
Smag på historien

Smag på historien kan bidrage til forebyggelse af ensomhed, fordi 
forløbet skaber et miljø, som understøtter deltagerne i at danne 
og udveksle fortællinger om aldring som udvikling. Denne type 
fortællinger kan fungere som modstandspotentiale og hjælpe den 
enkelte med at udfordre dominerende fortællinger om aldring som 
et forfald.
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SMAG PÅ HISTORIEN
Smag på historien er en aktivitet, der har foregået i efteråret 2016 på Daghøjskolen 
på Peder Lykke Centret. Daghøjskolen er for førtids- og folkepensionister samt 
efterlønsmodtagere med bopæl i Københavns Kommune.

Mads Fristeen har af Ensomme Gamles Værn fået midler til at gennemføre 
Smag på historien fra september 2016 til januar 2017. Gennem holdbaseret 
historieundervisning og efterfølgende fællesspisning har deltagerne fået tid og 
plads til at lære hinanden at kende. Underviseren har understøttet deltagernes 
netværksdannelse ved at sikre en tryg atmosfære og gennem at fremme dialog. 
Derudover er deltagerne blevet introduceredet til andre aktiviteter og fællesskaber 
på daghøjskolen.

OM FORFATTEREN
Denne rapport er udarbejdet af Mads Fristeen der har været projektleder på Smag 
på historien. Mads er underviser på Daghøjskolen Peder Lykke Centret. Han er 
uddannet cand. mag. i Tværkulturelle studier fra Københavns Universitet og har 
tidligere bl.a. været højskolelærer. 

Kontakt: 
fristeen@gmail.com
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INDLEDNING
Gennem det 20 århundrede er ældre blevet opfattet som en social gruppe, der har 
brug for velfærdsstatens ydelser. Med begrebet ’aktiv aldring’ er der imidlertid sket 
et skift i opfattelsen af og forventninger til ældre. Danske myndigheder opfordrer 
nu ældre til at føre en sund livsstil med henblik på at øge deres livskvalitet og 
begrænse deres behov for velfærdsydelser. Konkret udmønter det sig i en række 
indsatser rettet mod forbedring af ældres fysiske helbred. Ideen om aktiv aldring 
sætter lighedstegn mellem sundhed og den gode alderdom. 
Forskning viser imidlertid, at denne opfattelse er for snæver. Ældre har stor glæde 
af aktiviteter, som er knyttet til deres interesser og fokuserer på socialt samvær1. 
Ideen om aktiv aldring risiker dermed at overse andre former for aktiviteter, der 
kan være til gavn for ældre.

Smag på historien er et projekt, der fokuser på ældres interesser, intellektuelle 
liv og sociale samvær. Formålet har været at samle ældre om en fælles interesse 
for historie, ikke mindst den historie der kan relateres til deres egne erfaringer, 
erindringer og liv. 
Det er vigtigt at understrege, at projektet således udgør et perspektiv på ældre. 
Det som gør projektet interessant er, at det ikke fokuserer på de ældres fysiske 
helbred men i stedet på deres intellektuelle ressourcer og interesse for at lære. 
Dermed åbner projektet op for, at den gode alderdom er knyttet til andet og mere 
end et rent fysisk velbefindende. 

Nærværende rapport undersøger de ensomhedsforebyggende potentialer i Smag 
på historien. Rapporten afsluttes med en række overvejelser over videreudvikling 
af læringsbaserede aktiviteter.

RAPPORTENS KONKLUSIONER
Rapporten er baseret på 3 kvalitative gruppeinterviews med i alt 8 kursister fra 
forløbet. Undersøgelsen har tre hovedkonklusioner.
For det første skaber den dialogiske undervisningsform et rum, hvor deltagerne 
har mulighed for at bidrage i timerne og derigennem blive set, hørt og talt til.
For det andet præsenteres kursisterne for et fagligt indhold, som de har let ved 
at relatere til egne erfaringer. Indholdet giver dem en række anledninger til at 
udveksle erfaringerne og derigennem lære hinanden at kende.
For det tredje understøtter undervisningen kursisterne i at udvikle og dele 
fortællinger om deres aldring som udvikling. Aldring knyttes til at lære noget nyt, 
dyrke sin interesse og få udvidet sin horisont. Dermed udfordres dominerende 
fortællinger om aldring som forfald.

Nøgleord: Aldring, erfaring, læring, dialogisk undervisning, ensomhed.

HVAD ER SMAG PÅ HISTORIEN?
Smag på historien er historieundervisning og fællesspisning for hjemmeboende 
ældre i Københavns Kommune. 
Formålet er at samle ældre med interesse for historie og give dem mulighed 
for at lære hinanden at kende. Undervisningen foregår tirsdag formiddag 
på Daghøjskolen Peder Lykke Centret og består af to lektioner a 45 minutter 
med indlagt kaffepause. Efterfølgende spiser holdet frokost sammen på Peder 
Lykke Centrets Cafe. Forløbet strækker over en periode på 15 uger. Udover 
undervisning og fællesspisning har holdet været på ekskursion til Frilandsmuseet 
og Nationalmuseet. Holdet består af 17 deltagere, som er rekrutteret gennem 
annoncer i Amagerbladet samt opslag på Københavns biblioteker, Daghøjskolen 
og Aktivitetcentret på Peder Lykke Centret. Fem af deltagerne har deres faste 
gang på Daghøjskolen mens resten kommer udefra.

1 Lassen 2014. Lassen viser hvordan billard i et aktivitetscenter giver deltagerne en 
oplevelse af samvær og samtidig hjælper dem til at fokusere på en fælles interesse frem for sygdom.

Det som gør projektet inte-
ressant er, at det ikke foku-
serer på de ældres fysiske 
helbred men i stedet på 
deres intellektuelle ressour-
cer og interesse for at lære. 
Dermed åbner projektet op 
for, at den gode alderdom er 
knyttet til andet og mere end 
et rent fysisk velbefindende. 
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KURSISTERNES SOCIALE UDBYTTE
Under forløbet har to kursister etableret relationer, som går ud over skolen. De 
mødes ved busstoppestedet og følges til timerne. Ofte ankommer de en halv time 
inden timen starter og taler sammen. De fortæller også, at de hilser på hinanden 
og får en snak, når de mødes i lokalområdet. 
I forbindelse med forløbets afslutning har to andre kursister udvekslet telefonnumre 
med henblik på at følges til arrangementer sammen. 
To har meldt sig til nye aktiviteter på daghøjskolen. 
Andre har sammen meldt sig til enkeltstående foredrag på Daghøjskolen. 
Forløbet har således fungeret som et mødested for ældre med samme interesse.

DIALOGISK UNDERVISNING
Omdrejningspunktet for undervisningen på Smag på historien har været dialog og 
deltagerinddragelse. Dels fordi det fremmer læringen, dels fordi det understøtter 
kursisternes muligheder for at lære hinanden bedre at kende. Jeg har anvendt 
en række pædagogiske metoder, udviklet af den norske klasserumsforsker, Olga 
Dysthe, for at inddrage kursisterne. 

Eksempelvis bruger jeg autentiske spørgsmål2. Det er åbne spørgsmål, som 
lægger op til refleksion og giver plads til forskellige svar. F.eks.: 
Hvordan tror I børnene på landet oplevede deres skolegang under enevælden? 
Jeg har ikke svaret som underviser, det er deltagernes fortolkninger og 
forestillinger, som er svaret. 

For at føre dialogen videre anvender jeg desuden høj værdsætning3. Det 
betyder, at jeg bruger deltagernes spørgsmål og svar som udgangspunkt for den 
videre samtale. Hensigten er at vise deltagerne, at deres bidrag er vigtige for 
samtalen. Når en deltager stiller et spørgsmål, som jeg ikke kan besvare, beder 
jeg vedkommende om at slå det op til næste gang. Jeg sørger også for at selv 
finde informationen, men oftest har spørgeren fundet svaret selv og deler det 
med holdet den efterfølgende uge. De første undervisningsgange har karakter af 
forelæsning, men gradvist begynder flere kursister at bidrage i timerne.

Nogle kursister er mere aktive end andre. Derfor anvender jeg også såkaldte 
summemøder. Jeg beder kursisterne om at drøfte et spørgsmål med deres sidemand 
i 5 minutter, inden vi tager det op i fællesskab. Derved får alle en mulighed for at 
tale og få vendt emnet. Jeg sørger for at sætte mig og hjælpe de kursister, som har 
sværest ved at få gang i snakken.

RAPPORTENS METODE
Nærværende rapport undersøger kursisternes oplevelse af Smag på historien for at 
belyse forløbets ensomhedsforebyggende potentialer. Da kursisternes oplevelser 
af forløbet er fokuspunktet for undersøgelsen, har jeg valgt at gennemføre tre 
kvalitative gruppeinterviews med henholdsvis 3, 3 og 2 kursister. Det har været
semistrukturerede interviews, hvor jeg har udarbejdet en interviewguide med 
overordnede temaer og spørgsmål (se bilag). Interviewguiden har været åben, så 
jeg har haft mulighed for at spørge ind til den enkeltes svar4. Interviewene blev 
gennemført efter fællesmåltidet i et mindre lokale på Daghøjskolen. Der blev 
serveret kaffe og kage for at skabe en hyggelig atmosfære. Interviewene blev med 
deltagernes tilladelse optaget på diktafon og efterfølgende transskriberet.

2 Dysthe 1997 
3 Dysthe 1997 
4 Brinkmann 2013
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SAMSPILLET I TIMERNE
Da jeg i det første interview beder informanterne give eksempler på, hvad der har 
gjort forløbet til en god oplevelse, svarer de for det første at de har lært noget nyt 
og fået udvidet deres horisont og for det andet at man har kunnet stille spørgsmål, 
sige noget i timerne og at mange har været med. 
En informant siger følgende om undervisningen:

Informant: Det der undervisningssystem hvor du netop har det der pingpong, det 
gør jo også at folk lærer hinanden bedre at kende. Ja næsten mere end spisningen, 
for her er det jo på kryds og tværs.

Interviewer: kan du sætte ord på hvorfor undervisningen giver mere?

Informant: Det er noget realistisk man snakker om sådan set, hvor det andet der 
bliver ligesom hvis du er til selskab. Hvad skal man nu snakke om?

For informanten er samtalerne i undervisningen knyttet til socialt samvær.
Det væsentlige er, at samtalerne kredser om et indhold, som er givet på forhånd. 
Under fællesmåltidet er informanten selv nødt til at finde på emner og holde 
samtalen med sine medkursister i gang. Indholdet i undervisningen udgør et 
fælles tredje, som giver input til samtalen og letter ’arbejdet’ med at lære de andre 
kursister at kende. En anden informant understreger, hvordan samværet omkring 
det faglige indhold er væsentligt:

Det faglige skaber det sociale.

Informanternes svar peger på, at de oplever undervisningen som et samspil, hvor 
de kan være med og deltage. Det er et tema, som går igen på tværs af interviewene.
En informant fortæller, at for hende er deltagelse i timerne knyttet til tryghed:

Man har kunnet sige noget uden at være bange for at det var forkert.

Informanten sammenligner undervisningen med historietimerne i folkeskolen, 
hvor hun var bange for at sige noget forkert. Til forskel fra dengang føler hun 
sig tryg og påpeger at man ikke skal høres i noget. Det har givet hende mod på 
at tale i timerne. Dialogisk undervisning rummer nogle væsentlige potentialer 
i forhold til forebyggelse af ensomhed. Ifølge Forebyggelse på Ældreområdet 
kan ensomhed opstå, når man føler sig alene i selskab med andre. Derfor er det 
vigtigt, at ensomhedsforebyggende indsatser sikrer, at deltagerne bliver set, 
hørt og talt til og således bliver socialt synlige for hinanden. Undervisningen i 
Smag på historien inviterer til dialog og samspil. Det giver kursisterne en række 
anledninger til at bidrage i timerne. Derved skaber undervisningen et rum, hvor 
de kan blive socialt synlige for hinanden.

BETYDNINGEN AF ET GENKENDELIGT INDHOLD
Alle informanter påpeger, at deres deltagelse i kurset er båret af en interesse for 
historie. En informant forklarer:

...man relaterer det (indholdet) til ting man er i gang med selv. Det kan være 
bøger, som man er i gang med.

For informanten bliver undervisningen spændende, når hun kan forbinde 
individuelle erfaringer med romanlæsning til undervisningen. Undervisningen 
rummer et element af genkendelse, som gør det lettere at være med. Gennem 

Dialogisk undervisning 
rummer nogle væsentli-
ge potentialer i forhold til 
forebyggelse af ensomhed. 
Ifølge Forebyggelse på 
Ældreområdet kan ensom-
hed opstå, når man føler 
sig alene i selskab med 
andre. Derfor er det vigtigt, 
at ensomhedsforebyggende 
indsatser sikrer, at delta-
gerne bliver set, hørt og talt 
til og således bliver socialt 
synlige for hinanden.
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interviewene bliver det klart at netop genkendelsen og koblingen til egne 
erfaringer, er betydningsfuld for informanterne. En anden informant fortæller:

Vi kan huske noget vi lærte i skolen. Og det har været væk. Men nu kommer det 
frem og bliver spændende igen. Det bringer en helt masse andet op.

Som fag synes historie at rumme en masse potentialer for genkendelse. 
For det første fordi informanterne i forvejen er historieinteresserede og dermed 
har en referenceramme fra romaner, TV-programmer eller slægtsforskning. 
For det andet fordi de genkender emnet fra folkeskolen og bliver mindet om det 
de lærte dengang.

For det tredje fordi historie berører almenmenneskelige vilkår og skaber 
identifikation. I en time fortæller jeg historien om en tjenestepige, der bliver 
gravid uden at være gift med barnets far. Under et interview taler vi om hvad der 
her gjort mest indtryk og en informant tager denne historie op:

Jeg skal da bare tænke på min barndom. Hvis jeg var kommet hjem med et barn 
i utide. Det der med sociale normer, de eksisterer jo i forskellige lag stadigvæk. 
Altså du bliver stadigvæk ikke gift ind i en godsejerfamilie vel.

De andre informanter fortæller herefter, hvilke formaninger de som unge fik 
med fra deres forældre. Interviewet illustrerer, hvordan livsfortællinger om 
historiske personer kan vække informanternes erindringer. Genkendelsen får 
dem til at perspektivere fortællingerne til deres eget liv5 og dele erindringerne 
med hinanden. Lignende processer gør sig gældende i undervisningssituationen. 
Nogle kursister kommer i tanke om oplevelser fra deres eget liv, som relaterer til 
indholdet. Andre fortæller om læseoplevelser. En kursist medbringer på opfordring 
en guldnakke, som har været i familien gennem generationer og fortæller om den 
til resten af holdet. Genkendelse gør kursisterne engagerede i stoffet og giver dem 
forudsætninger for at tale med på baggrund af deres individuelle erfaringer. Men 
samtidig fungerer genkendelse som en anledning til at fortælle noget om sig selv 
til de andre. Ved at dele personlige erfaringer lærer kursisterne hinanden at kende. 
Selvom de har levet individuelle liv, har de en række referencerammer til fælles 
fra f.eks. skole, familie og historieinteresse. Indholdet kan hjælpe kursisterne 
med at opdage de fælles referencerammer og give dem noget at tale om.  

ALDRING SOM UDVIKLING
Undervisningssituationen og det faglige indhold vækker kursisternes erindringer 
om deres egen skolegang. De begynder snart at omtale sig selv og hinanden 
som en skoleklasse. De referer til kurset som at være tilbage på skolebænken 
og få genopfrisket sin børnelære, samtidig med at de er fritaget fra at få lektier 
for. De deler historier om oplevelser fra folkeskolen, hvor ligheder og forskelle 
mellem dengang og nu understreges. Disse historier udveksles i timerne og under 
måltiderne. Et eksempel på denne type historie kommer også op i et interview:

Altså jeg var ikke interesseret i historie. Nu havde jeg i mellemskolen en lærerinde, 
der fortalte om den franske revolution. Og Napoleon. Jeg aner intet om det, fordi 
på det tidspunkt, jeg bor jo ude på landet ikke, der er Frankrig lige så langt væk 
som månen. Men den (interessen) er så kommet her som jeg siger på mine ældre 
dage... I dag kan jeg se nogle tråde, som ikke var der dengang.

Timerne i folkeskolen var kedelige og irrelevante, hvorimod nutidens 
beskæftigelse er drevet af en interesse for emnet. I dag kan informanten se nogle 
sammenhænge, som ikke stod klart i barndommen. Informantens fortælling er en 

5 Historieundervisning rummer nogle af de samme potentialer som f.eks. litteraturoplæsning 
i forhold til at vække kursisternes erindringer jf. Rasmussen 2013.

Genkendelse gør kursisterne 
engagerede i stoffet og giver 
dem forudsætninger for at 
tale med på baggrund af 
deres individuelle erfaring-
er. Men samtidig fungerer 
genkendelse som en anled-
ning til at fortælle noget om 
sig selv til de andre. Ved at 
dele personlige erfaringer 
lærer kursisterne hinanden 
at kende. 

Selvom fortællingerne er 
individuelle, er der det 
fællestræk, at aldring her er 
udvikling mod større indsigt 
og autonomi. 
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udviklingshistorie, hvor aldring er knyttet til en større indsigt. Det interessante 
er, at de fleste kursister fortæller lignende historier. Selvom fortællingerne er 
individuelle, er der det fællestræk, at aldring her er udvikling mod større indsigt 
og autonomi. F.eks. fortæller nogle hvordan læring i var folkeskolen præget af 
tvang og pligt, hvorimod det nu er aktivt valg. Det er væsentligt i forbindelse med 
ensomhed. Ensomme ældre har blandt andet behov for at opleve, at de har noget at 
fortælle om til andre mennesker. Derfor er det centralt, at ensomhedsforebyggende 
indsatser udvikler deltagernes tillid til, at de har noget at byde på6.
 
Smag på historien kan bidrage til forebyggelse af ensomhed, fordi forløbet skaber 
et miljø, som understøtter deltagerne i at danne og udveksle fortællinger om aldring 
som udvikling. Denne type fortællinger kan fungere som modstandspotentiale og 
hjælpe den enkelte med at udfordre dominerende fortællinger om aldring som et 
forfald7. Kursisterne trækker også på forfaldsfortællinger, når de referer til sig 
selv. Det interessante er imidlertid, at de slår over i udviklingsfortællinger, når 
samtalen falder på deres interesse for historie og det at lære noget. En informant 
forklarer, hvorfor det for hende er vigtigt at lære noget nyt:

Hvis man ser noget i fjernsynet eller læser avis, så tænker man nå ja.

For informanten giver undervisningen et udvidet perspektiv på samtiden. Flere 
informanter fortæller, hvordan de har lettere ved at følge med og kan forholde sig 
til nyheder. Undervisningen ruster dem til at gå i dialog med omverdenen og kan 
understøtte oplevelsen af at have noget at byde på.

STRUKTUR I HVERDAGEN
Smag på historien strækker sig over 15 uger og bliver således et fast indslag i 
kursisternes hverdag. Da vi nærmer os forløbets afslutning, giver flere udtryk for 
deres ærgrelse. De spørger om der kommer nye kurser og taler med hinanden om, 
hvad de nu skal bruge tirsdag formiddag på. 

En informant fremhæver, at kurset giver noget at se frem til i ugens løb. Hun 
fortæller, at der skal ske noget i hendes liv, efter at hun er stoppet med at arbejde. 
Hun vil ikke være derhjemme hver dag og aktiviteter som denne får hende ud af 
huset og hjælper hende med at møde nye mennesker. Samtidig er hun tilflytter 
og kan ikke blive ved med at leve gennem sine børn. Arbejde og familieliv har 
tidligere været en del af hverdagen og givet en struktur. Informanten er ikke 
længere tilknyttet arbejdsmarkedet og samtidig oplever hun, at hendes børn er 
mindre afhængige. 

I forhold til ensomhed er strukturering af hverdagen vigtig. Den struktur, 
som er knyttet til arbejdslivet giver oplevelsen af at leve et synkront liv med 
andre mennesker på arbejdsmarkedet. At være uden for arbejdsmarkedet kan 
medføre en oplevelse af ensomhed, idet man ikke længere deler samme rytme8.
Daghøjskoleforløb som Smag på historien kan medvirke til at give en rytme. Det 
strækker sig over en længere periode og skaber dermed kontinuitet. For flere af 
informanterne er det væsentligt at kurset ligger om formiddagen og dermed giver 
dem en god start på dagen.

6 Swane 2013
7 Gullette 2004. Gullette beskriver hvordan vestlige kulturer producerer aldringsdiskurser, 
hvor alderdom fremstilles som et uundgåeligt forfald, mens barndom og ungdom knyttes til 
udvikling mod mere avancerede livsstadier.
8 Nikolajsen, Hedelund & Swane 2014

Smag på historien kan 
bidrage til forebyggelse af 
ensomhed, fordi forløbet 
skaber et miljø, som under- 
støtter deltagerne i at danne 
og udveksle fortællinger 
om aldring som udvikling. 
Denne type fortællinger kan 
fungere som modstands-
potentiale og hjælpe den 
enkelte med at udfordre do-
minerende fortællinger om 
aldring som et forfald.

At være uden for arbejds-
markedet kan medføre en 
oplevelse af ensomhed, idet 
man ikke længere deler 
samme rytme. Daghøjskole-
forløb som Smag på histori-
en kan medvirke til at give 
en rytme.

Ensomme ældre har blandt 
andet behov for at opleve, at 
de har noget at fortælle om 
til andre mennesker. Derfor 
er det centralt, at ensom-
hedsforebyggende indsatser 
udvikler deltagernes tillid til, 
at de har noget at byde på.
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MÅLTIDET SOM AFSLUTNING
Undervisningen efterfølges af et fællesmåltid i Peder Lykke Centrets café, hvor 
der er reserveret to langborde til holdet. Deltagerne hjælper med at dække bord 
og hente madvogne. Der opstår hurtigt faste pladser. Snakken handler dels om 
dagens undervisning, dels om mere personlige emner. 

Under interviewene fremhæver informanterne, at fællesmåltiderne er hyggelige, 
men at de først og fremmest kommer på grund af undervisningen. Som nævnt 
ovenfor mener en informant at samtalen under måltidet er mere krævende rent 
socialt. Alligevel påpeger han, at måltiderne har nogle kvaliteter, som bidrager 
til samvær. Måltidet indebærer at folk ikke bare forsvinder og går videre til 
noget andet. Han fortæller, at han ofte drøfter ubesvarede spørgsmål med sin 
sidekammerat efter timen. De samtaler ville han ikke have haft, hvis ikke han 
skulle over til fællesspisningen bagefter. På den måde giver måltidet ham en 
anledning til at blive siddende og tale videre.

For en anden informant er samværet omkring borddækning vigtigt. Hun er selv 
aktiv i forhold til at løse praktiske opgaver under måltidet og påpeger at det er 
rart at man hjælpes ad om tingene. Måltidet kan invitere til samarbejde omkring 
mindre opgaver og give den enkelte anledning til at bidrage til fællesskabet.
Caféen serverer traditionelle retter, som mange af deltagerne har fået som børn. 
Det fremkalder erindringer, som deles under måltidet. En informant understreger 
hvordan varm kartoffelsalat satte gang i samtaler om barndom og gjorde måltidet 
til en fælles oplevelse. Ligesom historie kan maden fungere som samtalestarter 
og være med til at deltagerne fortæller om sig selv til hinanden.

AFRUNDING
Det er åbenbart, at undervisningsforløbet tjener flere forskellige formål. 

For det første rummer det en række ensomhedsforebyggende potentialer. Det 
bidrager derudover til en kognitiv forandring, nemlig at kursisterne får ny 
viden eller i hvert fald får udviklet viden inden for nogle historiske delområder. 
Indirekte indebærer det, at deres perspektiv på historie og samtiden fordybes, 
hvilket er til gavn ikke bare for den enkelte men også for samfundet som helhed. 
Som analysen antyder ruster undervisningen informanterne til at kunne følge 
bedre med og vurdere aktuelle nyheder mere kritisk. Grundlaget for rapporten er 
begrænset og giver ikke mulighed for at generalisere. Derimod peger rapporten 
på en række aspekter, som kan være værd at undersøge nærmere.
 
Eksempelvis kunne man ændre på det faglige indhold og undersøge, hvad der 
giver den bedste effekt. Historie kunne udbyttes med etnologi, et emne som i høj 
grad vedrører menneskers hverdagslige erfaringer i historien eller nutiden.

En anden mulighed er at lave et historieforløb, der fokuserer på perioder, som 
kursisterne selv har oplevet. I den forbindelse kunne man lade kursisterne skrive 
deres egen livshistorie, individuelt eller i grupper, i relation til det overordnede 
indhold9. På den måde vil der både være et element af læring og fortælling af 
individuelle historier.

En yderligere mulighed for undersøgelse er at sammenligne forskellige 
indsatser rettet mod ældre for at se, hvordan de afhjælper ensomhed. Man 
kunne undersøge hvilke aldringsfortællinger, der udvikles i eksempelvis 
motions- og helbredsindsatser og sammenligne dem med aldringsfortællinger i 
uddannelsesmiljøer.

9 Dysthe 1997. Dysthe argumenterer for at også skrivning udvikler og styrker elevers 
personlige stemme.
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BILAG
Interviewguide til deltagernes udbytte af Smag på historien

1. Deltagernes forventninger

• Hvor har I hørt om kurset?
• Hvilke tanker lå der bag, at I begyndte på netop dette kursus?
• Går I til andre fritidsaktiviteter?
• Hvad er det der gør det til en god oplevelse at deltage i den aktivitet?
• Hvordan var jeres forventninger til kurset?

2. Deltagernes udbytte af undervisning og samvær

• Kan I give et eksempel på en oplevelse eller en situation, hvor I føler at I har 
lært noget og fået noget med hjem?

• Hvordan var den pågældende oplevelse god?
• Kan I give eksempler på at I lærer noget af hinanden?
• Opleves undervisningen tryg, så I har lyst til at bidrage?
• Hvad kunne gøres anderledes?
• Hvad mener I at fællesspisningen efter timen tilfører kurset?

3. Betydninger for deltagernes hverdag uden for højskolen.

• Har i oplevet eller lært noget som I fortæller videre til venner, bekendte uden 
for højskolen?

• Hvor meget fylder den her type af aktivitetstilbud i jeres hverdag?
• Hvis I selv skulle skabe en højskole eller et fritidstilbud, hvordan skulle det 

se ud?


