke tilfældigt: EU’s charter om grundlæggende
rettigheder blev skabt for at relatere EU’s institutioner til de
grundlæggende rettigheder. Men Europa består ikke kun af
EU’s medlemsstater: Europarådet – som er uafhængig af EU
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og som tæller medlemmer som Rusland, Ukraine og Tyrkiet –
forfattede i 1950 den europæiske menneskeretskonvention,
som ligger til grund for afgørelser i den europæiske
menneskeretsdomstol. Europa er mere end EU, og værdier
stopper ikke ved landegrænser.

Hvorfor er det vigtigt at skelne mellem værdier
og normer?
Normer er generelle regler, som kan styres af sociale
sanktioner. Normer er afhængige af tid og sted, de kan
inkluderes i love og derved udgøre rettigheder. Hvis disse love
bliver overtrådt, er der legale sanktioner. Filosofisk set er
værdier universelle, situationsuafhængige idéer om, hvad der
betragtes som værende ønskværdig i et samfund. Værdier
befinder sig på et plan over normer og rettigheder. De udgør
den ideelle version af noget, som bliver socialt anset som etisk
positivt og godt. Bare fordi frihed eller ligeværd ikke er totalt
implementeret, betyder dette ikke at disse værdier er
meningsløse.

Er værdier altid ens?
Når samfund ændrer sig, ændres værdierne også. Derfor skal
de løbende genforhandles og diskuteres. Dette fremgår
tydeligt, når vi ser på ligestilling mellem mænd og kvinder.
Kvinder havde ikke stemmeret i Liechtenstein før 1984. I
70´erne i sidste århundrede måtte kvinder i Tyskland bede
deres mænd om tilladelse til at arbejde. Ændringer i
holdninger og sociale normer – fx manden er ikke den eneste
økonomiske ansvarlige – førte til ændringer i den lov, som
definerer ligestilling mellem kønnene. Kønslig ligestilling er
dog endnu ikke fuldt implementeret i den sociale virkelighed.
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Ændringer i værdigrundlaget sker langsomt og bliver ikke
understøttet af alle segmenter i samfundet.
Værdikonflikter er almindeligt forekommende og kan føre til en
social forhandlingsproces. Disse konflikter finder sted på
forskellige planer: Det kan være mellem forskellige grupper i
samfundet (fx rige og fattige, land og by, mænd og kvinder,
indfødte og flygtninge); der er også konflikter mellem
forskellige værdier, frihed og sikkerhed, trivsel og fri personlig
udvikling. For nogle opleves sådanne værdikonflikter som
truende, men de er nødvendige i et demokrati. Demokrati
behøver diskussion og meningsudveksling. Det er en vigtig del
af voksenundervisning at starte med og strukturere sociale
diskussioner om europæiske værdier. Denne håndbog vil
tilbyde idéer og støtte til denne opgave.

Hvad er håndbogens metodiske tilgang?
Vi bruger kulturel intelligens til at kommunikere europæiske
værdier. Kulturel intelligens er en persons evne til at reagere
effektivt og intelligent i kulturelle situationer og omgivelser
(Ang/Van Dyne, Armonk NY 2008: Handbook of Cultural
Intelligence). Vi har overført denne tilgang til læring om
europæiske værdier. Modellen består af fire trin, som kan
benyttes til at udvikle undervisning om værdier. Håndbogen
forklarer de fire trin og giver eksempler på praktisk
implementering.
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Trin 1: Motivation og engagement
Hvordan kan man engagere elever i europæiske værdier?

At appellere til elever som eksperter i
europæiske værdier
Alle som lever og arbejder i Europa mærker, hvordan
europæiske værdier påvirker dem i dagligdagen. Det kan være
skoleudveksling, praktik i et naboland, ferieoplevelser etc. Der
er mange måder, hvorpå mennesker kommer i kontakt med
europæiske værdier, og undervisningen kan tage
udgangspunkt i disse oplevelser. Det er vigtigt at tage
deltagernes oplevelser alvorligt og lade dem være eksperter i
deres egne oplevelser. Det er vigtigt at bruge specifikke
eksempler med relation til dagliglivet.

At tage afsæt i kritik som udgangspunkt
Bare det at omtale europæiske værdier kan fremprovokere
negative reaktioner. Typisk opfattes de som udtryk for
overdrevet bureaukrati og evig indblanding. Ved at tage denne
negative energi alvorligt kan man overføre den til en
konstruktiv diskussion. jf. to eksemplariske eksempler
nedenfor i trin 3. For at kunne benytte denne metode bør
lærere være kompetente i deres argumentering.

At adressere aktuelle forhold på nationalt og
europæisk niveau
„Brexit“, EU databeskyttelse, flygtningepolitik osv. udgør
egnede indgange til en diskussion om europæiske værdier.
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Det er vigtigt at undgå at give færdige svar, man kan i stedet
tale om hvem, der opnår fordele og ulemper. Det er vigtigt at
læreren er godt forberedt og kender de almindeligste „EUmyter“.

At skabe positive associationer
Det er engagerende at fokusere på positive mål (såsom fri
bevægelighed). At tage Europa og europæiske værdier ind i
undervisningen kan engagere kursister. Muligheder er
vigtigere end at analysere fejltrin. Et eksempel på dette kan
ses i „værktøjskasse om værdier“ nedenfor.
De forskellige tilgange kan kombineres. Det vigtigste er at
etablere en drøftelse, hvor deltagerne kan fremstille,
sammenligne og forhandle deres idéer og forestillinger. Denne
konstante sociale forhandlingsproces er et hovedtræk ved
demokratiet.

Trin 2: Viden og ressourcer
God forberedelse fører til god undervisning
Når det drejer sig om værdier, er der visse komplikationer. Der
findes næsten ikke relevant litteratur og der er ikke effektive
praksiseksempler, man kan trække på.
Vi kan dog basere vores forberedelse på følgende: Værdier og
værdidomme findes overalt. Selv om de gennemtrænger alle
livets aspekter, er de ofte implicitte, og vi ved ikke altid, hvor
de stammer fra og hvor vi har lært om dem. Værdier er i høj
grad udefinerede, men de er alligevel indlejret i love og i
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Verdenserklæringen om menneskerettigheder. Der findes ikke
alment gældende målestokke for at måle værdier.
Voksenunderviseren skal fremme kritisk tænkning og formidle
viden, som gør det muligt for kursisterne at finde en vej
gennem de komplekse værdier. Vi skal ikke bestemme, hvilke
værdier kursisterne skal identificere sig med. Kulturel
intelligens er et vigtigt værktøj i denne proces
Vi kan starte med at undersøge vores idéer.

Er min tilgang til konceptet „europæisk“
realistisk?
Der tales meget om „europæiske værdier“, men der ligger
mange betydningsnuancer i „europæisk“. Vi behøver dog ikke
at give op, vores oplevelser fra projektarbejdet har vist, at der
er mange, som er meget bevidste om deres værdier. Disse
værdier er udsprunget af læring og undervisning, dog ikke
nødvendigvis voksenundervisning. Familie og venner har
været gode lærere.
Ud over det individuelle læringsperspektiv, har projektet
identificeret to forskellige tilgange til curriculumudvikling.
Den hyppigste var implicit læring, som en integreret af anden
form for læring. Kreative aktiviteter blev anvendt som en
arena, hvor komplekse spørgsmål kunne behandles i et
participatorisk læringsmiljø. Vi fandt også direkte eksplicit
undervisning om værdier, specielt i integrationsprojekter med
flygtninge og indvandrere. Engagement, dialog og diskussion
var vitale elementer i disse metodologier.
Værdier kan indgå i læring og voksenundervisning.
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Er der mulighedsrum for mere implicit læring
og undervisning i den eksisterende
voksenundervisning eller må vi udvikle
metoder, som er baseret på eksplicit læring og
undervisning?
Modstridende nationale ideologier skaber politiske
spændinger. Flygtningestrømmene har udstillet politiske
modsætninger i EU. Der går mure, politiske og fysiske, tværs
gennem Europa. Voksenundervisningen skal ikke belære
voksne om hvad de skal gøre, men hvordan de kan forstå den
komplekse situation.
Det ser ud til, at der er to former for værdiformidling. Den
første er en inklusiv formidling, som betoner fairness,
mangfoldighed, gennemsigtighed, lighed, frihed, solidaritet og
demokrati. Den anden er den eksklusive formidling, som
bygger på, at formidlerens egne værdier er de eneste rigtige,
alle andre er forkerte. Eksklusiv værdiformidling luller os ofte
ind i en falsk følelse af sikkerhed ved at benytte simplificerede
sloganer, som gentages i en uendelighed.
Vi kan ikke gå ud fra, at vi kender kursisternes læringsbehov.
Overraskende mange værdier er fælles, men der er også
reelle forskelle og vi bør forstå disse forskelle.
Vi ønsker ikke at formidle en bestemt videns-mængde, uanset
arten af vores egne værdier, men vi vil forholde os til
elevernes behov for at forholde sig til både inklusive og
eksklusive værdiudsagn.
Vi lever i en tid præget af udfordringer og politisk polarisering,
som udspringer af mistillid til vores politiske institutioner. Tiden
er moden til en revision af voksenuddannelsen, som kan give
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et væsentligt bidrag til både individuel og samfundsmæssig
trivsel.

Hvilke ressourcer kan anvendes?
Der findes mange ressourcer, som refererer til temaet
europæiske værdier eller værdiorienteret uddannelse i bred
forstand. I det følgende beskrives metodiske forslag til at
starte en debat eller diskussion om værdier.
For at gøre undervisningen levende, kan man starte med en
diskussion om de forskellige „EU-myter“ (der er masser af
eksempler på nettet). Fra bananers form til brødristere:
Myterne er gode muligheder og kan være springbræt til at
diskutere europæiske værdier.
Via en definition af grundbegreber får kursisterne mulighed for
at få en præciseret forestilling om europæiske værdier.
Oversigt over europæisk historie, traktater og institutioner kan
bidrage til at belyse egne værdier og deres historiske og
sociale kontekst, men skal begrænses for at undgå
langsommelige og kedelige lektioner.
Brug af kunst og spil er tilgange, som er blevet testet med
succes i dette projekt. Eksempler beskrives nedenfor.
Der er næsten ubegrænsede mængder af information og
materialer om Europakommissionen og Europa parlamentet
som kan anvendes i undervisningen: Europæiske institutioner
som Europakommissionen, Europa parlamentet, Europarådet,
EU’s repræsentationer i medlemslandene og Europainfokontorer tilbyder en stor mængde trykte eller online
materialer.
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Det europæiske statistiske kontor EUROSTAT kan levere
kvantitative angivelser. Der findes endvidere mange
forskningsrapporter, fx Eurobarometer om europæiske værdier
eller den europæiske værdiundersøgelse (se
www.europeanvaluesstudy.eu).

Trin 3: Refleksion og
opmærksomhed
Europæiske værdier er mere end et undervisningspensum. De
er forbundet med personers og gruppers grundlæggende
holdninger. Det, som en person anser for at være en
grundlæggende værdi, er måske blot en holdning for andre og
kan derfor ikke defineres som en fælles samfundsværdi.
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Samtidig er det vigtigt at anerkende og respektere alle
borgeres holdninger og meninger. De grundlæggende værdier
er således tit i et spændingsforhold til hinanden. Det vigtigste
er ikke at placere værdier i et hierarki, men hvordan vi
forholder os til dem og diskuterer dem med hinanden.
Læringsmålet er derfor ikke en ren formidling af viden om
værdier. Målet er en neutral uhildet forståelse for værdiernes
mangfoldighed, som muliggør at kunne relativisere egne
værdier uden at devaluere andres værdier.
De følgende to metoder er egnede til at starte en frugtbar
diskussion af europæiske værdier: Kritisk tænkning og værdiog udviklingskvadratet. Der er også mange andre måder at
påbegynde en debat.

Kritisk tænkning
Mange kursister har allerede erfaringer med europæiske
værdier og deres fordele og ulemper og bringer disse
erfaringer ind i værdidiskussionen.
Kritisk tænkning er en metode, som er velegnet til
gruppediskussion om værdier, hvor kursisterne deltager aktivt
i processen som eksperter i deres egne værdier. Kritisk
tænkning kan beskrives som selvregulerende, selvdisciplineret
og selvkorrigerende tænkning. Det kan ses som en direkte
modsætning til egocentrisk tænkning, som ikke anerkender de
andres behov og rettigheder, og som heller ikke respekterer
deres synspunkter.
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Især i tider med fake news og hadefulde kommentarer er det
af største vigtighed at bekæmpe denne form for tænkning og
tilbyde alternative måder at tænke på.
Elder, L. / Paul, R.: Critical Thinking: Terms and Instruments - A Pocket
Guide. Critical Thinking Foundation 2003 (www.criticalthinking.org)

Værdi- og udviklingskvadratet
Værdi- og udviklingskvadratet er en metode, som blev udviklet
af den tyske psykolog Friedemann Schulz von Thun for at
kunne diskutere værdier i ekstremt modsætningsfulde
situationer.
Udgangspunktet er, at der er et spændingsforhold mellem
forskellige positive værdier i et demokrati, fx
„gennemsigtighed“ og „fortrolighed“. ’
I den politiske debat bliver disse begreber ofte trukket skarpt
op. „Gennemsigtighed“ bliver til „trussel mod sikkerhed“ og
„fortrolighed“ bliver til „hemmelig styring“. Nu er meningsfuld
politisk diskussion umuliggjort. Dette bliver først muligt, når de
underliggende positive værdier bliver diskuteret.
Her er der en balance mellem værdierne uden at afgøre hvad
der er rigtigt og forkert, begge værdier ses med fordele og
ulemper. Denne proces kaldes „demokratisk dualitet“ eller
„demokratiets dilemmaer“.
Boeser-Schnebel. C. u.a.: "Politik wagen, Ein Argumentationstraining, Wochenschauverlag, Schwakbach/Ts.2016. --- Ulrich,
Susanne / Wenzel Florian: Democratic decision-making processes. Source: http://conflictmatters.eu/conference-2017/wpcontent/uploads/2017/10/Democratic-decision-making-processes.pdf (01.06.2018)
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Værdi- og udviklingskvadratet (egen gengivelse):
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Trin 4: Planlægning og
implementering
Læringsmiljø, gruppestørrelse, deltagerbehov – der er mange
faktorer, som skal tages i betragtning i den enkelte situation.
Undervisere kan benytte sig af klassisk undervisning og mere
deltagerstyret læring: Undervisere og kursister må vælge,
hvordan det er bedst for dem at diskutere europæiske værdier.
Nedenfor er der til inspiration praktiske eksempler, som er
blevet udviklet og testet i VAL.EU projektet.

uniT Graz: EU Xperiment. Europæiske
værdier til salg?
Sammen med unge skoleelever i Graz har vi udviklet et
projekt om temaet „Europæiske værdier til salg? Hvilke
billeder har vi af Europa?“. Vi fandt spor i løbet af seks uger
med 14 unge fra Afghanistan, Somalia og Østrig og 6
kunstnere fra forskellige discipliner fra Kosovo, Kroatien,
Tjekkiet, Tyskland og Østrig. Vores projekt indgik også i „La
Strada“ festivalen i Graz (kunstfestival i det offentlige rum).
Vi har sammen afprøvet vores forventninger og kom ind i en
labyrint af spørgsmål om europæiske værdier, som vi prøvede
at udrede sammen. Kunstnerne gav via musik, drama og
kreative metoder impulser og idéer til at håndtere spørgsmål
om Europa og EU: Hvad holder sammen på Europa og hvad
sker der ved Europas grænser? Hvad er Europas værdier – og
hvor europæiske er disse værdier?
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Projektindhold og mål
Ligesom i vores andre projekter ønskede vi at skabe en
atmosfære, som gjorde det muligt for deltagerne at udtrykke
deres tanker og lære sig selv og andre bedre at kende i en
respektfuld dialog. Et yderligere mål var at skabe bevidsthed
om den personlige identitet i den europæiske kontekst, at
formulere meningsforskelle, skabe en fælles respektfuld
tilgang til kreative processer og finde frem til, hvad vi forbinder
med Europa og europæiske værdier og hvor disse billeder og
forestillinger kommer fra.

Stedet: inde og ude. EU Centret – vores kontor
Vi åbnede et midlertidigt „EU-kontor“ i et tomt butikslokale midt
i Graz. De forbipasserende kunne komme ind og få opgaver
og derved bidrage til EU-kontoret med deres ekspertise. Vi
nedbrød således grænsen mellem undervisningslokale og
udstillings-, performance- og diskussionsrum. Dette viser
grundprincipperne i vores arbejde og giver mulighed for møder
i øjenhøjde. Kunstnere og deltagere begiver sig ud på en
eksperimentel rejse, som fører dem gennem en fælles
arbejdsproces, hvis resultater og mål er ukendte.
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Metoder og principper
Dette projekts motto eller princip var „strejfe rundt“. Deltagerne
skulle bevæge sig rundt i det offentlige rum som iagttagere for
at indsamle indtryk, som de kunne arbejde videre med. Dette
individuelle perspektiv gav mulighed for en stærkere
fokusering på et bestemt tema og på vidensdeling i gruppen.
Vi startede med at lede efter EU-flaget i vores omverden. Alle
deltagere indsamlede og printede billeder og fotos og
udstillede dem på kontoret. Via denne „lynudstilling“ kan
resultaterne af en udforskning synliggøres og præsenteres i
løbet af kort tid.
EU-flag på huse? EU-symboler på punge? På nummerplader?
Hvorfor er der disse symboler og hvad betyder de for os?
Fremkalder synlige EU-symboler en forestilling om en
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„europæisk identitet“? Vores mål var at finde og diskutere
symboler, som skaber en følelse af identitet.

Skabelsen af et europakort
– at udvikle teamsammenhæng
Hele gruppen arbejder sammen om et stort europakort på
gulvet. Der er et såkaldt „iagttagerteam“, som følger
arbejdsteamet.
I starten bliver roller og opgaver for disse to team defineret.
Kunstnerne blander sig ikke i deltagernes arbejde. Iagttagerne
skal registrere og dokumentere gruppedynamikken ved at
udfylde et spørgeskema (se nedenfor).
Observatørerne taler ikke sammen. En af dem tager tid,
arbejdsteamet har 40 minutter til at lave kortet. Jo mere
præcist iagttagerne har beskrevet arbejdsprocessen, jo mere
spændende bliver feedbackrunden, som styres af kunstnerne.
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Mål: At skabe bevidsthed om og drøfte egne adfærdsmønstre
for at forstå, hvordan deltagerne opfatter samarbejde.

Dramapædagogiske lege – at udforske grænser
Tema: Møderitualer. Deltagerne går rundt i lokalet og udfører
forskellige møderitualer, dvs. give hånd, klappe på ryggen,
kysse og kramme. I denne øvelse opdager og oplever de
deres egne grænser.
Målet med denne øvelse er at diskutere forskellige måder at
mødes på (fortid og i nutiden, ritualer fra forskellige kulturer)
og reflektere over deres sociale funktion.

Performance
Kunstnere fra KUNSTLABOR Graz og Teatri ODA fra
Prishtina/Kosovo lavede en performance med unge fra
Afghanistan. Ud fra en tekst af Ivna Zic kan de unge formulere
deres egne tekster. Originalteksten er baseret på et interview
med en ung iransk kvinde om kvindens rolle i Iran.
Målet for denne aktivitet var at synliggøre ligestilling mellem
kønnene.

Portræt. En perceptionsøvelse
I øvelsen „Portrætter – vi er Europa. Vi bor her“ fremstillede
deltagerne selvportrætter. Denne stille indre dialog forøger
bevidsthed og perception. I løbet af tegneprocessen forholder
man sig til sit eget selvbillede på en anden måde. end når man
tager en selfie. Selvportrætterne udvides med fotoportrætter
og museumsbesøg. Hvad fortæller de afbildede personers
ansigtsudtryk og positurer om den sociale placering og ønsket
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om at blive set i offentligheden? Hvordan vurderer vi disse
billeder?
Målet med denne øvelse er at adressere den personlige
selvfremstilling og dens virkninger. Hvilken type
selvfremstilling forventes i forskellige kontekster?

Tag dig tid. Er tid en europæisk værdi?
Med udgangspunkt i „CET — Central European Time“ finder
deltagerne ord og tidsudtryk og definitioner af tid.
„Slentre en tur“ er et middel til at komme tættere på temaet.
Deltagerne kigger efter ure i byrummet og fotograferer dem.
Hvad betyder tid i vores samfund? Hvordan oplever vi tid?
Hver deltager skaber sin egen tid, de tegner ure.
Spørgsmål til gruppediskussion:
Hvad betyder tid for mig? Hvad betyder „oplevet tid“? Hvem
har tid? Hvad gør jeg med „min tid“? Hvor vigtigt er det for mig
at have tid til mig selv og andre? Hvilken rolle spiller tid i det
samfund, jeg lever i? Hvad forbinder jeg med at „overholde
tiden“? Er der forskel på arbejdstid og fritid? Hvilke regler
gælder for „ventespillet“? Hvordan er hierarkierne i dette spil,
dvs. hvem venter på hvem og hvor lang tid er det passende at
vente i den professionelle verden?
Målet med denne øvelse er at adressere tid og
(værts)samfundets forskellige tidsforventninger.
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Resultater
Det lykkedes os at finde en måde, hvorpå den enkelte uanset
baggrund kan udtrykke og reflektere over sine værdier og
holdninger. Vi brugte en række workshops, som kan
kombineres på mange måder. Temaerne er tid, krop og
grænser, køn, identitet, gruppetilhørsforhold eller selvportræt.
En meget vigtig tilgang bestod i at styrke dialog og diskussion i
øjenhøjde. Man underviser ikke i værdier. Vi går i
voksenundervisningen ud fra at deltagerne har værdier. Vi
prøver at skabe en arena, hvor de kan blive bevidste om og
diskutere disse værdier og moralske forestillinger for at kunne
besvare følgende spørgsmål: Hvad vil det sige for mig og for
andre, at jeg handler ud fra mine værdier? Hvordan vil jeg
tackle mulige uoverensstemmelser mellem mine holdninger og
de, der er gældende i værtssamfundet?

Erfaringer
Kunst skaber og tilbyder handlingsspillerum. Holdninger bliver
konkrete. Fælles aktiviteter viser om og hvor der er forskelle
og hvad de indebærer. Når vi gør noget sammen, kan vi
opleve, hvordan man skaber konstruktive svar på spørgsmål,
hvordan man adresserer forskellige perspektiver på en
konstruktiv måde, hvordan man når en beslutning og finder
løsninger med gensidig respekt.
Ønsket om at blive „set, hørt og lagt mærke til“ er et immanent
ønske om forandring. Kunstnerne fra KUNSTLABOR Graz
åbner for denne forandring på flere niveauer, i små grupper, i
store grupper og med publikum. For os udgør det stærke
fælles bånd og vores tillid til hinanden grundlaget for et
vellykket projekt.
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uniT Graz: Teatre Buddies
KUNSTLABOR Graz fra uniT arbejder med meget forskellige
grupper, her med studerende som ønsker at arbejde med
teater både som aktører og som publikum, og med unge
kvindelige flygtninge fra Afghanistan, Somalia, Yemen og
Syrien, som næsten ingen uddannelse har. Teater er helt
fremmed for dem.
Vi førte de to grupper sammen og skabte et buddy-system.
Målet var, at kvinderne skulle gå i teater sammen og reflektere
over deres værdier, mens de talte om teaterbesøget. Teater er
konfliktorienteret, det drejer sig om sociale og personlige
konflikter. Ved at tage udgangspunkt i disse konkrete historier,
kommer man let til at tale om sine egne holdninger og
synspunkter. Vi håbede at kunne nå dybere end almindelig
small-talk.
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Tyve personer deltog i projektet (ti flygtninge og ti studenter).
Projekter var opdelt i fire faser:
1.

Lære hinanden at kende

2.

Tale om teater og vælge forestilling

3.

Teaterbesøg

4.

Refleksion

1. Lære hinanden at kende
Mål: Lære hinanden at kende, have det sjovt sammen, være
opmærksom, interagere med forskellige partnere. Deltagerne
arbejdede med dramapædagogiske øvelser.

Navneleg
Instruktion: Alle står i en rundkreds, en går ind i cirklen og
siger sit navn, de andre kopierer det, først højt med store
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bevægelser, derefter stille med små bevægelser, dette
gentages indtil alle er blevet præsenteret.
Mål: Lære hinandens navne, mindske nervøsitet, præsentere
sig selv i en klart struktureret form.

Bevæge sig i rummet
Instruktion: Alle går rundt i lokalet, lederen bestemmer
forskellige hastigheder, når lederen klapper, fryser alle i en
stilling, når man møder en anden, skal man komme i kontakt
(øjenkontakt, give hånd osv.), de skal være bevidst om at
fordele sig i rummet og følge instruktioner.
Mål: Tage hensyn til hinanden, komme i kontakt, træne
koncentration og opmærksomhed.

Palaver (fri snak i par)
Instruktion: Deltagerne stiller sig op parvis og ser hinanden i
øjnene; når der bliver givet signal, begynder de at tale nonstop
i et minut (de kan selv vælge sprog).
Mål: Tale frit uden at lade sig distrahere.

Skænderi
Instruktion: To personer står overfor hinanden, hver får et ord
der er i modsætningsforhold. På et signal begynder hver
person at sige sit ord, og kun det, med det formål at
overbevise den anden person ved at bruge forskellige
strategier (styrke, bevægelse, status, pres osv.).
Mål: Lege med hinanden, forholde sig ti hinanden, lege med
sproget.

Spejling
Instruktion: To personer står overfor hinanden og ser hinanden
i øjnene. Den ene laver en bevægelse (først mimik, så
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bevægelser fra ansigt over skulder, overkrop til hele kroppen).
Partneren kopierer så godt som muligt, derefter skifter de
roller.
Mål: Følge stimuli, være nøjagtig, opmærksom.

Lede og følge
Instruktion: To personer står overfor hinanden, den ene
strækker sin hånd fladt ud foran den andens ansigt og styrer
personen rundt i lokalet med håndbevægelser. Den anden
følger hånden og reagerer på bevægelser. De leger med
hastighed og bevægelsestyper, derefter bytter de rolle.
Mål: Opmærksomhed overfor andre, tillid, koncentration og
nøjagtighed.

Building statues
Instruktion: Spillerne udgør små grupper og bygger statuer af
og med hinanden (frys). De laver statuer om det pågældende
emne (kropsholdning, gestus, ansigtsudtryk). Dette
visualiserer spillernes holdninger til bestemte emner.
Mål: At visualisere holdninger, at lege sammen.

Jeg er… leg
Instruktion: En person kommer ind på scenen med et bestemt
tema, stiller sig i en positur og siger “jeg er…“, næste person
kommer ind og siger „jeg er…“, nogle flere kommer ind og der
opstår et freeze-billede, som bliver udgangspunkt for nye ord,
bevægelser, improvisationer.
Mål: Lege med hinanden, modtage og videreføre impulser,
udforme scener og have det sjovt sammen.
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Brr-Tack
Instruktioner: Gruppen stå i rundkreds, den første person
foretager en bevægelse og udstøder en lyd (brr), deltagerne til
venstre og til højre kopierer, person 1 sender stafetten videre
til en anden person, som laver bevægelse og lyd, deltagere til
højre og venstre kopierer osv.
Mål: Koncentration, opmærksomhed, rytme, have det sjovt
sammen.

2. Tale om teater og vælge forestilling sammen
Mål: Først og fremmest at opnå forbedret kontakt, dernæst at
udvælge forestillinger til at se sammen, dramapædagogiske
øvelser.

Blinke
Instruktion: Pruppen står i rundkreds, en person i midten,
personerne i cirklen prøver at få øjenkontakt. Hvis det lykkes
prøver de at skifte plads, personen i midten skal prøve at få en
af de derved opståede ledige pladser.
Mål: Opvarmning, opmærksomhed og samarbejde, reducere
hæmninger, lege sammen.

Skoleg
Instruktion: Gruppen sidder i rundkreds, hver med en sko
foran sig. På et signal sender alle skoen videre til personen til
højre i den samme rytme.
Mål: Fælles rytme, koncentration, have det sjovt sammen

Molekyleleg
Instruktion: Deltagerne bevæger sig rundt i lokalet til musik, på
et signal danner de grupper af forskellig størrelse (efter
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instruktion); varieret antal deltagere og antal legemsdele (17
fingre, 3 knæ, 2 hoveder osv.) mødes og danner sjove figurer.
Mål: Komme i kontakt, have det sjovt, reducere hæmninger.

Præsentere sig selv parvis
Instruktion: To personer står overfor hinanden og ser hinanden
i øjnene, person 1 har et minut til at fortælle om sig selv,
person 2 lytter og prøver at huske, derefter skifter de. Derefter
går to par sammen i rundkreds, person 1 stiller sig bag person
2 og præsenterer person 2 i jeg-form, derefter skiftes.

Udvikle fantasier om forestillinger
I små grupper ser deltagerne på medbragte materialer
(foldere, brochurer, programmer) om aktuelle forestillinger i
Graz. Gruppen udvælger en forestilling, læser materialerne,
ser på billeder og danner egne fantasier om forestillingen og
forbereder en lille scene.
Mål: Analysere og tænke over materialerne, bruge dem til at
spille sammen og udvikle scener.

Præsentation af scener
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Små grupper fremviser deres scener på skift, alle er både
performere og tilskuere.

3. Gå i teatret
I små grupper går de i teatret og ser den valgte forestilling.
Idéer til parvis diskussion:
- Hvorfor valgte du denne forestilling?
- Hvad så du? Hvad handlede det om?
- Hvad lagde du særlig mærke til?
- Hvad overraskede dig?
- Var der noget, der gjorde dig bange?

4. Refleksion
Deltagerne skriver deres indtryk og tanker ned. Her er nogle
eksempler:
“I think that the women are very happy to enjoy their freedom here in
Austria and to have the opportunity to go to the theatre at all, because I overheard them saying that that is not easy in their country.”
“The hours we spent at the theatre together were particularly fun and
exciting. We were really able to engage with each other there. By
playing together and having fun, we learned a lot of private things
about the refugees. I am glad to have been a part of this.”
“The permissiveness of the ladies on stage led me to suspect that our
three companions might be quite astonished and perhaps slightly
shocked, but that wasn’t the case. In all honesty, I must say that I
was rather shocked, and I was very impressed how well the women
took the performance.”
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Erfaringer
Vi vil fortsætte med at arbejde med Teater-buddies. Det er
nødvendigt med tre forberedende møder. Det er ikke så let at
etablere kontakt mellem de forskellige grupper. He er
dramapædagogiske metoder velegnede. Det kan forekomme,
at de studerende har sværere ved at etablere kontakt end
flygtningene.
Det er også vigtigt at vælge egnede teaterforestillinger. De
studerende foreslår tit børneteater for at undgå
sprogproblemer. De tænker tit ikke på, at der også findes
teater- og danseforestillinger, som ikke (kun) bygger på sprog.
Det vigtigste er at forestillingerne bliver valgt fælles og at
begge grupper besvarer de samme spørgsmål bagefter.
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VNB: Europa set gennem mine øjne
„Europa set gennem mine øjne“ er en workshop for højt
kvalificerede flygtninge, som følger et intensivt sprogkursus.
Der var to udfordringer for underviseren/kursuslederen:
1. Hvordan kan jeg drøfte Europa og europæiske værdier med
mennesker, som ikke ved ret meget om Europa?
2. Hvordan gør jeg det metodisk når sprogniveauet er B1 på
den europæiske skala?
Vi løste disse udfordringer ved at gøre deltagerne til
Europaeksperter i deres konkrete livssituation. Vi ville derfor
se på Europa og dets værdier udefra set fra mennesker, som
ikke er socialiseret i Europa.
Vi startede med en associationsøvelse E_U_R_O_P_A, hvor
cirka 15 deltagere indsamlede nøglebegreber, som fx „hvad er
EU og hvad er Europa?“, „hvilke lande er med?“
Derefter fokuserede vi på den personlige synsvinkel. Hver
deltager fik et spørgeark med tre spørgsmål:
1. Hvad undrede og overraskede mig mest, da jeg kom til
Europa?
2. Hvad kunne jeg bedst lide?
3. Hvad brød jeg mig mindst om??
Deltagerne have fem minutter til at besvare spørgsmålene,
derefter en drøftelse på ti minutter med sidemand efterfulgt af
diskussion i plenum. Alle der ville, kunne fremlægge deres
svar.
Den individuelle besvarelse og parvise drøftelse fandt sted på
modersmålet, først i plenum foregik det på tysk. Den enkelte
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kunne selv vælge, hvad der skulle deles med gruppen, dette
er meget vigtigt ved et følsomt tema som værdier.
Da de personlige forestillinger om Europa og europæiske
værdier var blevet præciseret, gik vi videre til refleksion og
diskussion.
I grupper på fire deltagere blev der arbejdet med følgende
spørgsmål: “Hvad ville jeg gerne ændre i Europa?“
Gruppearbejdet fandt sted på modersmålet, gruppen valgte
selv en deltager, som skulle fremlægge på tysk i plenum.
Denne proces gav mulighed for, at forskellige meninger og
holdninger kunne komme frem i gruppearbejdet. I plenum var
fokus på hvilke ændringer der blev positivt og negativt
valoriseret og hvorfor. Derefter skulle det handle om, hvordan
man kan håndtere forskellige meninger og synspunkter. Visse
fællestræk kunne være: hvordan kan jeg få mine synspunkter
igennem (institutioner, politisk system), hvordan kan man
træffe fælles beslutninger (demokratisk afgørelse) eller hvilke
grundværdier findes i Europa (fx forbud mod dødsstraf).
Til slut blev evalueret med to spørgsmål, enten på spørgeark
eller med flipover.
1. Noget nyt, jeg har lært i dag
2. Noget jeg ikke fik svar på
Herved kan man identificere temaer, der er interessante for
deltagerne og aspekter, som mangler at blive tematiseret.
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Erfaringer
Den eksterne synsvinkel giver de, som er indenfor, nye
erfaringer. Det kan være den betydning, mange deltagere
tillægger den tyske våbeneksport eller nye tekniske fremskridt
som biogasanlæg.
Fra et didaktisk synspunkt er det vigtigt at planlægge god tid til
processen. Via skift mellem enkelt- par og smågruppearbejde
kan temaerne blive udviklet trin for trin og blive diskuteret
uden, at en underviser straks strukturerer og evaluerer.
Derved kan deltagerne mere frit udtrykke deres meninger og
holdninger uanset deres sprogkundskaber. Man kan indbygge
faser på modersmålet, hvilket giver en bedre diskussion og
man undgår sproghierarkier.
Især på sprogkurser kan der være en risiko for at der i
gruppearbejdet bliver fokuseret for meget på korrekt
sprogbrug. Det er vigtigt at grammatikken ikke bliver vigtigere
end indholdet.
Kursuslederen bør i forvejen afklare sin egen holdning til visse
værdier og om og hvordan de skal indgå i diskussionen. Er
underviseren altid neutral, eller er der situationer, der kræver
en personlig stillingtagen? I dette projekt rejste en meget åben
og også indholdsmæssigt meget kontrovers diskussion om
ægteskab for alle og homoseksualitet dette spørgsmål.
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INTEVAL:
Hip Hop møder europæiske værdier
INTEVAL organiserede en Hip Hop Jam, der blev kaldt Coast
to Coast, sammen med The State Leith, en Hip Hop organisation i Edinburgh Mental Health Arts and Film Festival, Leith
Dockers og Edinburgh College of Art. Dette samarbejde gav
adgang til forskellige grupper, som kunne give vores
arrangement større rækkevidde. Vi ville gerne komme ud over
det særlige Hip Hop miljø for at kunne åbne op for bredere
diskussioner.
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Værdier i alternative kulturer
Coast to Coast bestod af nogle forestillinger, som byggede på
alternativ kultur, som derved udfordrer voksenundervisningens
„mainstream-værdier“. Voksenundervisningens historie består
i at lære i en kontekst af social forandring, fx i
industrialiseringens læringsbehov, men i det nuværende UK er
der fokus på almendannelse. I højere og videregående
uddannelse afspejles de sociale og økonomiske ændringer i
højere grad, fx den teknologiske udvikling.
Vi kan ikke gå ud fra, at den nuværende dominerende form for
voksenuddannelse har monopol på europæiske værdier. Vi
bør forstå den alternative kulturs værdier og inkludere dem i
læringsprocesser i stedet for at investere i missionerende
initiativer, som skal opfordre kursister til at melde sig til de
sædvanlige kurser, hvis det betyder at de skal acceptere vores
dominerende værdier. At adressere alternative kulturer og
værdier udgør det første skridt i retning af at udfordre den
simplificerende retorik, som præger populistisk politik og
fundamentalistisk ideologi og at modarbejde de fordomme,
som fører til dæmonisering og viktimisering af mindretal. I
stedet vil vi udvikle ægte mangfoldighed.
Coast to Coast var åben for alle. Deltagerne kom fra Hip Hop
miljøet såvel som folk, der ønskede at lære mere om Hip Hop
og kunstnerisk aktivitet i Skotland.
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Deltagerne kom fra hele Skotland og fra alle samfundslag, fx
deltog tre generationer af en familie i en jam.
De fleste deltagere var folk, som ønskede at danse eller se
dans, men der kom også folk, som var interesserede i andre
elementer i Hip Hop kulturen. Coast to Coast fandt sted i Leith
Dockers Club, hvis medlemmer også deltog.
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Metoder
Coast to Coast bestod af seminarer, workshops og en Hip Hop
jam. Alle aktiviteter bidrog til at deltagerne kunne stifte
bekendtskab med Hip Hop kulturen og forholde sig til
kunstnerisk arbejde i det nuværende klima (europæiske
værdier/økonomisk stramning/Brexit). I denne jam fik
deltagerne et sikkert rum, hvor de kunne diskutere deres
erfaringer fra seminarer og workshops.

Erfaringer
Coast to Coast havde et højt besøgstal, over 200 deltagere,
som fik mulighed for at tale om europæiske værdier og
hvordan de opfatter det nuværende klima. Med forskellige
aktiviteter fik deltagerne mulighed for at forholde sig til
europæiske værdier på deres egne betingelser.
I aktiviteterne tilegnede deltagerne sig nye færdigheder, de
lærte Top-Rocking dans og at finansiere og initiere
kunstneriske aktiviteter. Deltagelse i jam gav deltagerne
mulighed for at udtrykke sig i rummet og have det sjovt.
Aktiviteten styrkede både Hip Hop kulturen i Skotland og
VAL:EU projektet.
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Eco Logic: Værktøjskasse om værdier
Værktøjskassens funktion er at skabe en systematisk
diskussion om en værdi. Værktøjet kan anvendes i alle
projekter ved alle temaer, hvor der er brug for en systematisk
tilgang.
Hovedformålet består i at stimulere en diskussion om
implementeringen af en bestemt værdi ved at afgøre fordele
og udfordringer og forstå deres virkning ud fra fire forskellige
aspekter: politik, økonomisk, social og miljømæssigt.

Oversigt
Værktøjskassen omfatter følgende tre faser:
-

Generel diskussion om værdier og valg af de værdier,
som skal diskuteres grundigere
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-

Identifikation af fordele og udfordringer, som knytter
sig til den valgte værdi

-

Identifikation af værdiens virkninger på politik,
økonomi, samfund og miljø

Værktøjskassen er fleksibel og kan benyttes på forskellige
måder. Materialerne er let tilgængelige. Hvert hold har brug for
følgende:
-

En kopi af manualen til hver deltager

-

Et tomt strukturskema

-

Et flip-over ark og penne i mindst to forskellige farver

-

Post-it i 5 forskellige farver

Tidsrammen afhænger af deltagernes viden og motivation.
Hvis workshoppen skal nå til en omfattende analyse af temaet,
skal der afsættes mindst tre timer til alle tre trin med korte
kaffepauser. Til sidst har hvert hold 15 minutter til at
fremlægge.

Hvordan fungerer værktøjskassen?
Trin 1
Deltagerne bør starte med at fortælle, hvad de forstå ved
„værdi“ og hvilke værdier de synes er de vigtigste. Derefter
deles de i grupper, antallet varierer alt efter deltagerantallet.
Hver gruppe forslår en vigtig værdi, som kort præsenteres for
alle. Derefter vælges en værdi, som alle grupper skal arbejde
med, alle har mulighed for at stemme på alle foreslåede
værdier.
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Trin 1 - Diskussion om værdier og valg af værdi

Trin 2
Hvert hold skal identificere to vigtige gevinster knyttet til den
valgte værdi. Hver gevinst skal knyttes til interessenter og de
to vigtigste resultater, som udspringer af mulighederne.
Derefter identificeres to centrale udfordringer relateret til
værdien. Gruppen skal så foreslå to aktioner, som kan
imødegå udfordringen. Til hver aktion knyttes to vigtige
aktører, som også kan udvælges fra en liste (figur 2).
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I næste fase diskuteres med udgangspunkt i et tomt
strukturark. De små post-it-sedler sættes på flipover arket. De
forskellige farver bruges til at skrive fordele og udfordringer.
Orange kan repræsentere værdier, grønne fordele og røde
udfordringer

Trin 2 - Identificering af de til en værdi knyttede fordele og
udfordringer

Trin 3
Fase tre skal identificere den indflydelse, som denne værdi
har på politik, økonomi, samfund og miljø. For hvert aspekt
skal holdet identificere to fordele og to udfordringer, derefter
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stakeholders, de opståede muligheder og resultater og
hovedaktører
Også i denne fase bliver det tomme strukturskema brugt til at
strukturere diskussionen. De små post-its i forskellige farver
sættes på flip-overplanchen, men i en anden rækkefølge.

Trin 3 - Identifikation af værdiernes virkning på politik, økonomi, miljø og
samfund

Diskussion og resultater
Efter gruppearbejdet fremlægger hvert hold de vigtigste
resultater, således at alle deltagere har mulighed for at stille
spørgsmål til værdierne.
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Erfaringer
Værktøjskassen er blevet afprøvet i to projekter:
Først i et projekt om genbrug, hvor deltagerne var
økonomistuderende og medlemmer af
studenterorganisationen ESTIEM. Der var 12 studerende, som
blev opdelt i to hold. Målet var at undersøge, om
værktøjskassen ville være egnet til en systematisk diskussion
af andre temaer. Deltagerne identificerede genbrugseffekter i
de politiske, økologiske, økonomiske og sociale aspekter og
fandt tre eksempler for hvert aspekt.
Derefter blev værktøjet afprøvet i et projekt om sociale
iværksættere i tre gymnasier i Skopje. Deltagerne var
gymnasieelever 17-18 år. På den første skole blev 10 elever
opdelt i to hold. De skulle identificere forskellige aspekter, som
påvirker iværksættere. De valgte værdierne „sport“ og „natur“
og identificerede fordele og udfordringer og påvirkning af fire
forskellige aspekter (politisk, økonomisk, økologisk og socialt).
På en anden skole blev 12 deltagere delt i to grupper, de
valgte at diskutere værdierne „uddannelse“ og bevidsthed“.
Den tredje skole havde 12 deltagere, som blev delt i to hold,
de diskuterede værdierne „uddannelse“ og“ rent miljø“.
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De fleste deltagere har valgt uddannelse. De fandt fordele og
udfordringer forbundet med denne værdi. De opfattede
uddannelse som en meget vigtig værdi i samfundet, afgørende
for et lands udvikling, samtidig får borgerne en bedre
forståelse for mangfoldighed. Uddannelse er en vigtig
forudsætning for den personlige udvikling og seere position i
samfundet. Den vigtigste udfordring for gymnasieeleverne var
at finde en egnet videregående uddannelse
Både i dette projekt og i genbrugsprojektet afsluttede de den
første fase til tiden, men den anden fase blev afkortet og de
afgjorde, hvordan værdien påvirkede det politiske,
økonomiske , miljømæssige og sociale aspekt ved at give tre
eksempler per aspekt.
En komplet udgave af værktøjskassen kan downloades fra
projekthjemmesiden: www.val-eu.eu
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mhtconsult: Fremme af lige og aktivt
medborgerskab
I Danmark er europæiske værdier en integreret del af idéen
om ligeværdigt og aktivt medborgerskab. Dette begreb indgår i
forhold til integrationsindsatser og i inklusive og sociale
indsatser. Aktivt medborgerskab spiller også en væsentlig rolle
i uddannelsessystemet lige fra første klasse i grundskolen.
I nogle sammenhænge bliver borgerskab brugt i
sammenhæng med nationalitet og statsborgerskab. I
forbindelse med statstilhørsforhold er borgerbegrebet en legal
term, som medfører forskellige sociale og politiske rettigheder
og pligter, men medborgerskab indeholder et identitetsaspekt:
kohærens, sammenhængskraft og solidaritet med andre i
civilsamfundet såvel som deltagelse i sociale eller politiske
kontekster. Forskellen kan også beskrives ved at borgerskab i
forbindelse med nationalitet er noget, som kan tildeles, mens
medborgerskab er noget, man kan føle eller fremvise.
Medborgerskab er derfor tæt knyttet til empowerment som
værdi og praksis.

Statsborgerskab fra europæisk perspektiv
Begrebet borgerskab er meget vigtigt i EU-perspektivet.
Unionsborgerskabet blev indført for 25 år siden som del af
Maastrichttraktaten i 1993. Alle, som er borger i en EU-stat,
har ud over det nationale statsborgerskab også et EUborgerskab, som giver adgang til forskellige rettigheder,
herunder retten til at bosætte sig og arbejde i alle EU-lande,
stemme ved europa- og lokale valg (men ikke ved nationale
valg). I den aktuelle debat bliver disse rettigheder diskuteret.
Statsborgerskab er derfor meget relevant for
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undervisningsaktiviteter, som beskæftiger sig med
menneskelige, sociale og politiske værdier i en europæisk
kontekst.

Vi valgte derfor at tage udgangspunkt i lige og aktivt
medborgerskab ved udviklingen og afprøvningen af
undervisningsmaterialer om europæiske værdier:

- Hvad betyder lige og aktivt medborgerskab for os?
En samling af pædagogisk-didaktiske øvelser og værktøjer

- „Et glimt af Danmark“
En workshop om unge flygtninges kritiske overvejelser om
danske og europæiske værdier

- Medborgerskab i praksis
En elektronisk læringsportal med pædagogisk-didaktiske
øvelser og værktøjer og links til værdiorienterede begreber
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som empowerment, ligebehandling, antidiskriminering og
mangfoldighed

Målgrupper – hvem gavner samlingen?
Samlingen blev testet i forskellige sammenhænge med
forskellige grupper af unge med dansk eller etnisk
minoritetsbaggrund. Nogle af øvelserne indgår i et
mentortræningsprogram som de af et per-to-peer projekt for
unge flygtninge og unge danske mentorer fra to forskellige
byer i hovedstadsområdet.
Desuden har lærere fra en arabisk grundskole ønsket at
simplificere og transformere nogle af øvelserne til
undervisningsmaterialer for børn. Samlingen vil også være
relevant for voksenundervisning.
Nedenfor ses nogle eksempler fra samlingen.
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Medborgerskab – hvad betyder det og hvordan påvirker
det vores liv?
Samlingen blev præsenteret for en gruppe unge, som var i
20’erne. Nogle var født i Danmark, andre kom hertil som børn
eller teenagere. Alle var aktive muslimer, enten i
uddannelsessystemet eller på arbejdspladsen. De talte
flydende dansk.
Ud over uddannelse og arbejde foregik deres sociale liv meget
i muslimske miljøer, og der var bestemte aspekter af det
danske samfund, som de ikke havde meget kendskab til, fx
idéerne bag det ligeberettigede og aktive medborgerskab. De
have mange erfaringer med diskriminerende adfærd i
dagligdagen. De fælles refleksioner og diskussioner om lige
og aktivt medborgerskab blev til en øjenåbner og initierede en
vigtig læreproces. Dette var især et resultat af idéen om, at
medborgerskab inkluderer lighed mellem borgere – og
samtidig værdien af empowerment og anerkendelse af
borgernes egne bidrag til lige rettigheder og muligheder i
samfundet.
De unge havde tilbudt forskellige aktiviteter til børn for at få
dem til at blive i skolen og holde sig væk fra bander og
kriminalitet. Via øvelserne om aktivt medborgerskab forstod
de, hvor vigtigt det er at være bevidst om og distancere sig fra
alt, som diskriminerer og indskrænker grundværdier og
principper om ligeværd og respekt for andre.
Øvelse: medborgerskab- hvordan defineres det, hvad
betyder det for os og hvilke værdier forbinder vi med
definitionerne?
Målet er at introducere idéen om det ligeberettigede og aktive
medborgerskab for at skabe bevidsthed derom på det lokale,
regionale, nationale og europæiske niveau. Underviseren
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præsenterer først nogle facts om begrebet medborgerskab og
dets forskellige niveauer. Deltagerne skal i plenum eller i
smågrupper diskutere de præsenterede spørgsmål.
Deltagerne kan involveres trinvist, startende med begreber og
spørgsmål i figur 2 og derefter samme proces med figur 3.
Arbejdet kan også foregå i en stor gruppeproces med begge
figurer og alle spørgsmål. Efter gruppearbejde skal alle
resultater fremvises på plancher.
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Lige muligheder – en forudsætning for lige og aktivt
medborgerskab
Mål: at øge deltagernes bevidsthed og kritiske tænkning om
interaktionen mellem lige og aktivt medborgerskab og lige
muligheder generelt. Først repeterer underviseren resultaterne
fra foregående øvelse, derefter går gruppen over til næste trin,
som vist i figur 4. Medborgerskabets tre dimensioner –
rettigheder og pligter, deltagelse og tilhørsforhold – kræver
nogle forudsætninger, som skal opfyldes. Dette inkluderer en
vilje og visse kompetencer og muligheder. Deltagerne
reflekterer over spørgsmålene, som er angivet på figuren.
Dette kan finde sted i mindre grupper.
Alle resultater fremvises i plenum og deltagerne går videre til
figur 5. Efter en kort introduktion går de tilbage til deres
grupper eller i nye for at reflektere over spørgsmålene.
Resultater fremlægges i plenum og underviseren
sammenfatter resultaterne.
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Øvelse: medborgerskab og multiple identiteter i et
multikulturelt samfund
Mål: At indføre begrebet multiple identiteter og de værdier,
som tillægges dette begreb i moderne europæiske samfund.
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Desuden er målet at rejse bevidsthed om at stereotyper ud
over en strukturerende funktion i komplekse samfund også
kan degenerere til fordomme, diskrimination og racisme. Alle
aspekter ses fra et værdiperspektiv.

Underviseren introducerer idéen om multiple identiteter som
beskrevet i figur 6 og 7, deltagerne diskuterer i grupper
spørgsmålene. Alle resultater fremlægges i plenum.
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Underviseren går over til figur 8 om stereotyper, deltagerne
går i gang med spørgsmålene, først som en individuel
refleksionsopgave og derefter i gruppearbejde, hvor hver
deltager fremstiller sine refleksioner og personlige erfaringer.
Gruppen udarbejder et sammenfattende referat, som er
baseret på de individuelle input og den fælles drøftelse.
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Til slut koncentrerer deltagerne sig om spørgsmålene om
fordomme, diskrimination og racisme fra figur 9. Den samme
procedure følges og underviseren skal sikre sig at deltagerne
føler sig trygge ved at præsentere personlige narrativer.

Interaktion mellem følelser og værdier
Denne aktivitet foregik i vores center „trin for trin – center for
aktivt medborgerskab“ i Helsingør. I centeret fik psykisk og
socialt sårbare unge undervisning og coaching. Alle aktiviteter
kredsede om værdier, både på et individuelt og kollektivt
niveau. De unge skulle afklare og klargøre, hvilke værdier var
vigtige i deres liv, og i recovery processen tog de stilling til,
hvordan en værdiklargøring kunne forøge deres selvværd og
tro på egne evner og ressourcer som ligeværdige borgere.
Værdier bliver her tæt knyttet til empowerment, men også til
mere generelle samfundsmæssige værdier.
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Øvelse: interaktion mellem følelser og værdier
Målet er at a) give deltagerne en indsigt i forskellene mellem
emotioner, følelser og værdier b) træne deres evne til at
skelne og c) styrke deres bevidsthed om egne reaktioner og at
analysere hvor vidt deres reaktioner er knyttet til basale
værdier som legværd og anerkendelse eller til grundlæggende
følelser som angst, frygt, undvigelse osv.
Deltagerne ser på et stort antal billeder med forskellige
motiver som mennesker, natur, storbyer, havet, symboler osv.
Billederne ligger på gulvet og deltagerne skal vælge to
billeder, et som symboliserer deres værdier og et deres
følelser.
Derefter går deltagerne i rundkreds og underviseren leder en
brainstorm, om hvad følelser og værdier betyder. Hvad
forbinder deltagerne med de to begreber? Hvad er forskellen?
Hvordan hænger de sammen i hverdagen? Hvorfor er det
vigtigt at være bevidst om sine værdier? I hvilke situationer
kan værdier og følelser blive trådt på? Hvilken
samfundsmæssig og universel betydning kan de have?
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Efter en pause holder underviseren et kort oplæg, som
opsummerer resultaterne. Øvelsen kan også inkludere en
kreativ proces, hvor deltagerne tegner, maler, laver kollager
osv. ud fra temaet følelser og værdier.
På hvilket niveau skal værdier og følelser placeres:
- Et bevidst / ubevidst / internaliseret plan?
- Et privat / familiebaseret / gruppebaseret plan?
- Et kulturelt / religiøst / spirituelt plan?
- Et socialt / relations plan?
- Et uddannelses- og / eller arbejdspladsplan?
- Et institutionelt og / eller samfundsmæssigt plan?
- Et lokalt, regionalt, nationalt og / eller europæisk plan?
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„Et glimt af Danmark“ – en kritisk workshop om
danske og europæiske værdier for unge
flygtninge
Peer-to-peer programmet gennemføres i to danske byer,
Helsingør og Roskilde. Målet er:
- At skabe forbindelse mellem unge flygtninge og unge
danskere ud fra et interkulturelt mentorsystem og et peer-topeer netværk
- At styrke de unge mentorers interkulturelle kompetencer via
en interkulturel mentoruddannelse
- At forøge empowerment for både mentorer og mentees via
fællers læringsaktiviteter
Peer-to-peer er et integrationsbegreb, som lægger vægt på
medborgerskab og værdier. Metodisk udmønter det sig i
fælles integration, fælleslæring, empowerment og brobygning.

En studierejse i Danmark som introduktion til
nye medborgere
De unge flygtninge deltager i studierejse på en uge, hvor de
besøger steder med historisk, geografisk, kulturel, social og
industriel betydning for det nordiske velfærdssamfund. Turen
indbefatter møde med nationale og lokale politikere og andre
aktører, som indgår i en åben dialog med de nyankomne om
deres oplevelser og spørgsmål.
Efter turen deltager de unge i en workshop, hvor de skal
reflektere over turens resultater i en kritisk dialog om værdier
og medborgerskab i et vesteuropæisk land.
Øvelse: et glimt af Danmark – en kritisk
refleksionsworkshop om værdier for unge flygtninge
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Målet er at etablere en fælles forståelse af værdier og kulturer
i et nordisk og europæisk velfærdssamfund og at etablere en
fælles refleksion om ligheder og forskelle med relation til
værdier ved at sammenligne hjemlandet med det nye
hjemland. Refleksionsworkshoppen er baseret på følgende
program:
Refleksionstema 1: „Hvad har jeg oplevet på min studierejse i
Danmark? – lav nogle korte sætninger eller brug enkelte ord“.
Metode: fælles brainstorm.
Refleksionstema 2: “Kulturer, traditioner og værdier i Danmark
– hvad oplevede jeg og lærte om kulturer og traditioner i
landet og hvilke værdier synes jeg hænger sammen med
disse kulturer og traditioner?“
Metode: gruppearbejde. Alle deltagerne skal fortælle hinanden
om deres oplevelser og tanker om kulturer, værdier og
traditioner. Hver gruppe fremstiller en liste med resultater.
Plenum: Fælles sammenfatning af resultaterne og de dertil
hørende tanker og svarene på følgende spørgsmål:
- Var der noget, der undrede dig på turen i Danmark?
- Var der oplevelser og indtryk som du undrede dig over?
- Var det oplevelser og indtryk, som glædede dig?
- Var der nogle værdier og kulturer som du kender fra dit
hjemland?
- Var der store forskelle set ud fra hjemlandet?
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Det viste sig, at de unge flygtninge observerede mange
forskellige og tankevækkende fænomener på turen. Nogle
oplevelser oplevede de som positive – andre gav anledning til
mere negative refleksioner og konklusioner:
”Alle steder så vi rigdom og overflod. Det kan virke lidt
provokerende, når man kender til fattigdommmen andre steder
i verden”
”Det er overraskende at kendte politikere vil mødes med os
uden sikkerhedsvagter”
”Det er usædvanligt at politikere har almindeligt tøj på i
parlamentet”
”Det er interessant at der er stor forskel på byer i Danmark.
Det er rart at se at alle ser ud til at kende hinanden i de små
byer”
”Der er også mennesker som ser ud til at bo alene – de
snakker heller ikke så meget med andre. De gamle må være
mest ensomme”
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”Nogle steder – især i byerne – er forbløffende stille. Naturen
er meget smuk og de tager sig af den, også selv om det er
koldt”
”Det er sjovt at se hvor stille alle er i bussen, det virker som en
„stillezone“
”Der er ligestilling mellem kønnene og ifølge forfatningen er
alle borgere lige”
”Der er mange love og regler, mange af dem beskytter
borgerne. Man kan blive behandlet og få støtte til medicin”

Medborgerskab i praksis – en
elektronisk læringsportal
Vi har udviklet en elektronisk læringsportal med
undervisningsmaterialer med fokus på medborgerskab i
praksis. Portalen er en åben ressource med dansk og engelsk
version.
Portalen er opbygget ud fra nogle begreber, som alle også har
et værdiperspektiv. Begrebsdefinitionerne og
undervisningsmaterialerne udgør hovedmenuerne i portalen:
- Medborgerskab
- Demokratiske værdier
- Ligebehandling og antidiskrimination
- Menneskerettigheder
- Integration og mangfoldighed
- Kultur og interkulturalitet
- Empowerment og aktivt medborgerskab
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Desuden bliver hvert begreb set ud fra en general struktur:
- Hvad betyder begrebet?
- Begrebet og værdier set ud fra et dansk perspektiv
- Begrebet og værdier set ud fra et europæisk perspektiv
Undervisningsmaterialer som omhandler dette begreb, fx
medborgerskab eller demokratiske værdier.
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Erfaringer: hvordan kan man måle
værdiers læringseffekt?
Når vi vil undervise i værdier, er det svært at evaluere
effekten. Hvad vil det sige at lære om værdier? Hvor meget
skal man lære for at skabe en effekt? Hvordan kan vi beskrive
effekten?
For at evaluere effekten, når der er tale om værdier og læring,
vil vi generelt se efter følgende effekter:

- Viden-effekten: får vi ny viden om værdier?
- Empati-effekten: bliver vi bedre til at identificere
os med de udfordringer, som nogle værdier skaber for
nogle mennesker?

- Handlings-effekten: får vi metoder og
værktøjer til at agere på de udfordringer, som vi
oplever i forbindelse med værdier og lige muligheder?
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4. Projektpartner information
VAL.EU is an initiative of the “European Values through European Intelligence (EVEQ)” project, an Erasmus+ strategic partnership in adult education. The project is aiming at developing
a state-of-the-art approach in the provision of common European values to adult learners and beyond.
The project partnership comprises 5 partner organizations with
different background:
ECO – LOGIC (MK) is a non-profit organization that is dedicated to protection and conservation of the environment, promotion of modern ecological practices, as well as monitoring
and promoting the principle of sustainable development.
www.ecologic.mk
INTEVAL (UK) is a consultancy company founded in 2004 to
develop work on lifelong learning related to social inclusion.
mhtconsult (DK) is a private and independent research and
development organization, focusing on intercultural inclusion,
integration, diversity, prevention and empowerment in both
working life and social contexts. www.mhtconsult.dk
uniT (AT) is an initiative for supporting young artists and their
work and for launching innovative creative positions and programmes. www.uni-t.org
VNB (DE, coordinating body) is an officially acknowledged
state-wide adult and youth education institution, and an umbrella organization with a network of more than 200 educational partners.www.vnb.de

www.val-eu.eu

63

www.val-eu.eu

INTEVAL

The EVEQ project is funded through the European Commission, Erasmus+ Programme (Strategic Partnerships in
Adult Education, 2016-2018). This publication reflects the views only of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

64

