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Indledning   
I folkeskolens formålsparagraf står der: ”§1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give 

eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem 

lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for 

andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og 

fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. ” (Undervisningsministeriet, 2006) 

Det er skolens opgave at give eleverne forståelse for andre lande og kulture. Jeg mener, at det 

gælder alle eleverne i folkeskolen også dem som er etniske minoriteter. Måden at skabe en 

undervisning, hvor alle elever er inddraget kræver efter min mening interkulturel undervisning 

især i historiefaget. 

I denne bachelor opgave vil jeg undersøge hvordan en interkulturel undervisning kan bidrage 

positivt til historieundervisningen. Jeg vil undersøge hvilke interkulturelle kompetencer læreren 

skal være i besiddelse af, for at skabe en god historieundervisning, hvor alle elever har 

mulighed for at deltage uanset baggrund. 

Dette emne interesserer mig fordi jeg endnu ikke har oplevet en historielærer i folkeskolen (har 

heller ikke oplevet det på den privatskole, jeg har arbejdet på) som formår at skabe en 
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undervisning i historie som er vedkommende for alle i klassen, uanset etnicitet, kultur, og 

religion.  

Jeg er klar over, at det kun er én enkelt lærer jeg har observeret som har haft historie som 

linjefag og dette faktum måske kan have noget med engagementet fra historielærerenes side, 

som ikke har være har været stort. Historie er ikke et stort fag, og ligesom 

kristendomskundskabsfaget, er disse fag meget nedprioriteret i den danske folkeskole, hvilket 

jeg synes er meget ærgerligt, da jeg har begge fag og synes, at de er spændende og kan bidrage 

til elevernes forståelse og accept af kulturer og religioner. Ærgerligt er det også, at når der 

befinder sig så mange historielærere ude i klasserne uden faget på linje så er det ”nemt” at 

nedprioritere faget, især da virkeligheden er, at man jo måske kun har klassen i det ene fag og 

måske derfor opgiver at lære elevernes navne at kende. Når en lærer træder ind ad døren i en 

klasse, så er det efter min mening altafgørende, hvilken udstråling han eller hun kommer med. 

Desværre har jeg endnu ikke set en historielærer, med god udstråling og igen giver jeg fagets 

nedprioritering skylden for dette. Det jeg vil frem til og som jeg også har fundet belæg for i min 

empiri er, at lærerens udstråling har så stor betydning for elevernes modtagelse af 

undervisningen. Det undrer mig desværre ikke, at historie har så dårligt et ”ry” blandt eleverne. 

Det er tydeligt, fra de praktikker jeg har været i, at faget er så nedprioriteret. Derfor var det en 

fornøjelse at opleve at have min 4. klasse fra min praktik, her på 4. årgang i en hel temadag. 

Overskriften for dagen kaldte jeg kulturmøder, og den klasse har aldrig arbejdet mere 

koncentreret med noget historisk materiale end den dag. Det er jeg sikker på og det var også en 

tilbagemelding jeg fik fra praktiklæreren og eleverne.  

Det er vigtigt for mig i denne opgave at vise, hvor stor en effekt interkulturel undervisning har 

på eleverne og på deres forståelse for historie og undersøge, hvad det er jeg som kommende 

lærer kan gøre for at tilegne mig disse historiske og interkulturelle kompetencer. Jeg vil 

undersøge og forsøge at påvise hvordan kulturbegrebet, går hånd i hånd med begrebet om 

interkulturel undervisning, historiebevidsthed og det nye dannelsesideal.1  

Min empiri i denne opgave, er med til at understøtte den tese jeg har om interkulturel didaktik. 

De kompetencer som er nødvendige for at lave interkulturel undervisning. Min empiri giver 

                                                           
1
 Butters & Bøndergaard: 2010 



Stine Birch Mortensen, z100196  Professionshøjskolen UCC 
Professionsbacheloropgave i historie  Læreruddannelsen Zahle 
Interkulturel undervisning og historie                                                                                                                                          23. april 2014                                                                       
   

”Dansk kultur er vigtigere end andre kulturer” - Bertel Haarder                        Side 4 af 42 
 

ligeledes et blik på hvilke udfordringer der kan opstå, når man underviser i et kulturfag, uden at 

udnytte elevernes kulturelle baggrund. Det er jo netop det jeg ville ønske, at der ville blive gjort 

op med og som jeg kan forstå nu er blevet ændret i læreruddannelsen, så alle undervises i 

dansk som andetsprog og specialpædagogik, og på den måde får interkulturelle kompetencer.  

Problemstilling 
Dette leder mig frem til følgende problemstilling: 

Hvis vi antager at historiefaget betegnes som et kulturbærende og identitetsskabende fag, som 

skal være med til at danne eleverne, finder jeg det svært at forstå, at undervisning af og med 

interkulturelle elever, ikke er prioriteret højere i undervisningsmateriale og i 

formålsparagraffen. Mit synspunkt er, at vi ikke kan komme uden om globaliseringen, og 

derved et samfund, som udvikler sig i en mere interkulturel retning, derfor burde 

formålsparagraffen og formålet med historieundervisningen også afspejle det samfund vi lever 

i.  

Jeg er bevidst om, at der selvfølgelig er skoler, hvor etniske minoriteter er nærmest ikke 

eksisterende. Derfor er det efter min mening vigtigt, at formålsparagraffen stadig passer til de 

skoler, hvor det ikke er tilfældet. Det er en balancegang, men jeg synes vi skylder hinanden at få 

lavet en nutidig og fremadrettet formålsparagraf som inkluderer alle, uanset baggrund.  

Problemformulering 
Hvilke interkulturelle kompetencer skal historielæreren besidde, for at gøre sin undervisning 

relevant for en interkulturel klasse og hvorledes kan en interkulturel undervisning bidrage til 

elevernes forståelse af deres historiske identitet? 

Læsevejledning 
Formålet med denne professionsbachelor, er at undersøge og finde frem til hvilke 

interkulturelle kompetencer, som er vigtige og relevante for historielæreren i folkeskolen. Dette 

finder jeg relevant at undersøge, da min opfattelse af historiefaget og den undervisning jeg 

kender til er meget sparsom i forhold til den interkulturelle dimension. Historiefaget er et 

nedprioriteret fag og de problemer jeg støder på, hver gang jeg har været i praktik er, at man 

som elev i en klasse, med anden etnisk baggrund end dansk, har endnu mindre chance for at få 
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bedst muligt udbytte af undervisningen, da undervisningens læseplaner og faghæftet 

henvender sig til det monokulturelle klasserum.  

Den empiri jeg har valgt at benytte mig af i denne opgave, er indsamlet med henblik på at 

forstå elever og lærere på en skole syd for København, en skole hvor ca. 60 procent af eleverne 

har anden etnisk baggrund end dansk.  Ved hjælp af udvalgte teorier som jeg refererer til og 

undersøger nærmere i mit teoriafsnit vil jeg prøve at komme til en forståelse af, hvordan og 

hvorfor det er en god idé at netop historiefaget, bruges som et kulturfag. Historiefaget er i følge 

mig og andre teoretikere et oplagt som fag, når der skal arbejdes med et interkulturelt 

klasserum.  

Begreber 
Jeg vil her kort redegøre for begrebet interkulturel kompetence. Jeg vil benytte Iben Jensen 

definition på begrebet, som lyder: 

"Interkulturel kompetence er at kunne dét, man har brug for, for at begå sig i flerkulturelle 

samfund.” (Jensen: 2006: 10) Jensen skriver, at alle kompetencer er tillærte og derved lægger 

hun op til, at alle kan lærer sig disse kompetencer, når blot man har en åben tilgang til kulturer 

generelt.  

Ydermere skriver Jensen:  

”Når man har opøvet interkulturel kompetence, har man forudsætninger for at tage faglig 

stilling til, hvordan kultur får betydning i forskellige situationer." (Jensen: 2006: 10) Når en 

lærer har opnået disse interkulturelle kompetencer ved hjælp af at være åben overfor alle de 

forskelle kulturer som findes i klasserummet kan læreren derefter tage stilling til, hvilke faglige 

redskaber, der skal bruge i undervisningen.  

Begrebet historisk identitet er der redegjort for i mit teoriafsnit. 

Historiebevidsthedsbegrebet forklarer Jens Pietras og Jens Aage Poulsen på følgende måde: 

”Det (historiebevidstheden) er bevidstheden om samspillet mellem fortolkning af fortiden, 

nutidsforståelse og fremtidsforventning.”(2011: 63) Det er altså ikke nok at have viden og 

interesse for historiefaget. Eleverne skal forstå samspillet for at opnå historiebevidstheden.  



Stine Birch Mortensen, z100196  Professionshøjskolen UCC 
Professionsbacheloropgave i historie  Læreruddannelsen Zahle 
Interkulturel undervisning og historie                                                                                                                                          23. april 2014                                                                       
   

”Dansk kultur er vigtigere end andre kulturer” - Bertel Haarder                        Side 6 af 42 
 

Yderligere begreber forklares løbende i opgaven.  

Teori 

Interkulturel undervisning 
I dette afsnit vil jeg beskrive og forklare hvilke teorier jeg har valgt at analysere min empiri med. 

Jeg vil beskrive og definere hvilke begreber, de forskellige teoretikere bruger, da jeg også selv 

vil gøre brug af disse begreber længere inde i opgaven.  

Jeg vil begynde med et af hovedbegreberne i min opgave, nemlig interkulturel undervisning. Jeg 

har læst en del litteratur om emnet, og flere forskellige definitioner af begrebet bliver fremført. 

Jeg har dog valgt at benytte Mette Buchardt og Liv Fabrins definition af begrebet, som jeg synes 

ligger godt op af definitionen som Iben Jensen også beskriver.  

Multikulturalistisk undervisning 

”Multikulturalister anser det monokulturelle uddannelsessystem og assimilationsstrategien for 

at være årsag til, at minoritetselever gennemsnitligt klarer sig dårligere i uddannelsessystemet 

end elever med majoritetsbaggrund” (Buchardt & Fabrin: 2012: 13). I 1970’erne tog traditionen 

om multikulturalisme form i Storbritannien – grundet deres tidligere status som imperium og 

kolonimagt, kom deres minoritetsgrupper fra de tidligere britiske kolonier. Storbritanniens 

tradition for multikulturel undervisning indeholder både en kritik af den måde som 

uddannelsessystemet og skolerne har fungeret på, men også bud på, hvordan det så er muligt 

at organisere denne skole. (2012: 13)  

I Danmark i 1980’eren troede man også på assimilationen, i forhold til de mennesker som enten 

var flygtet hertil, eller som kom for at arbejde. Man regnede med at disse mennesker gennem 

ægteskab, skolegang og et længere varende ophold i det danske samfund, gradvist ville 

assimilere sig og blive fuldstændig som majoriteten.  

Kritikken af monokulturen (enhedskultur) går på, at britisk kultur, eller dansk kultur, kun 

henvender sig til majoriteten af befolkningen og ikke til minoritetsgrupperne. 

Monokulturalismen praktiserer en assimilatorisk tilgang til andre i befolkningen end 

majoriteten, da den forventer at minoritetsgrupperne tilegner sig majoritetens sprog, livsstil, 

vaner, religion mm. Det forventes at minoriteten med tiden opløses og bliver fuldstændig 

assimileret. (2012: 14) 
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Tvungen spredning af eleverne blev praktiseret i Storbritannien i 1960’erne og 1970’erne og 

kaldes kompensatoriske tiltag, som er kendetegnet ved, at de retter sig imod minoriteten som 

gruppe eller som individ. Minoritetseleverne blev dengang fordelt ud på skoler, så der var en 

stor majoritetsgruppe og en lille minoritetsgruppe på de enkelte skoler. Grunden til at man 

valgte at gøre det var, at man anså minoritetselevernes mulighed for at integrere sig og lære 

sproget, for ringere, hvis de var mange samlet på et sted (jf. ghettodannelse)2. Der var et ønske 

om, at eleverne skulle tilpasse sig skoleformen ikke at skoleformen skulle tilpasse sig eleverne. 

(2012: 15)  

Kritikere af den kompensatoriske tilgang her i Danmark er fortalere for, at man ser 

minoritetseleverne som en ressource og tager afsæt i deres sprog og at man anerkender, at de 

kan kommunikere, men at det bare ikke er på dansk. (2012: 15) 

Et alternativ til den kompensatoriske tilgang kan bla. være at etablere et multikulturalistisk 

curriculum. Den forestilling om, at vi er en del af en fælles enhedskultur, favoriserer en bestemt 

kulturform her er det den hvide, vestlige, europæiske kultur. Dette fænomen kaldes 

eurocentrisme, fordi man anskuer verden ud fra en europæisk vinkel. Ved hjælp af et 

multikulturalistisk curriculum, bliver de etniske minoriteter til en ressource, som beskrevet 

ovenfor. 

”Multikulturalisternes indvending mod at prioritere sådanne eurocentrisk eller nationale 

perspektiver er, at man herigennem overser, usynliggør og dermed mere eller mindre direkte 

fordømmer de andre kulturelle mønstre og værdisæt, som man formoder, at landets forskellige 

migrantgrupper, herunder minoritetseleverne i skolerne, identificerer sig med.” (2012: 16) 

Bogen Interkulturel Undervisning (Buchardt & Fabrin, 2012) er i to dele, i anden del af bogen 

forsøger forfatterne at komme med konkrete bud på, hvordan man som lærer kan 

interkulturalisere sin undervisning. De har kaldt kapitlet interkulturel undervisning – hvem, 

hvad, hvordan? Og netop de tre didaktiske tilgange, vil jeg forsøge at forklare på de følgende 

sider. 

                                                           
2
  Ghetto kommer af det hebraiske ord ”ghet” som betyder afsondring, adskillelse. (Gyldendals den store danske 

encyklopædi) 
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Undervisningens hvad 
Buchardt & Fabrin arbejder ud fra den tese, at indholdet i undervisningen aldrig er neutral eller 

objektiv, men derimod er: ”(…) det sted hvor ”verden” repræsenteres, udvælges, trækkes ind i 

klasseværelset og gøres tilgængelig for elevernes tilegnelse. ” (Buchardt & Fabrin 2012: 47) Der 

beskrives tre forskellige tilgange, når man tager udgangspunkt i interkulturel undervisning. Som 

lærer kan man f.eks. vælge at tage udgangspunkt i en ikke national dansk undervisning, eller 

eurocentrisk vestlig vinkel. (2012: 48) Hvis indholdet opfattes som et redskab kan man også 

vælge at udvikle elevernes kildekritiske færdigheder, ved at stille spørgsmål og diskutere, det 

der står i lærerbogsmaterialet. Den tredje tilgang er at arbejde tematisk med emner, der kan 

bidrage til at fremme de idealer, man gerne vil have eleverne til at følge. Disse tre forskellige 

måder at arbejde med indholdet i undervisningen kan tænkes sammen, da lærerens måde at 

arbejde med indhold, med fordel kan indeholde de ovennævnte tre dannelsesvisioner. (Ibid.) 

Buchardt og Fabrin kommer med et bud på, hvordan man i historie kan arbejde med temaet 

migration. En historielærer fra en skole på Vesterbro forklarer hvordan han/hun havde 

tilrettelagt et forløb, hvor det var vigtigt at emnet var tilgængeligt for eleverne uanset om de 

havde minoritets- eller majoritetsbaggrund. Ud fra den dannelsesvision at eleverne skulle blive 

bevidste om, at alle elever i klassen havde forfædre som var en del af den migration, som er 

naturlig historisk set. Læreren ønskede at formidle det budskab, at de alle i klassen havde noget 

til fælles trods deres forskellige baggrund. Ligegyldigt om man havde forældre/bedsteforældre 

som var kommet hertil fra andre lande, eller om man havde familie, som var kommet fra landet 

og ind til byen i begyndelsen af det 19. århundrede hvor Vesterbro blev anlagt. Den tilgang 

læreren havde valgt var kritisk, fordi den var med til at flytte fokus væk fra nationalstaten og 

dem prøver at gøre op med den generelle holdning, at indvandring kun sker fra en nationalstat 

til en anden. Et andet budskab i den historieundervisning var, at et fælleskab dannet på 

Vesterbro i København, som var dannet på baggrund af mange forskellige menneskers bidrag. 

Det der var målet med denne undervisning om fælleskab var at gøre eleverne bevidste om den 

globale og kulturelle foranderlige verden vi lever i. Det vigtige, og som også står i fælles mål er: 

” (…) at eleverne tilegner sig historiefaglig viden om Danmark og om forskellige former for 

migration og migrationsbevægelsernes årsag og virkninger. ” (Buchardt & Fabrin: 2012: 51) 

Denne undervisning gør op med den forestilling, at indvandring kun er i nyere dansk historie, 
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hvor mennesker fra ikke vestlige lande kom til Danmark. Eleverne opfordres til at undersøge 

egen migrationshistorie og at følge multikulturalismens fokus, nemlig at alle mennesker har en 

kultur. (2012) 

Undervisningsforløbet prøver at få bestemmelserne i Fælles Mål, til at gå i en interkulturel 

retning. Forløbet tager ikke umiddelbart afsæt i et af Klafkis nøgleproblemer3, men alligevel 

sker dette indirekte, da målet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig historiefaglig 

viden. Undervisningen tager ikke udgangspunkt i at analysere et nøgleproblem. ”Man kan 

formulere det sådan, at den lille og store historie væves sammen i forløbet, og at 

undervisningen ad den vej stræber efter en dobbeltsidig åbning. ” (Buchardt & Fabrin: 2012: 51) 

Elevernes skal altså ved hjælp af deres egen personlige historie danne sig et nuanceret overblik. 

(Ibid.) Elevernes historiebevidsthed bliver derved fremmet, såfremt de forstår og er bevidste 

om samspillet mellem fortolkningen af fortiden, forståelsen af deres samtid og deres 

fremtidsforventning. (jf. Pietras & Poulsen) 

Undervisningens hvem 
Undervisningens ”hvem” tager afsæt i eleverne og hvilke ved at fokusere på elevernes bagrund 

og fremtidige og nutidige identitet, kan man forsøge at styre undervisningen hen i en 

interkulturel retning. Ved at tage udgangspunkt i elevernes baggrund, deres families ressourcer 

og forforståelser i forhold til undervisningen gør, at opmærksomheden blandt andet skal ligge 

på forskelle og uligheder i elevgruppen. (Buchardt & Fabrin: 2012) En mulighed med dette 

fokus, kan f. eks. være at få øje på praktiske og organisatoriske forhold. Det kan blandt andet 

handle om at medtænke de sociale strukturer som eleverne præges af i undervisningen og 

hvordan man ved hjælp af at ændre sin tilrettelæggelse af undervisningen kan få de elever 

med, som eventuelt føler barrierer fordi de ikke har samme adgang til undervisningen som 

resten af klassen i kraft af deres baggrund. (Ibid.)  

Elevernes baggrund kan være med til at interkulturalisere undervisningen, hvis man 

beskæftiger sig med, at eleverne skal blive fortrolige med hinandens forskelligheder. Ved at 

tage udgangspunkt i elevernes forskellige kulturelle elementer, som knyttes til forældrenes 

oprindelsesland og historie – og ved hjælp af værktøjskasser som fremmer elevernes 

                                                           
3
 Klafkis 7 nøgleproblemer: Laursen, Martin Holmgaard. 
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interkulturelle kompetencer, så spørgsmål som ”hvem er vi” og andet der lægger sig op ad den 

kulturelle identitet, så bliver et tema for undervisning. (Ibid.) 

En anden tilgang til den interkulturelle undervisning er, hvad Buchardt og Fabrin kalder 

”becoming”. Dette begreb henvender sig til elevernes nutid og fremtid. Kulturidentitet sættes i 

centrum og undervisningen kan, som i et eksempel tidligere i bogen jeg refererer, fra 

beskæftige sig med samtidskunst, hvor hybride identiteter tematiseres i kunsten. Lærerens mål 

er, at eleverne kan relatere til den dannelsesvision, som har med moderne og kosmopolitiske 

verdens borgere at gøre. Dette forløb lægger op til at eleverne med deres forskellige 

mangfoldighed, har erfaringer med migrant historier og ”det med at komme forskellige steder 

fra” (Ibid.).  

To af de elever som deltog i forløbet med samtidskunst som jeg har refereret til ovenfor 

kommer med følgende betragtninger, som efter min mening er relevante. En af pigerne får et 

spørgsmål i forbindelse med undervisningen. Hun skal svare på, hvor hun føler sig mest hjemme 

i et spørgeskema som omhandler emner som kultur, kulturel identitet og egen kulturel 

selvopfattelse. Hun er af pakistansk oprindelse, og hendes aktivitet i timerne er svingende, men 

i denne time beder hun om en del hjælp, da hun ikke rigtig forstår spørgsmålene. Pigen synes 

ikke det er vigtigt at skrive, at hun er halv-dansker halv-pakistaner og hun vil gerne skrive, at 

hun føler sig mest hjemme på hendes adresse, og forstår ikke helt, at der måske i opgaverne 

hentydes til lande. Læreren vil gerne have hende til at se sig selv som et menneske som er 

præget af sin pakistanske familie, men også af dansk kultur. Læreren tilskriver hende en 

bestemt flerkulturel identitet, som hun faktisk ikke helt kan identificere sig med, da hun måske i 

virkeligheden nærmere har en kulturel baggrund som er smeltet sammen. Altså groft sagt et 

interkulturel syn på sig selv. (Ibid.) 

Undervisningens hvordan 

Ligesom i undervisningens hvem, handler undervisningseksemplet i dette kapitel om et 

undervisningsforløb i kristendomskundskab. Jeg har dog valgt at bruge teorien, da historie og 

kristendomskundskab har mange ligheder, og kulturaspektet fylder meget i begge fag. 

Undervisningseksemplet inddrager arbejdsformen antropologisk feltarbejde. Eleverne skal 

fungere som små antropologer, der selv skal undersøge – de skal på feltarbejde. Skolens mål 

var at eleverne skulle blive kvalificeret til, at ”forstå religion og kultur i et samfund præget af 
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stigende religiøsitet og kulturel pluralitet. ” (Buchardt & Fabrin: 2012: 72)4 Ved hjælp af et 

erfaringspædagogisk og konstruktivistisk syn på læring5, skulle eleverne selv udforske, arbejde 

og formidle den viden, de igennem deres arbejde med religionen havde tilegnet sig. Det som 

skolen håbede ville ske var, at eleverne ved at være aktive, og ved selv at skaffe sig viden om 

emnet, ville få en viden om religion og kultur og dette hænger sammen med læring således, at 

der er tale om en kulturel skabelsesproces. (Ibid.) Indsamlingen af viden om religioner skulle 

foregå på forskellige friskoler og arbejdet bestod i at skulle undersøge deres forforståelser, og 

hvad de forventede at møde. De skulle reflektere over observationerne, og skulle efter 

besøgene lave en feltrapport i form af en hjemmeside, hvor alle undersøgelser mm. skulle 

præsenteres. Formålet med dette antropologiske feltarbejde var at udvikle en såkaldt ”Cultural 

Literacy” hos eleverne. Ved hjælp af denne Cultural Literacy og med den ovenfor forklarede 

tilgang til interkulturel undervisning, tages der afstand fra det statiske syn på kultur og der 

lægges vægt på hverdagserfaringer og religionsbetydning fra elever, der på mange måde var lig 

dem selv. Den kritiske bevidsthed eleverne og den antropologiske metode de har udviklet, 

lægger op til et demokratisk ideal om subjektiv indflydelse og selvbestemmelse og indirekte til 

Klafkis nøgleproblem, i forhold til religion, samfund og forholdet mellem at gå i folkeskole 

versus friskole. (Ibid.) Buchardt & Fabrin evaluerer på denne metode og kommer frem til, at det 

er vigtig for læreren, at forventningerne til eleven er klare fra starten, så der ikke bliver 

forventet et og så leverer eleverne et lidt anderledes resultat. Med Klafkis begreb om kategorial 

dannelse6 bliver det en udfordring med elevbaseret arbejdsmetoder, da det er vigtigt at få 

kvalificeret elevernes arbejde således at det stemmer overnes med, eller i hvert fald bliver 

relevant i forhold til det læringsmål, som er stillet. Det er vigtigt at gøre det muligt, at elevernes 

bidrag kan spille sammen med de faglige kategorier, men ikke sådan at de faglige mål, 

diskvalificere elevernes bidrag. Det er det der er vigtigt for læreren at arbejde hen imod. (Ibid.)  

                                                           
4
 Denne kulturelle pluralitet og kompleksitet uddyber jeg nærmere i mit diskussionsafsnit. 

5
 ”Hvor man tidligere talte om at ’give’ eleverne viden, som overføres fra lærer til elev som en færdig pakke, taler 

man inden for den konstruktivistiske opfattelse om, at viden konstrueres af den enkelte, idet ny viden smelter 
sammen med den viden, som individet allerede besidder. Viden vil derfor variere, i forhold til hvem der lærer og 
under hvilke omstændigheder. ” (Butters & Bøndergaard: 2010: 45) 
6
 Forklaret i begrebsafsnittet 
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Identitet 
I dette afsnit, vil jeg komme ind på begrebet identitet, set i forhold til historiefaget. Da der ikke 

er særlig meget dansk litteratur på dette område, har jeg valgt at bruge norsk teori. Norge er et 

land der ligner os meget også på skoleområdet og mange af de problemstillinger, der beskrives 

i Lise Kvande og Nils Naastads bog, kan efter min mening overføres til Danmark og den danske 

folkeskole. 

Lise Kvande og Nils Naastads skriver i deres bog ”Hvad skal vi med historie – historiedidaktik i 

teori og praksis” om historie som individ. De vil gerne finde frem til, hvad det er historiefaget 

kan bidrage med i forhold til at danne identitet. Der skelnes mellem dannelsesfaget historie og 

videnskabsfaget historie. De lægger vægt på, hvad det er man som lærer skal vælge, altså hvilke 

historiske temaer som skal inddrages og, hvad skal man fordybe sig i – hvordan skal du som 

lærer kan vælge at prioritere. De kommer med eksempler på, hvem der skriver historien, hele 

problematikken med at det er sejrsherren der ”skriver” historien og, at deres magt er brugt 

som legitimation for historien. Kvande og Naastad kommer ind på den norske identitet, og 

beskriver hvordan lærebøgerne til at starte med var meget nationalistiske, grundet Norges 

uafhængighed fra Danmark. Den franske teoretiker Renan er der refereret til i forbindelse med 

begrebet nation. Renan mente, at nationen både var det der havde været, men samtidig en 

drøm om hvad der ville komme.  Nationen er altså ikke bare fælles erfaringer og fælles ophav, 

men hvad der skal ske i den fælles fremtid for nationen. (Kvande & Naastads: 2013) 

Det fremgår, at lærebøgerne i historiefaget er meget præget af den samtid de er skrevet i, det 

historiske stof er nøje udvalgt så elevernes nationale stolthed fremmes. Kvande og Naastad 

understreger, at der ingen undersøgelser er lavet i forbindelse med, hvor stor en del af 

lærebøgerne, der rent faktisk bliver fulgt i historieundervisningen, og selvom man kender til 

indholdet i lærebøgerne, kender man ikke til lærerens praksis, derfor mener de, at der skal 

tages forbehold for historieundervisningens metode og indhold. (Ibid.)  

Hos forlaget Cappelan (Damm A/S) har man valgt at historiematerialet er delt op i to dele, en 

om verdenshistorie og en om norsk historie. I den norske del skal eleverne arbejde med 

refleksion og med centrale kilder. I verdenshistorie delen er der forsøgt at skabe et globalt 

overblik over Europas historie, for på den måde at vise sammenhængen med resten af verdens 

historie. Der understreges at norsk historie ikke kan ses uden en sammenhæng med resten af 
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verden. Et eksempel på dette, er de norske soldaters kamp i Afghanistan og grunden til deres 

deltagelse kan ikke findes i den norske historie alene. Kvande og Naastad mener derfor at det 

kan være værdigfuldt at diskutere om man ikke i den norske historieundervisning skal tage 

udgangspunkt i regionalisering, europæisering og globalisering. (Ibid.) 

Det har længe været sådan, at nationen svækkes som historisk grundlag for identiteten. Med 

EU har der længe været et ønske om at få borgerne til at danne en europæisk identitet, som 

skal være fælles for alle. Fortiden skal være med til at danne en ny identitet, et nyt fællesskab. 

Som udgangspunkt havde man nok regnet med, at arven fra antikken skulle være en faktor i 

denne identitetsdannelse, men i de seneste par år, har det været Europas traumatiske 

hændelser, fra forrige århundrede med Anden Verdenskrig, som har været det, som man har 

vendt sig mod. (Kvande & Naastad:2013)  

Kvande og Naastad understreger at EU som kulturelt og politisk fænomen har til hensigt at 

svække nationalstaten. Frankrig og Tyskland har nærmet sig den europæiske identitet ved at 

bruge det sammen lærebogsmateriale i den moderne historie. Kritikken på denne ambition om 

at skabe en europæisk identitet kan måske være at der forsøges at skabe en såkaldt 

”supernation”. Men nationalismen som fænomen bliver derved ikke fuldstændig afskaffet, da 

borgerne i unionen får en regional og europæisk identitet, men nationalismen svækkes i kraft af 

dette fænomen. Det er ikke et nyt fænomen at en nation (i denne bog den norske) får en 

konkurrent, religion har spillet en rolle for dynastier, og hvor grænser skulle gå. Perioden fra 

1850- ca. 1950 er det nationalstaten som har været fortolkningsramme for historieskrivningen. 

(2013)  

En anden grund til at national staten svækkes kan være, at menneskers private identiteter er 

kommet mere i fokus og det gør det sværere at holde fast i en fælles national historie. Hele 

identitetsbegrebet forklares af den spanske sociolog Manuel Castells. Han argumenterer for at 

identiteten er bygget af fælles erfaringer, som jeg også har beskrevet ovenfor.  Udfordringen 

ved at Norge, men også Danmark er ved at blive en flerkulturelt samfund, går på hvilke 

fælleserfaringer der så skal bygges på. Et godt eksempel er Japan versus USA. Japan er et meget 

homogent samfund, mens USA er et af de lande som er mest etnisk heterogent. Begge lande 

har en stærk national følelse, og de deler historie i form af 2. verdens krig og angrebet ved Pearl 
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Harbor, disse to lande er et eksempel på, at det ikke kun er etnicitet, religion, territorier, der 

udgør en nation. (Ibid.) Kvande og Naastad mener, at det for Norges vedkommende er vigtigt at 

skelne mellem fælles oplevelser i fortiden og fælles erfaringer. Et godt eksempel på dette er 

filmen Max Manus, som handler om en norsk frihedskæmper. Filmen havde stor succes i 

biograferne, også her i Danmark og blev og bliver stadig flittigt brugt i historieundervisningen. 

Her pointerer Kvande og Naastad, at en del af de indvandrere, der er kommet til Norge ved 

meget om krig, da det ofte er det de flygter fra. Derfor kan historieundervisningen bygge på de 

traumer vi ser Max Manus stå tilbage med efter krigens afslutning og derigennem skabe 

fælleserfaringer, da det fra den omkringliggende verden, ud over Europa og dele af Asien var 2. 

verdens krig jo ikke var så skelsættende en begivenhed, og det kan derfor være nemmere for 

etniske minoriteter at tage fat på den traumatiserede Max Manus dermed diskuterer de fælles 

erfaringer, som ligger til grund der.  Det er altså lærerens udfordring i historieundervisningen at 

vinkle en diskussion om filmen Max Manus, så der kan diskuteres de fælles erfaringer om krigs 

efterfølgende traumer. (Ibid.) 

Hele pointen med netop at vælge 2. Verdens krig er netop, at selvom der i filmen Max Manus, 

bliver lagt vægt på helt særlige norske hændelser, er det alligevel muligt at diskutere og 

relatere stoffet, så det går ud over den gældende tidsperiode, og ud over den lokale geografi. 

Kvande og Naastad mener også, at vi som mennesker ligegyldigt hvilken verdensdel vi kommer 

fra, måske ikke er så langt fra hinanden, som det tit bliver fremstillet. (Ibid.) 

”For det andre kunne de la seg gjøre å skrive historie ut fra dynastisk prinsipp; man var forent i 

ett rike fordi man var under samme hersker eller dynasti, eller man kunne skrive ut fra en 

språklig regionalisme; de arabiske folkenes historie eller også de tysktalende folkenes historie. ” 

(Kvande & Naastad: 2013: 95) 

Kvande og Naastad kommer også ind på begreberne statisk og dynamisk identitet. Disse citater 

fanger essensen af de to begreber i forhold til en skolesammenhæng. ”I en slik forstand er 

identitet et statisk begrep, man er den man er, og kan ikke løpe bort fra dette selvet. ” (Kvande 

& Naastad: 2013: 99) 

”Nå vore elever skal ”skape sin identitet” er begrepet dynamisk. Man skaper sig selv (…) Man er 

ikke, man bliver. Man husker man er i nuet, og man skal videre. ” (Kvande & Naastad: 2013:99) 



Stine Birch Mortensen, z100196  Professionshøjskolen UCC 
Professionsbacheloropgave i historie  Læreruddannelsen Zahle 
Interkulturel undervisning og historie                                                                                                                                          23. april 2014                                                                       
   

”Dansk kultur er vigtigere end andre kulturer” - Bertel Haarder                        Side 15 af 42 
 

Anthony Giddens, som er britisk sociolog mener, at hvis man som menneske har en nogenlunde 

stabil selvidentitet, at man så besidder en følelse af biografisk kontinuitet, så er man i stand til 

at forstå refleksivt og meddele til andre mennesker. Identitet er derfor både stabil og dynamisk, 

og det er vigtigt, at man forstår at udfordre de eksistentialistiske holdninger, som man kan 

møde i verdenen. Det er vigtigt, at identitet ikke bliver generaliseret, da identitets skabes alt 

efter hvilken sammenhæng man som menneske befinder sig i. (Kvande & Naastad: 2013) I 

forhold til historiefaget er det vi som lærere skal sørge for, at eleverne ikke bare er tilskuer til 

historien, men at de skal være aktører i historien, og i deres egen selvidentitetsdannelse. Alt 

dette finder sted inde for en historisk og kulturel kontekst. Historien skal altså bidrage til at 

eleverne formår at tage hånd om deres eget liv. En måde at få eleverne til dette, kan være ved 

hjælp af kontrafaktisk historie, altså historien om det som ikke skete, på den måde bliver 

eleverne inddraget som aktører og får lov til at meddigte og bliver derfor betragtet som 

individer i historien. Fortælling i historieundervisningen er også et vigtigt didaktisk værktøj. 

Kvande og Naastad pointerer, at ved at gøre historiefaget spændende og relevant for eleverne 

gennem fortælling, så er der ringere grund til at stille spørgsmålet – hvad skal vi med faget? Det 

er ikke nødvendigvis kun læreren som skal fortælle, det er også kilder, eleverne selv og 

tekster/genstande som kan fortælle en interessant historie, og som vi så skal stille spørgsmål til 

- også kontrafaktiske spørgsmål. (Ibid.)   

Empiri 
Efter gymnasiet og inden jeg begyndte på læreruddannelsen har jeg haft fornøjelsen af at prøve 

mange forskellige ting. Jeg har både arbejdet i vuggestue, børnehave, SFO, som 

handicaphjælper, som lærervikar, og jeg har været frivillig i et ressourcecenter, for unge med 

anden etnisk baggrund end dansk. Gennem dette arbejde, med stort set alle aspekter af børn 

og unge, har jeg selvfølgelig observeret og lært en masse forskellige ting. Derfor har jeg nu en 

baggrund for at forstå hvordan børn og unge fungerer i den verden vi lever i. Ud over dette 

kendskab vil jeg understrege, at især mit frivillige arbejde i ressourcecenteret, og mit arbejde 

som handicaphjælper på en katolsk skole i København har givet mig et helt særligt indgående 

kendskab til mennesker, der har en anden kultur og religion, end majoriteten af de etniske 

danskere har. Så da jeg skulle til at indsamle min empiri til dette bachelorprojekt, havde jeg 
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allerede en forforståelse, men som sagt også en særlige viden, og et kendskab til det område, 

jeg ville undersøge nærmere.  

Jeg har valgt at lade hovedvægten af min empiri være basseret på interviews med forskellige 

mennesker. På praktikskolen har jeg interviewet en af dansk som andetsprogslærerne, mest for 

at blive bekræftet i hvad jeg allerede vidste om undervisningen af tosprogede/etniske 

minoritetsbørn, men også for at få et kendskab til hvordan der på lige netop min praktikskole 

blevet taget hånd om denne gruppe.  

Lærerinterview 

I forbindelse med en vejledning i praktikken var jeg blevet anbefalet, at tale med MB som var 

en af de to dansk som andetsprogslærere som arbejdede på praktikskolen. Heldigvis havde jeg 

hilst på MB før, så jeg spurgte hende om hun mon havde mod på at lade sig interviewe af mig. 

Det ville hun gerne efter en smule overtalelse og da jeg havde fortalt, at det var grundet, min 

oprindelige dansk som andetsprogslærer desværre havde meldt fra af personlige årsager, 

aftalte vi, at jeg senere på dagen ville aflevere mine interviewspørgsmål til hende, så hun havde 

lidt tid til at forberede sig på spørgsmålene. Ugen efter mødtes vi, og jeg optog det hele på min 

diktafon. Jeg blev så opslugt af interviewet og det gik faktisk hen og blev mere af en samtale. 

Jeg fik derfor ikke skrevet så meget ned af interviewet, men det var jo også ligegyldigt, da jeg 

havde det på diktafonen, troede jeg. Da jeg en aften efter vi var stoppet i praktikken satte mig 

til at skulle transskribere interviewet, var det pga. tekniske problemer gået tabt. Jeg prøvede 

alt, men der var intet at gøre. Jeg kontaktede praktikskolen, og bad dem give hende besked, 

kontaktede praktiklærere også uden svar. Derfor besluttede jeg mig for at skrive de brudstykker 

ned jeg kunne huske og vigtigst af alt, kunne jeg huske den hjemmeside, hun havde anbefalet 

mig. Jeg synes det er vigtigt at få de udfordringer der kan være ved indsamlingen af empiri, da 

der kan ske fejl, menneskelige og tekniske. Jeg vender tilbage til interviewet med MB. i min 

analyse. 

Elev interview 

Jeg har valgt at lave et interview med to af eleverne fra min 4. klasse i praktikken. Det der var 

vigtigt for mig at få styr på var deres syn på klassen, som havde en overvægt i anden etnisk 

baggrund end dansk. Jeg valgte bevidst A og M, da de begge er meget betænksomme, 

intelligente både fagligt og socialt, og fordi de repræsenterede pigerne og drengene, den 
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tyrkiske etniske minoritet i klassen, og den danske (ja, minoritet vil jeg faktisk vove at kalde det, 

da der kun var to etniske danske piger i klassen). Efter vores temadag om kultur og 

kulturmøder, hev jeg dem til side og stillede dem spørgsmål omkring kultur, og det at gå i 

klassen og om, hvad kultur havde med historie at gøre. Jeg var overrasket over hvor godt de tog 

imod hele forløbet på temadagen, og der blev arbejdet fra alles side, rigtig grundigt med 

materialet, hvilket var dejligt at se, da der i klassen på dette tidspunkt var mange sociale 

konflikter, som jeg tit har observeret kan komme i vejen for at arbejde fagligt.  

Lærerstuderende interview 

Mit sidste interview har jeg valgt ud fra, at jeg gerne ville have et perspektiv på, hvordan det er 

at se tilbage på sin skolegang, når man har anden etnisk baggrund end dansk og er blevet 

undervist, ikke kun i historie, men også i andre fag, hvor der ikke er taget hensyn til, at man er 

minoritet. Jeg har en ven som også går på læreruddannelsen og som har marokkansk baggrund, 

og det er ham jeg har valgt at interviewe. Jeg er klar over, at han endnu ikke er lærer, og at han 

ikke har anden erfaring med arbejdet med etniske minoritets elever, end det arbejde han er 

stødt på i sine praktikker, og arbejde med børn uden for læreruddannelsen. Men forskellen er 

dog, at han har det perspektiv, at han selv er minoritet og derfor har et helt andet indblik i, 

hvorfor det kan være en god idé at undervise interkulturelt. Buchardt & Fabrin, Iben Jensen og 

Butters og Bøndergaard har alle lavet et kæmpe stykke arbejde, med at undersøge 

interkulturelle begreber, kulturbegreber, og hvordan historie kan bidrage til at lære om kultur i 

skolen. Men ingen af dem har prøvet på egen krop, hvordan det er, at være den etniske 

minoritet i klassen og lige netop den vinkel finder jeg vigtig for mit bachelor projekt, da det 

belyser min problemstilling fra flest mulige vinkler. 

H fik på trods af, at han endnu ikke er færdigudannet lærer og uden at have et dybdegående 

kendskab til min tese bekræftet det samme, som også dansk som andetsprogslæreren MB også 

havde bekræftet mig i. Der foregår ifølge dem al for lidt interkulturel undervisning generelt, 

men også især i historie, som Butters & Bøndergaard skriver i deres bog at gøre kultur i skolen. 

Det at jeg kunne få konkrete gode råd fra ham og MB, omkring interkulturel undervisning var 

meget givtigt, især da jeg mener, at han med sin baggrund netop skal høres, da hans erfaringer 

kan bruges til at forstå, hvor man som lærer skal sætte ind i forhold til at gøre undervisningen 

interkulturel. MBs er faringer finder jeg givtige, da hun med 10 års erfaring kender til mange af 
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de problemstillinger, der opstår når man skal undervise etniske minoritetsbørn i folkeskolen. Hs 

personlige erfaringer med interkulturel undervisning og hvordan det er, at være splittet mellem 

to kulturer, hvad det kan gøre ved ens selvopfattelse og identitetsforståelse. Faktum er, at han 

lagde sig fuldstændig op ad MB alene det synes jeg også validerer min beslutning om at bruge 

H.s udtalelser om interkulturel undervisning i historie og om hvordan det er svært at relatere til 

læseplaner som er designet til en monokulturel klasse. 

 

Ud over disse tre interviews har jeg noget undervisningsmateriale fra historieundervisningen og 

elevernes besvarelser, som jeg vil kigge kritisk på og analyserer med interkulturelle briller.  

Slutteligt har jeg en episode fra praktikken, hvor hele begrebet ”dem og os” kommer tydeligt til 

udtryk. Jeg vil beskrive hvordan et gruppearbejde omkring traditioner, virkelig satte forskellige 

kulturer og religioner helt på spidsen, og hvor skænderiet blev så kraftigt, og følelserne sad så 

meget ude på tøjet, at der flere dage efter var mange spændinger mellem de indblandede 

indbyrdes, men også med indblanding fra resten af klassen. Vi var to praktikanter og en 

støttelærer og det var en fuldstændig umulig opgave at få ro på gemytterne. Hele episoden 

uddybes i afsnittet analyse af egen praksis.  

Analyse 
Jeg har valgt at dele min analyse op i to dele. En del hvor jeg analyserer min empiri ved hjælp af 

den teori jeg har valgt. I den anden del af min analyse vil jeg analyserer min egen praksis, med 

de teoretiske værktøjer jeg har valgt og som er beskrevet i mit teoriafsnit.  

I mit empiri afsnit og i mit teori afsnit har jeg været meget optaget af at undersøge, hvad der 

skal til for at lave en interkulturel undervisning. Her i min første del af analysen vil jeg prøve at 

give et overblik over, hvad det så der skal til for at lave en sådan undervisning.  

Jeg vil i første omgang dykke ned i mit interview med MB.  

Interview med MB 

Et af de brudstykker fra mit interview med MB er følgende spørgsmål:  Hvilke gode råd har du 

til, hvordan man underviser et interkulturelt klasserum? For at præcisere dette spørgsmål 

havde jeg underspørgsmålet: Hvad skal læreren være særligt opmærksom på?  MB. kom med et 
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eksempel på, hvordan forældresamarbejdet tit kan være udfordrende, og at dette samarbejde 

også er en vigtig del af det at have interkulturel kompetence og undervise interkulturelt. Hun 

pointerede, at de familier som er meget ressourcesvage og de familier, som ”er ekstreme” i 

enten religion eller kultur, ofte kan være en stor udfordring. Hun forklarede mig, at det er 

vigtigt at tage hensyn til disse familier, men at hun havde god erfaring med at være retfærdig 

og bestemt. Hun uddybede, at det var vigtigt at få kommunikeret nogle faster rammer for at få 

forældrene til at føle sig trygge, f.eks. til en forældresamtale. Når de faste rammer var 

kommunikeret ud – oplevede hun at forældrene langsomt åbnede sig. Hun stor vægt på 

vigtigheden af et godt forældresamarbejde og påpegede, hvor svært og krævende det var.  

En anden ting hun understregede var vigtigheden, men også til tider det problematiske i, om 

eleverne må tale deres modersmål indbyrdes i klassen. Her pointerede hun, at deres 

modersmål var en vigtig del af dem selv, af deres identitet (jf. afsnit om identitet) – og derfor 

ville hun aldrig frarøve dem den ret at tale sammen på modersmålet. Hun uddybede ved at 

sige, at hun havde haft supervision i en ”meget problematisk 2. klasse”, hvor modersmålet 

tyrkisk var brugt som middel til at holde de elever som ikke talte og forstod tyrkisk ude af 

fællesskabet. De elever som ikke talte tyrkisk blev altså holdt ude af lege i frikvarteret, men 

faktisk også gruppearbejde i timerne. Som det så ud på tidspunktet af interviewet (start medio 

januar) var der stadig ikke fundet en løsning på denne problemstilling. MB fortalte mig, at de nu 

i lærerteamet desværre var nået dertil, hvor et forbud mod modersmålet snart ville komme på 

prøve for at se om konflikterne i gruppearbejdet og i frikvarterene ændrede sig. I forlængelse af 

spørgsmålet om ”gode råde til undervisningen af en multikulturel klasse” spurgte jeg til, hvilke 

udfordringer hun så, når der skulle arbejdes med et multikulturelt klasserum. Den udfordring 

hun pointerede støtter op om min tese, at der bliver undervist for lidt med en interkulturel 

tilgang til historie. MB underviser selv i historie og synes det er ærgerligt, at det 

undervisningsmateriale som er til rådighed på skolen er så dårligt. Hun opfordrede mig til at 

bruge materialer fra Clios side Historiefaget.dk. Det blev jeg glad for, at hun sagde da jeg 

gennem hele min tid på læreruddannelsen har brugt den hjemmeside, Jeg er enig med MB. i, at 

det historiebogsmateriale der er til rådighed på skoler og på uddannelsesstederne desværre er 

af meget ringe kvalitet. Min fornemmelse af MB er også, at hun ikke bryder sig om kanonen, 

som undervisningen i historie skal følge. Hun sagde ikke direkte, at hun var modstander, men 
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hun nævnte hvilken udfordring det kan være at undervise interkulturelt, når man skal følge en 

kanon, som efter hendes mening (og min egen) henvender sig meget lidt til f.eks. 

minoritetsbørn, idet den henvender sig meget til den europæiske historie7, hvilket kan gøre det 

problematisk at få de etniske minoritetsbørn til at relatere til da det ikke tager udgangspunkt i 

deres etniske baggrund.  

Tosprogstaskforce 
Definition af tosprogstaskforce, som MB henviser til i vores interview.  

”Som et led i dette samler og videregiver Tosprogs-Taskforcen gode erfaringer, redskaber og 

metoder fra hele landet, som kan medvirke til at give tosprogede børn succes. Vi tilbyder hjælp 

og rådgivning til alle kommuner, dagtilbud, grundskoler og fritidsordninger. Vi rådgiver fx 

kommunen om, hvordan man kan skabe en helhedsorienteret tilgang til børnene, så der er 

sammenhæng i indsatserne i dagtilbud, skole og fritidsordning. Ligesom vi eksempelvis rådgiver 

om sprogstimulering i dagtilbud, dansk som andetsprog som dimension i alle skolens fag, skole-

hjem-samarbejde og overgangene til og fra grundskolen.” 

(http://www.tosprogstaskforce.dk/om%20os.aspx) lokaliseret 16. april 2014 kl. 12.02. 

Min praktikskole var tilknyttet denne taskforce, som hjælper og rådgiver DSA-lærerne om 

hvordan de tosprogede elever bliver hjulpet bedst muligt.  

Tosprogstaskforcen har også en holdning til interkulturel undervisning. ”Kulturel bevidsthed og 

forståelse er nødvendigt for alle børn og unge i den danske folkeskole uanset etnisk baggrund. 

Alle elever skal lære andre sprog end modersmålet og forstå værdier og normer i andre samfund 

for at kunne begå sig i globaliseringens tidsalder.” 

(http://www.tosprogstaskforce.dk/indsatsomraader/dansk%20som%20andetsprog/interkulture

l%20undervisning.aspx) lokaliseret 16. april 2014, 12.20 

Jeg vil som kommende lærer på MBs opfordring benytte mig af de værktøjer tosprogstaskforce 

kan tilbyde mig. Deres viden kan hjælpe mig til at planlægge, gennemføre og evaluere min 

historieundervisning så den bliver så interkulturel som mulig.  

                                                           
7
 Som jeg også har refereret til i mit teoriafsnit om identitet (Kvande og Naastad) 

http://www.tosprogstaskforce.dk/om%20os.aspx
http://www.tosprogstaskforce.dk/indsatsomraader/dansk%20som%20andetsprog/interkulturel%20undervisning.aspx
http://www.tosprogstaskforce.dk/indsatsomraader/dansk%20som%20andetsprog/interkulturel%20undervisning.aspx
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Interview med elever 
Mit interview med de to elever fra min 4. klasse, hvor jeg var i praktik på 4. årgang synes jeg 

giver et fint billede på, hvordan de to opfatter deres klasse, hvordan de opfatter kulturbegrebet 

og hvordan de opfatter historiefaget. Hele svinekødsdebatten8 bliver bragt på banen i form af, 

at muslimer ikke må spise svinekød. Ifølge A kommer den problematik til udtryk når der skal 

holdes fødselsdag i klassen:   

”A: Øhm, hvis der nu f.eks. er fødselsdag, så er det, at de henter slik nogen gange og nogen 

gange tjekker de ikke om der er gelatine i, og det bliver et problem for muslimerne. 

S: Og hvorfor er det, at det bliver et problem? 

A: På grund af, at de ikke må spise svinekød.  

S: Mmm. Og der kan nogle gange være gelatine i slikket.  

A: Ja, og der er også nogle chokolader, hvor der f.eks. er en lille bitte smule alkohol i. Og det må 

muslimer heller ikke drikke. ” 

En anden problematik som vi kommer ind på i interviewet er sprogforskelle. Disse forskelle har 

jeg nævnt tidligere i opgaven. Problematikken er når nogle af ”de tyrkiske piger” taler sammen 

på tyrkisk og de piger og eller drenge som ikke forstår/taler tyrkisk så ikke kan forstå, hvad der 

bliver sagt. Det kommer til udtryk således i interviewet: 

”S: Nej, det er jo det. Kan der være andre problemer? M kender du til problemer der kan opstå? 

Eller, det behøver ikke at være et problem, men noget hvor du tænker – nååå, der er vi 

forskellige, eller et eller andet? 

M: Altså vi har forskellige sprog, så nogle gange så taler de tyrkiske piger tyrkisk sammen, og så 

kan mig og C ikke forstå det. Det er lidt mærkeligt 

S: Ja, så er det lidt anderledes. 

M: Ja 

S: At man ikke kan forstå det. 

                                                           
8
 http://politiken.dk/indland/politik/ECE2046323/bag-om-frikadellekrigen-saadan-blev-halal-og-svinekoed-et-

problem/ (lokaliseret 21. april 15.46 2014) 

http://politiken.dk/indland/politik/ECE2046323/bag-om-frikadellekrigen-saadan-blev-halal-og-svinekoed-et-problem/
http://politiken.dk/indland/politik/ECE2046323/bag-om-frikadellekrigen-saadan-blev-halal-og-svinekoed-et-problem/
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M: Mmm.” 

Efter interviewet talte jeg kort med M omkring det med ikke at kunne forstå, hvad der bliver 

sagt, når der bliver talt tyrkisk og hun nævnte, at det værste var hvis man havde en dårlig dag 

for så kunne man tro, at det måske var noget grimt eller tarvelig de sagde om de andre i klassen 

eller en selv. Jeg spurgte om M syntes, at det var en stort problem. Hun sagde, at det mest var 

irriterende, hvis de så ikke gad at sige, hvad de havde sagt. Hun sagde også at, hvis A havde hørt 

det kunne man spørge ham om det var noget ondt eller tarveligt, men det var vist nok kun en 

eller to gange, at der var blevet spurgt.  

Dette interview finder sted en time før konflikten, som jeg har beskrevet i mit empiri afsnit. 

Pludselig viste det sig, at præcis det vi havde talt om i interviewet skete i virkeligheden, det blev 

til en stor konflikt i pigegruppen. Konflikter mellem de to kulturer kommer til udtryk her. Det er 

de forskellige sprog som udløser konflikten. I interviewet med MB er en lignende situation 

beskrevet. Dette bliver også en problemstilling jeg vil gå dybere ind i til den mundtlige 

eksamen.  

Lærerstuderende interview 

Jeg har i mit empiriafsnit argumenteret for, hvorfor jeg finder et interview med en 

lærerstuderende med anden etnisk baggrund end dansk relevant for min opgave. I forhold til 

interkulturel undervisning kunne H give mig sine personlige oplevelser og erfaringer, både som 

skoleelev, men også med de erfaringer han har gjort sig i sin tid på læreruddannelse. De 

spørgsmål han fik gik på hvilke personlige erfaringer han har, de er for denne opgave 

værdifulde fordi de viser en personlig side af den manglende interkulturelle undervisning H ikke 

har fået, frem for den meget teoretiske tilgang som mine udvalgte teoretikere har. 

Spørgsmålene er vedlagt som bilag. Jeg har dog valgt ikke at transskribere hele interviewet, 

men der er henvist til de vigtigste pointer som jeg omtaler igennem denne opgave.  Som jeg 

skriver i empiriafsnittet er Hs svar tilsvarende de svar som MB giver mig i hendes interview. Det 

som bliver belyst i teorien om identitet af Kvande & Naastad og Buchardt og Fabrins afsnit om 

undervisningens hvem kan efter min mening kobles direkte på Hs identitetsproblemer og den 

splittelse som etniske minoriteter kan føle grundet deres kulturelle og etniske baggrund. 
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Interviewet har givet mig indsigt i, hvad jeg skal være opmærksom på når jeg skal undervise 

interkulturelt i min fremtidig historieundervisning.  

Analyse af undervisningsmateriale 
Da jeg fik at vide, at jeg ville få en hel undervisningsdag til at undervise 4. klasse i historie 

tænkte jeg straks på, at her ville der være god mulighed for at indsamle empiri til mit 

bachelorprojekt. Jeg besluttede mig derfor for at temaet skulle være kulturmøder. Det er 

begrænset hvor højt niveauet er i historieundervisningen omkring kulturelle forskelle og når 

kulturer møder hinanden. Det materiale jeg kunne finde var derfor lavet til 5. klasse og op efter. 

Derfor måtte det justeres lidt (jf. bilag) Resultatet syntes jeg var blevet godt og jeg lægger ud 

med at afklare de forforståelser som 4. klassen har i forhold til begrebet kultur. Der bliver 

nævnt flere ting blandt andet ”Kulturen på News”, ”At det er noget om hvordan andre lever”, 

”at det er noget med islam”, ”Noget med at gå i teater eller biografen”. På baggrund af de 

resultater af undervisningen jeg kan se i de elevprodukter (jf. bilag) vil jeg mene, at min 

undervisning i kultur er gået over al forventning. Eleverne har efter min menig forstået, hvad 

undervisningen i kulturmøder går ud på. De forstår hvorfor kultur har noget med historie at 

gøre. I deres fremlæggelser viser de, at kulturmøder kan være svære. I et af elevprodukterne 

(tegneserie) Råber en af de afrikanske slaver – hjælp! Europæerne kommer! Dette tolker jeg 

som, at eleven har sat sig ind i den frygt det må have været at blive taget til fange og fragtet til 

USA eller andre lande for at leve som slave. Derfor konkluderer jeg, at lige denne elev har 

forstået budskabet i min undervisning. 

Kritik af faghæftet 

I dette afsnit vil jeg efter min mening komme med en kritisk vurdering af faghæftet set med 

kritiske interkulturelle briller. Jeg har lagt ud med en kommentar til et spørgsmål9 fra en borger 

fundet på Dansk Folkepartis hjemmeside. Svaret på spørgsmålet er citeret her: 

 

                                                           
9
 Jeg skriver for at høre, hvordan det kan være I går så meget ind for kristendom? I kan da selv se, hvor mange 

dårlige ting religion bringer til denne verden: Krig, kvindeundertrykkelse, had osv. Specielt den muslimske religion 
er slem, men hvis man læser biblen er den ikke meget bedre. Der står også i bibelen, at man ikke må være 
homosexuel. 
  
Men som det banebrydende parti I er, kan jeg ikke forstå, hvorfor I ikke vil have, at danskere bruger mere tid på at 
uddanne sig i stedet for at bede og tænke på gud? 
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”Dansk Folkeparti mener, at danskerne skal bruge mere tid på at uddanne sig i 

stedet for at bede og tænke på gud. Sådan tror jeg også, det er. Men den 

kultur, vi lever, er kristen. Det er der ingen af os, der ønsker at lave om på. Vi 

har indrettet vores samfund på baggrund af den kristne tro. Det er vigtigt, at 

skoleelever lærer dette. Om man vil gå i kirke og tro på gud, er derefter op til 

folk selv. Det blander vi os ikke i. Vores kulturelle baggrund må vi dog ikke 

fornægte, ellers bliver vi kulturløse.” (http://www.danskfolkeparti.dk/Religion 

– lokaliseret 4. april 2014, 11.00) 

 

Jeg er bevidst om, at spørgsmålet går på religion. Men den der har svaret på spørgsmålet, 

svarede med vigtigheden af vores kulturelle baggrund ikke må fornægtes, da vi derved bliver 

kulturløse og dette er grunden til, at jeg har taget ovenstående med i opgaven. Det har været 

svært at finde noget kritisk omkring interkulturel undervisning, men efter min mening er dette 

et godt eksempel på, at der ikke ønskes at der skal undervises interkulturelt. 

Berthel Haarder følger trop i nogenlunde samme stil med et citat som jeg har valgt at bruge i 

mit diskussions afsnit, men som efter min mening også er en klar afstandstagen fra interkulturel 

undervisning.  

Fælles Mål 
De seneste 30 års uddannelsespolitik for tosprogede elever i folkeskolen afspejler langtfra en 

sproglig og kulturel mangfoldighed, bl.a. fordi Undervisningsministeriets embedsværk har 

udøvet en aktiv politiserende rolle i folkeskolelove, læseplaner, cirkulærer m.m. og derved 

fastholdt folkeskolen som en etsproget og monokulturel institution. 

(http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE144535/evas-skjulte-boern/ lokaliseret 27. marts 2014, 

21.34) 

Om Tosproget 

I Fælles Mål 2009 for faget, historie er der et afsnit i undervisningsvejledningen for faget 

historie, er der et afsnit der omhandler de tosprogede elever. 

http://www.danskfolkeparti.dk/Religion
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE144535/evas-skjulte-boern/
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Der står blandt andet: ” I klasser med tosprogede elever må faglæreren derfor tilrettelægge en 

undervisning, som skaber gode betingelser for tilegnelse af det faglige såvel som det 

fagsproglige stof. Tosprogede elever har, for manges vedkommende, kun fagundervisningen til 

at tilegne sig det faglige register, inkl. de førfaglige ord, og deres udgangspunkt på andetsproget 

er ofte utilstrækkeligt i forhold til, hvad der forudsættes i undervisningen og i fagtekster. ” 

(Undervisningsministeriet: 2009: 34) 

Der står også en punktopstillinger der bør følges: 

Blandt andet med hvilke fagsproglige mål der kan opstilles for et givent emne – noget omkring 

sproglige kompetencer. Og hvilke fagsproglige kompetencer der er relevant at tilegne sig 

gennem undervisningen.  

Desværre må jeg bare konstatere, at jeg endnu ikke er støt på et undervisningsmateriale der 

imødekommer nogle af disse krav, ej heller har jeg set nogen historielærer været opmærksom 

på det, men det betyder selvfølgelig ikke, at det ikke findes.  

Til en af vores vejledninger i praktikken oplevede vi da jeg spurgte til, hvad han som 

historielærer gør for at sørge for, at også de to sproget elever får noget ud af undervisningen, 

blev læreren lidt småfornærmet og sagde, at han ikke gjorde noget specielt. Da jeg så prøvede 

at forklare ham, at jeg ikke sad og kritiserede hans undervisning blev det ikke meget bedre, og 

jeg kunne ikke få andet svar, at man ikke kunne gøre andet end at undervise ud for kanon. Det 

var en meget mærkelig oplevelse, da jeg altid har oplevet, at jeg har kunne få svar på mine 

spørgsmål. Jeg kunne desværre heller ikke få svar på hvilke didaktiske overvejelser han gjorde 

sig generelt, hvilket jeg jo synes var rigtig ærgerligt. Især fordi jeg omsider havde fået en 

praktiklærer der rent faktisk var uddannet historielærer, og han dækkede sig hurtigt ind under, 

at han kun havde klassen i historie 2 lektioner om ugen, så det var jo begrænset hvor meget tid 

man havde. Hvilket jeg skal være ærlig at sige, at jeg tolkede som om, at han var ligeglad/havde 

opgivet at motivere de 60 procents tosproget der var i klassen. Selvom han påstår, at han følger 

Fælles Mål for faget synes jeg godt, at der kan argumenteres for at det gør han ikke. Selvfølgelig 

har vi som lærere metodefrihed, hvilket jeg er stor tilhænger af. Mit ønske er bare, at der 

specielt i historieundervisningen bliver taget hensyn til de etniske minoritets børn/elever.  
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Analyse af egen praksis 
Jeg vil i dette afsnit analyserer min egen praksis i forhold til min undervisning på en temadag 

om kulturmøder i min praktik, og en undervisningsgang i december måned. Eksempel på det 

anvendte undervisningsmateriale er vedlagt som bilag. 

Jeg har altid, syntes og synes stadig, at praktik er noget af det bedste ved læreruddannelsen. 

Måske er det fordi, at jeg har arbejdet med børn og unge så længe, og har været rigtig glad for 

det, at det er praktikken, som fanger mig mest. Jeg har været i praktik i 5 måneder, på anden 

årgang, og det var her, jeg lærte rigtig meget om mig selv som underviser, hvad det er jeg står 

for og hvad jeg lægger vægt på i min undervisning. Jeg har altid arbejdet ud fra, at det er rigtig 

vigtigt at eleverne, socialt føler sig tilpas inden de skal have undervisning og især i de mindre 

klasser på mellemtrin og i indskolingen er dette vigtigt. Derfor var det dejligt bekræftende over 

for min egen tese om, hvor vigtigt den sociale dimension er at få en praktiklærer, som havde 

det på fuldstændig samme måde, og som konkret arbejdede ud fra dette. Ikke fordi, at hun slet 

ikke gik højt op i faglighed, for det gjorde hun virkelig også. Hun havde bare gennem erfaring 

fundet ud af at det sociale skulle være på plads i klassen, inden der kunne undervises med højst 

muligt udbytte for eleverne.  

Derfor begyndte temadagen om kulturmøder også med, at jeg måtte få styr på en konflikt, som 

var en gennemgående problematik for klassen, inden at den egentlige undervisning kunne gå i 

gang. Problemet bestod i, at der i pigegruppen var problemer mellem de ”tyrkiske-piger”10og 

”de danske-piger”. Især den ene af ”de danske piger” følte sig tit uden for hun følte, at hun ikke 

blev accepteret af de andre piger, fordi hun også godt kunne lide at lege med drengene. Jeg tog 

en snak med pigen, C. Hun blev rigtig ked af det og sagde at, hun ikke ville til undervisningen, og 

næste gang der var frikvarter ville hun heller ikke til det. Hun var meget ked af det, og ville ikke 

engang have, at det var noget vi talte om fælles på klassen, eller bare kun med pigerne. Heller 

ikke klasselæreren ville hun have skulle blandes ind i det. Jeg stod med hende ude på gangen i 

næsten et kvarter, jeg lyttede når hun havde noget at sige, selvom det ikke var meget. Det var 

faktisk mest mig som talte. Jeg var opsat på, at denne konflikt skulle løses, så hun kunne 

                                                           
10

 Grunden til at jeg sætter det i citationstegn, er at jeg egentlig ikke helt ved hvordan jeg skal forholde mig til 
begreberne ”de tyrkiske piger” versus ”de danske piger”. Jeg har dog valgt at bruge disse betegnelser lige i dette 
tilfælde, da det var de betegnelser pigerne selv brugte, men også for at skitsere den ”dem” og ”os” følelse, som til 
tider herskede i klasserummet.  
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deltage i undervisningen, som hun jo selv havde sagt at hun havde glædet sig til. Og da jeg 

nævnte at de skulle arbejde i to-mands grupper, og at hun ikke skulle være sammen med nogle 

af pigerne, men derimod en af drengene, som hun arbejdede godt sammen med fik jeg hende 

til at gå med til, at vi godt hurtigt kunne tage det op på klassen, inden undervisning. Det 

spændende for min opgave kommer her, i form af problemet mellem pigerne. Nemlig det, at de 

to ”danske-piger” var rigtig træt af, når de ”tyrkiske-piger” talte tyrkisk sammen, stod i en 

gruppe og talte tyrkisk, og fnisede og nogle gange pegede over på M og C.  Jeg havde inden 

forhørt mig både hos klasselæreren og vidste igennem mit interview med MB. som er dansk 

som andetsprogslærer på skolen, hvad skolens holdning er til at der tales et andet modersmål 

end dansk i timerne, eller i frikvarterer. Jeg kendte derfor allerede til problemstillingen, og 

vidste at det var i orden at pointere over for ”de tyrkiske-piger”, at det altså kan være rigtig 

ubehageligt, når man tror der bliver talt om en. Jeg kom med et eksempel, hvor to eller flere 

piger står og hvisker, så kan man ikke høre, hvad der bliver sagt og så kan man føle sig udenfor 

ligesom, hvis der bliver talt på et sprog man ikke forstår.  

Hele denne konflikt kommer jeg tilbage til og kommer med, hvad løsningen på dette blev, men 

hele denne ”os og dem” reaktion fra eleverne kom også i december måned, da vi i historie og 

kristendomskundskab kørte et forløb om traditioner. Vi havde i praktikgruppen besluttet os for, 

at man nok ikke helt kan komme uden om julen, når man er i praktik i 4. klasse i december 

måned. Allerede inden vi mødte klassen havde vi besluttet os for, at vi skulle prøve et forløb om 

traditioner. En af opgaverne var at lave et interview med sin mor og far/bedsteforældre om 

hvilke traditioner de havde haft som børn. Vi gik meget op i, at det ikke var juletraditioner de 

skulle spørge om. Deres spørgsmål skulle være åbne, og kunne ligeså godt handle om 

nytårstraditioner. Dette var vigtigt for os, da vi ikke vidste hvilken klasse vi ville møde. En del af 

eleverne kunne føle sig ekskluderet hvis nu de ikke holdte jul. Det er jo aldrig til at vide om der 

f.eks. er Jehovas Vidner, muslimer, jøder, eller noget helt andet, som ikke holder jul. Vi var dog 

overbevidst om, at der sikkert ville eksistere en form for tradition i december måned. Jul eller 

ej. Da vi møder klassen, og får dannet os et overblik over, hvordan elev sammensætningen 

konstaterer vi, at der er 8 ud af 15 med anden etnisk baggrund end dansk.  

Problemet kommer, da de med den viden de har hentet gennem interviews bliver sat sammen i 

grupper, og i fælleskab skal lave en planche, planchen skal have følgende kolonner: 
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Vores traditioner i december Forældre/bedsteforældres  Traditioner vi er blevet enige om 

 

De skal så skrive under hver overskrift i de tre forskellige kolonner, hvad de har fundet ud af 

ved hjælp af deres interview, og til sidst skal de så blive enige om minimum 3 traditioner. 

Planchen skal så fremlægges for klassen. 

En af grupperne er sammensat som følger: 

2 drenge 2 piger, en pige og 2 drenge med dansk bagrund, en pige med tyrkisk baggrund. Jeg 

forklarer dem flere gange, at det ikke kun er juletraditioner der skal stå på planchen. Men de 4, 

kan bare ikke blive enige om, hvad der skal stå på denne planche. De første to kolonner er fint 

udfyldt, men pludselig opstår der en diskussion, som går på at R. som er pigen med tyrkiske 

rødder gerne vil have, at den tyrkiske fest Bayram (som er en Eid-fest, som fejrer/markerer 

afslutningen på ramadanen) skal med på planchen. Men da det går op for de andre i gruppen, 

at denne tradition skifter måned og dato hvert år, nægter de alle tre, at denne fest skal være 

med på planchen. Da jeg kommer hen til dem, er de alle 4 i stor diskussion omkring denne 

planche, og det er svært at trænge igennem til nogle af dem. Vi har støtte på en af børnene i 

klassen, men da han ikke er i skole er støtte læreren S gået hen til dem, og prøver at komme til 

bunds i, hvad det er de ikke kan blive enige om. Til sidst står vi to praktikanter og en 

støttelærer, og prøver at få dem til at nå til enighed. Det ender med, at vi fortæller dem, at de 

hver får lov at skrive en tradition i sidste kolonne, og at de ikke behøver, at være enige. Inden 

dette er der blevet sagt ting som ”klassen var meget bedre inden du kom ind i den” ”Vi gider 

ikke at have dig med i gruppen fordi du er muslim og du holder ikke jul ligesom os”.  R svarede 

tilbage: ”jeg er altså dansker, selvom jeg ikke holder jul, og bare fordi jeg kan tale tyrkisk, må 

jeg gerne bestemme noget også”.  Løsningen på denne konflikt blev, at de alle tre fik lov at 

skrive hver deres ting i den sidste kolonne. Vi tog hele denne konflikt op på det ugentlige 

klassemøde, hvor både jeg og deres klasselærer fik forklaret dem, at det simpelthen ikke er ok 

at tale så grimt om hinanden. Vi fik understreget, at det er vigtigt at respektere hinanden også 

selvom man er uenige. Når de voksne siger stop, så skal man stoppe og acceptere, at man skal 

skilles ad. Deres klasselærer sluttede af med at sige, at man ikke skal drille eller gøre nar af 

noget som det andet barn ikke kan gøre for eller ændre på. F.eks. at have tyrkiske rødder. 
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Denne opsang kom også i kraft af, at der havde været den episode hvor C havde følt sig uden 

for, fordi hun ikke taler tyrkisk.  

Resultater 
I min analyse af min empiri og min teori, er jeg kommet frem til følgende resultater:  

På en skole med en overvægt af etniske minoriteter er det vigtig at kunne undervise 

interkulturelt. Det danske samfund består, hvad enten vi vil det eller ej af mange forskellige 

kulturer. Denne mangfoldighed kommer derfor til udtryk når vi kigger ud over klasserne i den 

danske folkeskole. Derfor er det efter min mening, men også efter de teoretikere jeg har valgt 

meget vigtigt, at man tilegner sig den kompetence som det er at kunne undervise interkulturelt 

i klasser med elever, som har en anden kulturel baggrund end den majoriteten i klassen og i 

dette land.  

Det har vist sig, at jeg (desværre) er blevet bekræftet i min tese om, at der foregår for lidt 

interkulturel undervisning ude i klasserne. Dette har mine interviews vist sig at være et 

eksempel på. En anden ting jeg også er kommet frem til i begge mine analyse afsnit er, at det 

der er vigtigt for mig som underviser er at være åben over for de forskelligheder i kultur og 

religion der er tilstede i klassen. Disse forskelligheder kan bidrage til en alsidig 

historieundervisning, det er der brug for da jeg mener, at historieundervisningen skal følge med 

den samtid vi befinder os i lige nu og som danner baggrund for vores videre udvikling som 

samfund.  

  

Diskussion og metode kritik 
En kritik af mine undersøgelser og min empiri må klart være, at den er ensidig. Med ensidig 

mener jeg, at det har været så svært at finde noget empiri der kritiserer min tese – nemlig at 

det er nødvendigt med interkulturel undervisning, især i et kulturfag som historie. Det er meget 

svært at komme udenom, at vi lever i en globaliseret verden og Danmark udvikler sig hele 

tiden, og det der engang tilbage i 1800 tallet, blev betragtet som et national Danmark, er for 

mange nu ensbetydende med højtråbende retorik, fra nynazister og de mest ekstreme fra 

Dansk Folkeparti. Danmark var engang et interkulturelt samfund, dengang riget bestod af 
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fyrstendømmerne, og dengang Norge og tidligere Sverige var i union med Danmark. Men nu er 

der flere og hvad nogle vil kalde eksotiske mindretal i Danmark. Nu skiller man sig ud ved at 

have en anden hudfarve, og det ”spottes” virkelig nemt. På min fars side af familien stammer vi 

fra Frankrig, England og Sverige, og det er kun to generationer tilbage. Det er der ingen der kan 

se på mig. Selvom jeg faktisk på nogle punkter burde være sidestillet med en stor del af den 

muslimske minoritet, der for nogens vedkommende også har været her i to, nogle tre 

genrationer, så er jeg for mange meget mere dansk end dem, dette har efter min mening også 

noget med religion at gøre. Det er dette syn på mennesker, der ser anderledes ud end 

majoriteten, og måske bekender sig til en anden religion end majoriteten, er, hvad enten vi som 

samfund vil stå ved det eller ej, anderledes og mindre værdifulde (jf. Bertel Haarder citat) Jeg 

kan ikke forstå at min kulturelle baggrund, som hører til majoriteten, på nogen måde kan være 

hævet over mennesker, der har en kinesisk, mellemøstlig, eller sydamerikansk baggrund. Men 

det er den – da jeg med mit udseende, mit lyse hår med rødligt skær, min blege hud og blå 

øjne, åbenbart opfylder kravet om at være dansk – eller i hvert fald europæisk, eller 

skandinavisk, og derved tilhører majoriteten. Jeg tror ikke Bertel Haarder ville kaste et blik på 

mig, og sige – DU er ikke dansk, din kultur er ikke dansk. Det er fordi man ikke kan se det på 

mig. Dette er noget jeg mener, man bør gøre op med i fremtiden som samfund og derigennem 

også som skole. Vi kan ikke standse den udvikling som samfundet oplever og det skal vi heller 

ikke. Dette leder mig frem til behovet for interkulturel pædagogik som Christian Horst og Bertel 

Haarder har markante forskellige syn på.  

Interkulturel pædagogik  
Christian Horst er citeret for følgende i bogen ”interkulturel pædagogik”. 

"Interkulturel pædagogik vedrører spørgsmål om undervisning, uddannelse og dannelse af børn, 

der kommer ind i uddannelsessystemet med forskellige etniske og sociale baggrunde, og som vil 

gå en fremtid i møde, der er præget af en øget social og etnisk kompleksitet." (2006: 9) 

Dette citat støtter op om det jeg har beskrevet i mit teori afsnit (jf. Buchardt & Fabrin), men 

også hvad jeg selv er kommet frem til efter at have analyseret vigtigheden af interkulturel 

undervisning. Horst tager udgangspunkt i nogle forskningsresultater som jeg kort vil skitsere 

nedenfor.  
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Et forskningsprojekt udarbejdet af Colliers og Thomas viser, at der er et solidt bevis for at 

eleverne påvirkes positivt af tosproget undervisning/modersmåls undervisning. Det er når 

undervisningen er relevant, at der sker positive udsving i form af elevernes skolefaglige 

præstationer som bliver på virket positivt. (ibid.) 

Forskningen er blandt andet målt ud fra standardiserede tests og der blev også rejst kritik af 

forskningen på baggrund af den måde kontrolgrupper og udvælgelsen af testpersoner var 

blevet foretaget på. Dette rettes der op på ved at udvælge store grupper af personer fra vidt 

forskellige socioøkonomiske miljøer, da man forudså stort frafald af mennesker over et 13 årigt 

forløb pga. mobiliteten. Skolerne der har deltaget i forskningen har forpligtet sig på at bruge 

bestemte interkulturelle undervisningsprogrammer og vigtigt for min opgave et flerkulturelt 

curriculum som afspejler samfundets stigende etniske kompleksitet.  

Dette bringer mig nu frem til Bertel Haarder. Han har været undervisningsminister flere gange 

første gang fra 1982-1993. Anden gang fra 2005-2007 og tredje gang fra 2007-2010.  

Grundet de mange år, hvor han har siddet som undervisningsminister kan det ærgre mig hvor 

meget indflydelse han har haft, blandt andet også på de nuværende Fælles Mål. Det kommende 

citat er ikke fra hans tid som undervisningsminister, men som en del af den tidligere regering. 

"Dansk kultur er vigtigere end andre kulturer. Da jeg som 

undervisningsminister satte den bibelske fortælling i centrum af 

kristendomsundervisningen, så var det klar diskrimination. Man skal være 

fortrolig med den bibelske fortælling, og man skal have kendskab til andre 

religioner. Det er diskrimination og sådan skal det være. Tilsvarende i 

dansktimerne. Der læser man dansk litteratur - det er vigtigere end 

udenlandsk litteratur. Derfor siger jeg, at al den tale om kulturlighed og 

religionslighed - det er nonsens. De kulturradikale, der ønsker kulturlighed og 

religionslighed, de kan ikke have tænkt sig om. Danmark er nu engang et 

dansk samfund. Det er danskerne der bestemmer i Danmark. Det er også os, 

der bestemmer, hvor mange der skal lukkes ind. Det er jo ikke tilfældigt, at der 

ikke bare i vores grundlov, men i alle andres grundlov står, at det er 
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parlamentet, der bestemmer, hvem der skal lukkes ind. Er det ikke 

diskrimination? Selvfølgelig er det diskrimination." (Interkulturel pædagogik: 

2006:21) Oprindeligt en artikel fra kristeligt dagblad 7.12.2001 og 

Weekendavisen 1.3.2002 

Horst og Haarder er tydeligvis ikke enige om, hvordan der skal undervises i kultur og religion i 

folkeskolen. Den ene mener at dansk kultur er det vigtigste. Den anden mener, at det eneste 

rigtige er at følge med tiden, og undervise så eleverne forstår den komplekse verden vi lever i.  

Personligt følte jeg mig provokeret af hans udtalelse om at: ”Dansk kultur er vigtigere end 

andre kulturer” og det er derfor, at jeg har valgt at det er det der skal stå på hver side i denne 

bachelor opgave. Det har været min motivation til at undersøge om dansk kultur virkelig er 

vigtigere end andre kulturer. Som jeg også skriver i mit metodeafsnit har kultur og interkulturel 

kompetence/undervisning og hvordan vi opfatter det været en stor motivation for mig at skrive 

om i denne opgave da det selvfølgelig også er vigtigt at være kritisk omkring begrebet 

interkulturel undervisning.  

Mit bud er at Haarder er den eneste undervisningsminister, der i nyere tid er imod interkulturel 

undervisning, han er efter min mening meget markant i sine udmeldinger omkring at det er 

danskerne der bestemmer i Danmark. Danskere er forskellige og vi har forskellige måder at 

anskue kultur på. Man kan sagtens være dansker selvom man har en anden kulturel baggrund 

end den majoriteten har og selvom man er en etnisk minoritet og tilhører en anden religion. 

Overrabbineren Bent Lexner sagde engang i sin prædiken en lørdag i synagogen, hvor jeg 

deltog, at man sagtens kan være jøde og dansker på samme tid. Jeg giver ham ret. Dette gælder 

ikke kun for jøder, men for alle med en anden etnisk baggrund end majoriteten, en anden 

religiøsitet, en anden kultur. Selvfølgelig er det muligt at være dansker selvom man har en 

anden kultur, derfor er jeg bestemt ikke enig med Bertel Haarder – eller er jeg? Min holdning er 

nemlig at jødisk eller muslimsk kultur kan være lige så dansk som frikadeller og påskefrokost. 

Måske går der lang tid for at majoriteten i Danmark er enige med mig, måske sker det aldrig. 

Jeg håber bare, at det en dag sker.   
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Konklusion 
Jeg har fundet ud af, at det er meget vigtigt at reflektere over hvilken undervisning og hvilke 

metoder man vælger til sin undervisning, når man skal undervise interkulturelt. Gennem denne 

opgave, har jeg med forskelige teorier om interkulturel undervisning, kulturbegreber mv. 

forsøgt at finde frem til handleanvisninger, som jeg som kommende lærer vil følge.  

Ved hjælp af mine interviews med elever, en kommende lærer med anden etnisk baggrund end 

dansk, og en dansk som andetsprogslærers hjælp, og analyse af min egen praksis i forbindelse 

med min tema dag i 4. klasse om kulturmøder, er jeg kommet frem til følgende konklusion; De 

interkulturelle kompetencer en historielærer skal besidde er komplekse. Jeg synes dog, at jeg er 

kommet til den konklusion, at det vigtigste er at man er åben over for andre kulturer. 

Identitetsbegrebet har så stor betydning for os som mennesker. Interkulturelt hjælper 

identitetsbegrebet os med at fundere over, hvad vi har til fælles, når det drejer sig om historie. 

Netop historiefaget er efter min mening et fag som formår at sætte tænker i gang om, hvem vi 

er nu, hvem vi var før, og hvem vi skal være i fremtiden. De fælles erfaringer som vi sammen 

skal finde frem til indeholder elementer af den sammen historie uanset hvilken kulturel 

baggrund vi har med os. Svaret på min problemformulering er at de interkulturelle 

kompetencer som historielæreren skal besidde er evnen til at tilrettelægge en undervisning 

hvor alle elever uanset etnicitet føler sig inddraget og forstået. Dette vil også styrke deres 

historiebevidsthed men også deres forståelse for deres identitet som er præget af historien. 

Perspektivering 
En af de ting jeg finder relevant i forhold til interkulturel undervisning, men som ikke er blevet 

belyst i denne bacheloropgave er hele læringsperspektivet, og derunder motivation. Der har i 

denne opgave ikke været plads til at dykke dybere ned i begrebet motivation, men jeg er dog 

kommet ind på relevansen af hvilken undervisning man tilrettelægger og jeg tænker at 

interkulturel undervisning netop kan være med til at motivere de etniske minoritetselever, som 

måske på nogle måder tager endnu mere afstand fra eller i hvert fald finder det yderligere 

svært at føle sig motiveret og føler at undervisningen er relevant. Efter min mening kan denne 

opgaves analyse og empiri på flere områder give et perspektiv på den interkulturelle 

undervisning og hvilken motivation der kan ligge bag.  
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Danske kolonier 
 

 

Fort Dansborg, Trankebar. Bygget af Ove Gjedde i 1620’erne 
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Fra 1620 til 1917 havde Danmark kolonier i tre verdensdele i Indien, i Afrika og i 

Amerika. De største var Trankebar i Indien, Guldkysten i Afrika og Dansk 

Vestindien i Amerika. 

Kolonisering 

De europæiske landes kolonisering af resten af verden begyndte ved "gen"-

opdagelsen af Amerika i 1492 og fundet af søvejen til Indien i 1498. Især Spanien, 

Portugal, Storbritannien, Frankrig og Holland blev magtfulde og rige ved at 

kolonisere områder i den nye verden og sende værdifulde varer hjem til Europa. 

Trankebar 

Det ville den danske konge også gerne, og i 1618 tog kaptajnen Ove Gjedde med 

en ekspedition til Indien. Her oprettede han kolonien Trankebar med et fort og en 

fabrik. Kolonien var dansk, indtil den i 1845 blev solgt til England. 

Guldkysten 

I 1658 oprettede man en koloni ved Guldkysten i Afrika. Hovedformålet med 

kolonien var at sende afrikanske slaver tilbage til Danmark. Da slavehandel blev 

forbudt i Danmark, forsvandt en del af meningen med kolonien, og i 1850 blev 

den solgt til England. 

Dansk Vestindien 

De andre europæiske lande tjente især mange penge på varer som sukker, tobak 

og kaffe fra Amerika, og for at få del i disse varer oprettede Danmark i 1672 en 

koloni på den lille ø St. Thomas ud for Amerika. Senere kom øerne St. Jan og St. 

Croix til, inden det hele efter en folkeafstemning i 1917 blev solgt til USA. 

Andre kolonier 

Danmark har gennem historien haft andre besiddelser, som også kan betragtes 

som kolonier. Grønland, Færøerne, Island, Norge og dele af Estland har således 

alle været en del af Danmark på et tidspunkt. 

Opgave 

Undersøg, hvad der gør, at man er slave, og hvilke samfund der har været 

slavesamfund op igennem historien. Skriv en dagbog om hvordan I tror det var at 

leve som slave, dengang. Der må gerne tegnes i dagbogen. 
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Kulturmøder 

 

Alle folk og alle lande repræsenterer en særlig kultur, der består af en række 

fællesskaber i form af fælles værdier, traditioner, sprog og historie. 

Der findes to kulturbegreber: et statisk og et dynamisk. 

 

Nogle mener, at kulturer ikke forandrer sig, og at kulturen det har taget mange år 

for en kultur at blive til. Man mener at mennesker er dem der bærer og udfører 

kulturen. Dette kaldes det statiske kulturbegreb.  

Andre mener at kultur er en eller flere processer, altså noget som hele tiden 

aftales eller forhandles. Det er normer og regler man taler om – f.eks. demokrati. 

Dette kaldes det dynamiske kulturbegreb.  

Gennem historien har mennesker bevæget sig fra sted til sted. I begyndelsen for 

at finde gode bosteder og for at følge de byttedyr, som man var afhængige af. 

Senere, da mennesket blev fastboende, udviklede man fællesskaber, der over tid 

blev til lande og stater. 

 

En særlig periode i historien kaldes ligefrem folkevandringstiden. Her vandrede 

rigtig mange folk og stammer fra nord mod syd og fra øst mod vest i Europa. 

 

Kulturmøder kan være positive og negative. Desværre har langt de fleste 

kulturmøder i historien været negative. 

Interview MB 
Spørgsmål:  

Hvilke specielle tiltag gør I her på skolen for de tosprogede 

- Hvad har I af ressourcer 

Hvilke værktøjer har man til rådighed i undervisningen? 

Bliver eleverne undervist i deres klasse, eller bliver de taget ud af klassen? 
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- Fordele og ulemper ved begge metoder 

Gode råd til hvordan man underviser et multikulturelt klasserum 

- Hvad skal læreren især være opmærksom på? 

Hvilke muligheder og hvilke problemer ser du i et multikulturelt klasserum? 

Interview Elever 
Hvordan er det at gå i en klasse, hvor der er forskellige kulturer? 

- Det første i tænker når i bliver spurgt om det? 

Hvis man nu skulle sige en ting som var rigtig godt ved det, hvad ville det så være? 

Hvad kan være svært ved, at der er flere forskellige kulture i en klasse? 

Hvorfor er det vigtigt at have historie? 

Interview H 
Hvilke personlige erfaringer har du med interkulturel undervisning? 

Dine gode råd til hvordan man som historielærer kan undervise i et flerkulturelt klasserum? 

- Hvad skal man være særlig opmærksom på? 

Hvilke muligheder/problematikker ser du i et flerkulturelt klasserum? 
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