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Indledning	  

”Folkeskolen	  skal	   forberede	  eleverne	   til	  deltagelse,	  medansvar,	   rettigheder	  og	  pligter	   i	  et	   sam-‐

fund	  med	  frihed	  og	  folkestyre.	  Skolens	  virke	  skal	  derfor	  være	  præget	  af	  åndsfrihed,	  ligeværd	  og	  

demokrati.”	  (Formålsparagraf, 2009, s. §1 stk. 3)	  

Således	   står	   der	   i	   Folkeskolens	   Formålsparagraf.	   Gennem	   undervisningen	   skal	  

skolens	   dannelsesideal	   opnås,	  men	   spørgsmålet	   er	   hvilken	   form	   for	   dannelse	   formålspara-‐

graffen	   lægger	   op	   til.	   Er	   det	   demokratisk	   dannelse,	   flerkulturel	   dannelse	   eller	  måske	   noget	  

helt	  tredje,	  som	  eleverne	  skal	  gennemgå?	  I	  den	  forbindelse	  er	  det	  relevant	  at	  se	  på,	  hvordan	  

formålsparagraffen	  spiller	  sammen	  med	  det	  samfund,	  vi	  lever	  i.	  Følger	  skolens	  dannelsesideal	  

mon	  samfundsudviklingen?	  I	  2014	  fik	  72.339	  personer	  asyl	  eller	  opholdstilladelse	  i	  Danmark.	  

Indvandringen	   har	   aldrig	   været	   højere,	   og	   tallet	   ligger	   12	   pct.	   højere	   end	   i	   2013	   (Statestik, 

2014).	  Danmark	  bliver	  i	  stadigt	  stigende	  grad	  flerkulturelt,	  og	  det	  mener	  jeg,	  at	  man	  som	  lærer	  

bør	  forholde	  sig	  til,	  for	  på	  bedst	  mulig	  måde	  at	  klæde	  eleverne	  på	  til	  det	  samfund,	  de	  er,	  og	  i	  

fremtiden	  også	  skal	  være,	  en	  del	  af.	  

	  

Filosoffen	  Peter	  Kemp	  mener,	  at	  man	  i	  denne	  globaliserede	  verden	  må	  danne	  og	  uddanne	  ele-‐

verne	  til	  verdensborgere.	  ”Verdensborgeren	  betyder	  i	  vor	  tid	  det	  menneske,	  der	  tager	  nutidens	  

store	  brændende	  globale	  problemer	  op	  for	  at	  bidrage	  til	  løsninger,	  der	  kan	  være	  til	  gavn	  for	  hele	  

menneskeheden”	  (Kemp, 2013, s. 13). Selvom	  verdensborgeren	  ifølge	  Kemp	  bør	  være	  det	  over-‐

ordnede	  mål	  for	  skolens	  dannelsesideal,	  konstaterer	  han,	  at	  det	  langt	  fra	  forholder	  sig	  sådan	  i	  

den	  danske	  folkeskole.	  Han	  opstiller	  to	  overordnede	  grunde	  til,	  at	  verdensborgeridealet	  ikke	  

bliver	  ført	  ud	  i	  livet:	  Den	  snævre,	  danske	  nationalisme,	  som	  han	  anser	  for	  verdensborgerens	  

modstander,	  samt	  samfundets	  økonomiske	  markedstænkning,	  som	  sætter	  personlige	  og	  soci-‐

ale	  mål	  og	  idealer	  i	  baggrunden (ibid. s. 14).	  Dermed	  står	  dannelsen	  til	  verdensborgeren	  over-‐

for	  en	  række	  udfordringer	  i	  forhold	  til	  den	  måde,	  staten	  ønsker	  at	  føre	  skole	  på.	  

Dette	  stiller	  læreren	  overfor	  en	  række	  udfordringer	  som	  er	  vigtige	  at	  forholde	  sig	  

til,	  når	  man	  ønsker	  at	  ruste	  eleverne	  til	  det	  globaliserede,	  flerkulturelle	  samfund,	  de	  er	  en	  del	  

af.	  Visionen	  for	  denne	  opgave	  er	  at	  sætte	  fokus	  på,	  hvordan	  man	  som	  lærer	  kan	  åbne	  elever-‐

nes	  samfundsforståelse,	  så	  de	  tager	  stilling	  til	  udfordringer	  i	  hele	  verden	  i	  stedet	  for,	  hvad	  der	  

blot	  foregår	  i	  egen	  baghave.	  
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I	  tråd	  med	  Kemps	  tanker	  om	  verdensborgerbegrebet	  og	  den	  nationalistiske	  udfordring	  stiller	  

Claus	  Haas,	  lektor	  ved	  Institut	  for	  Pædagogik	  og	  tilknyttet	  forskningsenheden	  i	  Interkulturelle	  

læreprocesser,	  skarpt	  på,	  hvilken	  dannelse	  Folkeskolens	  Formål	  fordrer.	  Haas	  mener,	  at	  Fol-‐

keskolens	  Formål	  i	  udgangspunktet	  virker	  godt,	  rummeligt	  og	  solidarisk,	  men	  i	  praksis	  mener	  

han	  ikke,	  at	  den	  rummer	  plads	  til	  flere	  kulturer	  (Haas, 2014, s. 18).	  Haas	  hævder,	  at	  formålspa-‐

ragraffen	   repræsenterer	   en	   nationalistisk	   forståelse,	   som	   fordrer	   en	   kristen-‐national	   folke-‐

skole.	  Formålsparagraffen	  lægger	  op	  til	  dansk	  demokratisk	  dannelse	  i	  stedet	  for	  multikulturel	  

dannelse	  i	  og	  med,	  at	  man	  taler	  om	  eksempelvis	  åndsfrihed,	  ligeværd	  og	  demokrati.	  Ord	  som	  

alle	  er	  traditionelle	  danske	  demokratiske	  værdibegreber.	  Dermed	  mener	  Haas,	  at	  der	  implicit	  

i	  Folkeskolens	  Formål	   ligger	  en	  stærk	   tendens	   til	  assimilation	  (ibid.	   s.	  18-‐19),	   som	  er	  uhen-‐

sigtsmæssig	   i	   den	   foranderlige	   og	   mangfoldige	   verden,	   vi	   lever	   i	   nu	   til	   dags.	   Folkeskolens	  

Formål	  kan	  dermed	  ses	  som	  en	  barriere	  mod	  et	  moderne	  og	  flerkulturelt	  dannelsesideal.	  Der	  

står	  to	  uforenelige	  positioner	  overfor	  hinanden;	  skolen	  og	  uddannelsen	  som	  redskab	  til	  assi-‐

milation	  over	  for	  en	  skole	  som	  giver	  plads	  til	  et	  flerkulturelt	  dannelsesideal,	  der	  dermed	  i	  vi-‐

dere	  udstrækning	  giver	  plads	  til	  forskellige	  kulturer	  med	  individuelle	  dannelsessyn	  og	  værdi-‐

grundlag.	  

Historielærerne	   i	   folkeskolerne	   er	   den	   største	   faggruppe	   af	   historie-‐	   og	   kultur-‐

formidlere	  i	  Danmark.	  Stort	  set	  alle	  stifter	  bekendtskab	  med	  historielærere	  i	  løbet	  af	  deres	  liv,	  

og	  historielærerne	  har	  dermed	  en	  privilegeret	  mulighed	  og	  særligt	  ansvar	  for	  at	  påvirke	  ele-‐

vers	  historiebevidsthed	  og	  kulturforståelse (ibid. s. 130).	  For	  at	  kunne	  agere	  respektfuldt	  og	  

forstående	  overfor	  et	  andet	  menneske,	  uanset	  kulturel	  baggrund,	  mener	  magister	  i	  kulturso-‐

ciologi,	   Iben	   Jensen,	  at	  man	   i	  et	   flerkulturelt	   samfund	  bør	  være	   i	   stand	   til	  at	   reflektere	  over	  

egne	  og	  andres	  handlinger.	  Dette	  mener	  I.	  Jensen,	  at	  man	  bliver	  i	  stand	  til,	  hvis	  man	  besidder	  

interkulturelle	  kompetencer (Jensen I. , 2014, s. 15-16).	  

	  

Denne	  opgave	  vil	  argumentere	  for,	  at	  samfundet	  skal	  forholde	  sig	  til	  dets	  flerkulturelle	  aspekt	  

og	  dermed	  åbne	  op	   for	  og	   se	  på	  demokratiet	   som	  værende	   inkluderende	   for	   flere	  kulturer.	  

Globaliseringen	  og	  den	  stigende	  immigration	  sætter	  sit	  præg	  på	  samfundet	  og	  er	  en	  stor	  del	  af	  

det	  danske	  samfund	  i	  dag.	  Det	  skaber	  en	  række	  udfordringer	  i	  forbindelse	  med	  dannelsesop-‐

gaven	  i	  skolen.	  Skal	  vi	  som	  danskere	  mon	  genoverveje	  vores	  danske	  demokratiske	  værdier	  for	  

at	  imødekomme	  det	  flerkulturelle	  aspekt	  i	  samfundet,	  og	  betyder	  det	  mon,	  at	  vi	  må	  give	  afkald	  
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på	  nogle	  af	  vores	  danske	  værdier?	  Udfordringerne	  er	  mange,	  men	  væsentlige	  at	  forholde	  sig	  

til	  som	  lærer,	  der	  har	  ansvar	  for	  elevers	  dannelse	  i	  et	  flerkulturelt	  samfund.	  

	  

Jeg	  ønsker	  som	  kommende	  historielærer	  at	  være	   i	   stand	   til	  at	   lave	  en	  kvalificeret	  undervis-‐

ning	  ud	  fra	  visionen	  om,	  at	  eleverne	  skal	  blive	  flerkulturelt	  dannede.	  Denne	  vision	  kræver,	  at	  

man	  som	  lærer	  finder	  sig	  selv	  i	  mødet	  mellem	  det	  almenpædagogiske	  og	  det	  faglige,	  hvor	  både	  

elevernes	  forhold	  til	  samfundet	  samt	  den	  politiske	  dagsorden,	  der	  bl.a.	  gennem	  Folkeskolens	  

Formål	  producerer	  dansknationalistiske	   idealtyper,	  er	  udfordringer	  som	  er	  relevante	  at	   for-‐

holde	  sig	  til.	  

	  

Visionen	  for	  denne	  opgave	  er	  dermed,	  med	  udgangspunkt	  i	  Kemps	  og	  Haas’	  syn	  på	  det	  globa-‐

liserede,	  flerkulturelle	  samfund,	  at	  undersøge,	  hvordan	  man	  som	  historielærer	  kan	  bidrage	  til	  

elevers	  tilegnelse	  af	  interkulturelle	  kompetencer	  og	  grundlæggende	  kulturforståelse,	  så	  man	  

derigennem	  skaber	   grundlag	   for	   respektfuld	  og	   ligeværdig	   kommunikation	   i	   klasserummet,	  

samfundet	  og	  verden.	  

	  

På	  baggrund	  af	  ovenstående	  opstilles	  følgende	  problemstilling.	  

Problemformulering	  

Hvilke	   didaktiske	   udfordringer	   står	   man	   som	   historielærer	   overfor,	   når	   intentionen	   er	   at	  

styrke	  elevernes	  kulturforståelse	  og	  interkulturelle	  kompetencer	  med	  udgangspunkt	  i	  et	  fler-‐

kulturelt	  dannelsesideal?	  

Læsevejledning	  

Dette	   bachelorprojekt	   vil	   besvare	   min	   problemformulering	   gennem	   et	   teori-‐,	   analyse-‐	   og	  

diskussionsafsnit.	  Jeg	  vil	  i	  analysen	  behandle	  empiri	  samt	  supplere	  op	  med	  mulige	  handleper-‐

spektiver	   i	   form	  af	  undervisningseksempler.	   Slutteligt	   konkluderer	   jeg	  på	  problemstillingen	  

og	  giver	  derefter	  et	  bud	  på	  et	  overordnet	  handleperspektiv	  i	  forhold	  til	  problemstillingen.	  

Opgavens	   tre	  overordnede	  dele,	   teori,	   analyse	  og	  diskussion,	   er	   yderligere	   inddelt	   i	  mindre	  

afsnit.	  

I	   teoriafsnittet	  defineres	  begreberne	  kulturforståelse,	   interkulturel	  kompetence,	  

historiefagets	   formål	   og	   det	   flerkulturel	   dannelsesideal.	   Kulturforståelsesbegrebet	   og	   inter-‐
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kulturel	  kompetence	  behandles	  hovedsagligt	  ud	  fra	  lektorerne	  Iben	  Jensen	  og	  	  Nanna	  Butters	  

teorier.	  Dernæst	  kommer	  et	  afsnit	  om	  historiefagets	  formål.	  For	  at	  definere	  hvilken	  forståelse	  

af	  formålet	  denne	  opgave	  læner	  sig	  op	  ad,	  har	  det	  været	  nødvendigt,	  kort	  at	  analysere	  uddrag	  

af	   formålene,	   som	   berører	   kulturbegrebet,	   ud	   fra	   det	   definerede	   kulturbegreb.	   Derudover	  

præsenteres	  historiebevidsthedsbegrebet	   i	  et	  afsnit	  ud	   fra	  Bernhard	  Eric	   Jensens	   forståelse.	  

Slutteligt	   begrebsafklares	   det	   flerkulturelle	   dannelsesideal	   med	   udgangspunkt	   i	   	   Wolfgang	  

Klafkis	  kritisk	  konstruktive	  dannelsesteori.	  I	  den	  forbindelse	  præsenteres	  Salatskålsmodellen,	  

som	  ifølge	  Claus	  Haas	  er	  en	  model,	  der	  danner	  grundlag	  for	  optimal	  sameksistens	  i	  et	  flerkul-‐

turelt	  samfund.	  	  

I	  anden	  del	  af	  opgaven	  analyseres	  empirien.	  Sideløbende	  med	  dette	  kommer	  der	  

to	  handleperspektiver	  i	  form	  af	  undervisningseksempler,	  som	  prøver	  at	  tage	  højde	  for	  de	  di-‐

daktiske	  udfordringer,	  som	  man	  får	  øje	  på	  i	  analysen.	  Disse	  undervisningseksempler	  analyse-‐

res	  også	  ved	  hjælp	  af	  den	  præsenterede	  teori.	  Slutteligt	  opsamles	  der	  på	  de	  hovedpointer	  og	  

fokusområder,	  som	  analysen	  åbner	  op	  for.	  

I	  diskussionsafsnittet,	  som	  udgør	  opgavens	  tredje	  og	  sidste	  del,	  sættes	  der	  fokus	  

på	  de	  udfordringer,	  analysen	  skitserer,	  samt	  hvilke	  forhold	  i	  samfundet,	  der	  bidrager	  til	  disse	  

udfordringer.	  

Empiri	  og	  metode	  

Opgavens	  empiriske	  grundlag,	  som	  gennem	  analyse	  anvendes	  til	  at	  besvare	  problemformule-‐

ringen,	  er	  indsamlet	  af	  Nanna	  B.	  Butters,	  der	  er	  cand.	  mag	  i	  Kultur-‐	  og	  sprogmødestudier,	  an-‐

tropologi	   og	  historie.	   Empirien	  består	   af	   to	   interviews	  med	  historielærere	   fra	   to	   forskellige	  

klasser	  (bilag	  1	  og	  2)	  samt	  en	  opgave	  stillet	  af	  N.	  Butters	  og	  besvaret	  af	  en	  elev.	  I	  den	  dedukti-‐

ve	   analyse	   anvendes	   uddrag	   fra	   de	   to	   interviews.	   De	   to	   interviews	   kan	   læses	   i	   deres	   fulde	  

længde	  i	  bilag	  1	  og	  2.	  Empirien	  er	  indhentet	  i	  foråret	  2013	  i	  henholdsvis	  4.	  og	  9.	  klasse	  på	  Blå-‐

gård	  Skole	  på	  Nørrebro,	  som	  er	  en	  skole	  med	  60	  pct.	  flersprogede	  elever,	  der	  tilsammen	  taler	  

mindst	  42	  forskellige	  sprog.	  Blågård	  Skole	  har	  fokus	  på	  interkulturel	  undervisning	  og	  pæda-‐

gogik,	  hvilket	  kommer	  til	  udtryk	   i	  skolens	  udviklingskommissorium	  hvor	  der	  står,	  at	  elever,	  

medarbejdere	  og	  forældre	  skal	  kunne	  reflektere	  over,	  hvem	  de	  selv	  er,	  og	  hvordan	  de	  er	  med	  

til	  at	  definere	  andre (Blågård Skole, 2013).	  Det	  fremgår	  ikke	  yderligere	  af	  skolens	  kommissori-‐

um,	  hvilken	  definition	  af	  interkulturel	  undervisning	  de	  læner	  sig	  opad.	  I	  analysen	  af	  empirien	  
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fra	  Blågård	  Skole	  tages	  udgangspunkt	  i	  en	  konstruktivistisk	  kulturforståelse	  med	  et	  flerkultu-‐

relt	  dannelsesideal	  som	  almenpædagogisk	  mål	  for	  undervisningen.	  

Metodekritik	  

Metodisk	  skal	  det	  indledningsvist	  siges,	  at	  med	  udgangspunkt	  i	  to	  interviews	  med	  historielæ-‐

rere	  samt	  et	  opgaveark,	  kan	  man	  ikke	  sige	  noget	  generelt	  og	  gældende	  om	  emnet	  som	  helhed.	  

Med	  det	  empiriske	  materiale	  kan	  man	  derimod	  få	  øje	  på	  tegn	  og	  tendenser,	  som	  kaster	  speci-‐

fikke	  perspektiver	  over	  emnet,	  der	  også	  muligvis	  gør	  sig	  gældende	  i	  bredere	  forstand.	  Denne	  

kvalitative	  metode	   giver	  mulighed	   for	   dybdegående	   svar,	  men	   tegner	   ikke	   nødvendigvis	   et	  

billede	  af,	  hvordan	  historieunderviseres	  tanker	  og	  tilgange	  til	  undervisningen	  er	  som	  helhed.	  

Målet	  med	  analysen	  af	  empirien	  er	  at	  få	  indblik	  i	  den	  enkelte	  lærers	  overvejelser	  og	  strategier	  

ift.	  interkulturel	  historieundervisning.	  

Teori	  og	  begrebsafklaring	  

I	  opgaven	  gøres	  gennemgående	  brug	  af	  begreberne	  kulturforståelse,	  interkulturel	  kompetence	  

og	  flerkulturelt	  dannelsesideal.	  I	  det	  følgende	  vil	  jeg,	  gennem	  forskellige	  teoretikere,	  specifice-‐

re,	  hvilken	  forståelse	  af	  begreberne	  jeg	  læner	  mig	  opad.	  Slutteligt	  i	  denne	  begrebsafklarende	  

del	  af	  opgaven	  præsenteres	  historiefagets	  formål	  med	  særligt	  fokus	  på	  kulturbegrebet	  og	  dets	  

teoretisk	  funderede	  betydning.	  

Kulturforståelse	  

Kulturer	  kan	  beskrive	  normer	  og	  grundregler	  for	  en	  gruppes	  form,	  vaner	  og	  adfærdsmønstre,	  

-‐	  det	  være	  sig	  eksempelvis	  arbejdskultur,	  familiekultur,	  skolekultur	  mv.	  Kultur	  opstår	  gennem	  

stadig	  beskæftigelse	  med	  og	  tilknytning	  til	  fællesskaber,	  som	  giver	  grupper	  en	  bestemt	  tradi-‐

tion	  og	  sammenhæng.	  Kulturer	  siger	  dermed	  noget	  om	  måden	  mennesker	  indgår	  i	  sociale	  re-‐

lationer	  på (Jensen I. , 2014).	  Kulturforståelsesbegrebet	  forholder	  sig	  til	  måden	  hvorpå	  denne	  

kultur	  indoptages,	  fortolkes	  og	  genfortolkes.	  

	  

Det	  klassiske	  kulturbegreb	  

Begrebet	  kultur	  er	  noget	  mennesket	  i	  større	  eller	  mindre	  grad	  har	  forholdt	  sig	  til	  siden	  renæs-‐

sancen,	   hvor	   opdagelsesrejser	   førte	   til	   møder	   mellem	   forskellige	   samfundskulturer	   verden	  

over.	   I	  1960’erne	  opstod	  og	  det	  klassiske	  kulturbegreb.	  I.	   Jensen	  kalder	  den	  klassiske	  kultur-‐
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forståelse	  for	  det	  beskrivende	  kulturbegreb	  i	  og	  med,	  at	  man	  søger	  at	  finde	  fællestræk	  mellem	  

mennesker	  indenfor	  samme	  kultur,	  samtidig	  med,	  at	  man	  udpeger	  ting	  man	  selv	  gør,	  som	  er	  

anderledes	  fra	  ting	  folk	  i	  andre	  grupper	  og	  kulturer	  gør.	  Man	  forklarer	  menneskers	  ageren	  ud	  

fra	  deres	  kulturelle	  baggrunde	  (ibid.	  s.	  49).	  

Man	   kan	   sammenligne	   det	   klassisk	   antropologiske	   kulturbegreb	   og	   det	   beskri-‐

vende	  kulturbegreb	  med	  en	  essentialistisk	  kulturforståelse,	  da	  man	  indenfor	  denne	  er	  sin	  egen	  

kultur.	  Enten	  udtrykker	  man	  kulturen	  gennem	  sine	  handlinger,	  eller	  også	  bidrager	  man	  til	  at	  

opretholde	  kulturen	  i	  det	  sociale	  system,	  man	  er	  i.	  Dette	  fører	  dermed	  til	  en	  forståelse	  af,	  at	  

mennesker	   fra	  andre	  kulturer	  må	   tænke	  og	  handle	  anderledes	  end	  en	  selv (Butters, 2010, s. 

76).	  Butters	  kritiserer	  den	  klassiske	  kulturforståelse,	  da	  hun	  mener,	  at	  det	  bidrager	  til	  skabel-‐

sen	  af	  radikal	  andethed	  i	  og	  med,	  at	  der	  sættes	  fokus	  på	  forskelle	  mellem	  mennesker	  i	  en	  grad,	  

som	   fører	   til	   stigmatiseringer	   (ibid.	   s.	   76).	  Den	   essentialistiske	   kulturforståelse	   skaber	   der-‐

med	  kløfter	  mellem	  kulturer.	  Kultur	  er	  ikke	  noget	  man	  har,	  men	  skal	  nærmere	  ses	  som	  noget	  

man	   gør	   og	   som	   noget,	   der	   skabes	  mellem	  mennesker,	   og	   dermed	   kommer	   det	   komplekse	  

kulturbegreb	  i	  spil.	  Med	  den	  essentialistiske	  kulturforståelse	  risikerer	  man,	  at	  fokus	  bliver	  på	  

mødet	  mellem	  forskellige	  kulturer	  frem	  for,	  at	  det	  bliver	  mødet	  mellem	  mennesker.	  Med	  den	  

essentialistiske	  kulturforståelse	  er	  der	  fare	  for,	  at	  folk	  bliver	  etnocentriske.	  Etnocentrisme	  er	  

en	  betegnelse	  for,	  hvordan	  man	  sætter	  sin	  egen	  kultur,	  livsform	  og	  værdier	  i	  centrum	  og	  an-‐

vender	  dem	  som	  målestok	   for,	  hvordan	  alle	  andre	  bør	   leve	  deres	   liv	   (Jensen I. , 2014, s. 22).	  

Essenstialismen	   og	   etnocentrismen	   fremstiller	   ofte	   stereotyper,	   men	   disse	   stereotyper	   kan	  

bruges	  konstruktivt.	  Nogle	  gange	  kan	  det	  være	  en	   fordel,	  at	  man	   i	  mødet	  med	  et	  menneske	  

med	  anden	  kulturel	  baggrund	  tager	  udgangspunkt	  i	  stereotypen	  (ibid.	  s.	  23),	  det	  være	  sig	  ek-‐

sempelvis	  forforståelse	  af	  bestemt	  mad	  man	  ikke	  bør	  servere	  for	  en	  muslim	  eller	  tøj,	  man	  ikke	  

bør	  iklæde	  sig	  i	  særlige	  situationer.	  

	  

Det	  klassiske	  kulturbegreb	  bygger	  dermed	  på	  en	  forståelse	  af	  kultur,	  som	  noget	  man	  er.	  Den-‐

ne	  essentialistiske	  kulturforståelse	  anskuer	  kulturen	  som	  kernen	  og	  essensen	  i	  mennesket	  og	  

skildrer	  dermed	  mennesker	  som	  værende	  knyttet	  til	  en	  bestemt	  kultur.	  Denne	  opfattelse	  kan	  

bidrage	  til	  ”os	  og	  dem”	  opfattelser.	  For	  at	  nuancere	  kulturbegrebet	  vil	  der	  i	  det	  følgende	  afsnit	  

sættes	  fokus	  på	  det	  komplekse	  kulturbegreb,	  og	  hvordan	  dette	  kan	  ses	  som	  en	  pendant	  til	  det	  

klassiske	  kulturbegreb.	  
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Det	  komplekse	  kulturbegreb	  

Hvis	  man	   anskuer	   kultur	   som	  betydninger	   og	   betydningssystemer,	   anvender	  man	  det	  kom-‐

plekse	  kulturbegreb	  (ibid.	  s.	  36).	  Man	  fokuserer	  på	  hvad	  den	  enkelte	  skaber	  sine	  meninger	  og	  

betydninger	   ud	   fra.	   Gennem	   sammenhængende	   betydningssystemer	   skitseres	   og	   udvikles	  

forskellige	  kulturer.	  

I.	   Jensen	  opdeler	  det	  komplekse	  kulturbegreb	   i	   to	   forskellige	  kategorier.	  Kultur	  

som	  betydningssystemer	  og	  kultur	  som	  praksis,	  altså	  kultur	  som	  noget	  man	  gør	  (ibid.	  s.	  36).	  

Betydningssystemerne	  er	  præget	  af	  en	  grundlæggende	  semiotik,	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  man	  aflæ-‐

ser	  tegnsystemer	  i	  forskellige	  kontekster	  i	  verden.	  Når	  tegn	  indgår	  i	  bestemte	  sammenhænge	  

og	  relationer	  til	  hinanden,	  skaber	  de	  sammen	  bestemte	  betydninger	  (ibid.	  s.	  37).	  De	  tegnsy-‐

stemer	  man	  knytter	  til	  kvinder	  har	  eksempelvis	  også	   indflydelse	  på	  de	  tegn,	  man	  knytter	  til	  

mænd.	  Betydningssystemer	  er	  også	  præget	  af	  diskurser	  i	  samfundet	  (ibid.	  s.	  37).	  Når	  man	  om-‐

taler	  ting	  på	  en	  bestemt	  måde,	  udelukker	  man	  samtidig	  også	  andre	  måder	  at	  tale	  om	  tingene	  

på.	  I.	  Jensen	  ser	  dermed	  en	  sammenhæng	  mellem	  de	  tegn	  man	  ser	  og	  de	  diskurser,	  der	  optræ-‐

der	  i	  samfundet.	  Kulturforståelsen	  er	  dermed	  semiotisk	  og	  diskursiv	  (ibid.	  s.	  38).	  

Kultur	  som	  praksis	  beskriver	  det	  man	  gør,	  fx	  at	  de	  laver	  mad	  på	  en	  bestemt	  må-‐

de,	  frem	  for	  det	  man	  er	  fx	  at	  de	  er	  tyrkere.	  Hvis	  man	  anskuer	  kultur	  som	  praksis,	  flytter	  man	  

fokus	  fra	  kulturen	  som	  en	  samlet	  helhed	  til	  et	  fokus	  på	  bestemte	  felter	  (ibid.	  s.	  47).	  Når	  man	  

ser	   på	   praksis	   flytter	  man	   fokus	   fra	   nationalitet	   og	   etnicitet,	   og	   det	   øger	  muligheden	   for	   at	  

skabe	  nye	  fællesskaber	  og	  dermed	  nedbryde	  stereotyper.	  I.	  Jensen	  mener,	  at	  hvis	  man	  ansku-‐

er	   kultur	   som	   praksis,	   så	   mindsker	   man	   kulturbegrebets	   dominerende	   og	   typologiserende	  

funktion	  i	  samfundet	  (ibid.	  s.	  47).	  

Det	   komplekse	   kulturbegreb	  kan	   dermed	   ses	   som	   en	   pendant	   til	   det	   klassiske	  

kulturbegreb.	   Hvor	   det	   klassiske	   kulturbegreb	   er	   beskrivende	   og	   har	   fokus	   på	   kultur,	   som	  

noget	  man	  er	  og	  noget,	  der	  viser	  forskelle	  mellem	  mennesker,	  så	  defineres	  det	  komplekse	  kul-‐

turbegreb	  ud	   fra,	   at	   kultur	   er	   betydningssystemer	  og	  dermed	  noget	  mennesker	   skaber	  me-‐

ninger	  gennem	  og	  handler	  ud	  fra	  (ibid.	  s.	  25).	  I	  klassisk	  kulturforståelse	  ses	  mennesker	  som	  

bærere	   af	   kulturen,	   hvorimod	   der	  med	   den	   komplekse	   kulturforståelse	  menes,	   at	   kulturen	  

formes	  gennem	  hverdagspraksis	  (ibid.	  s.	  48).	  

	  

Det	  komplekse	  kulturbegreb	  bygger	  på	  en	  konstruktivistisk	   tankegang,	  hvor	  al	  menneskelig	  

erkendelse	  er	  socialt	  konstrueret	  (ibid.).	  Det	  betyder,	  at	  man	  påvirkes	  af	  de	  omgivelser	  man	  er	  
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i,	   og	  betragter	  dermed	  sig	   selv	  og	  verden	  ud	   fra	  den	  kultur	  man	  er	  opvokset	   i.	  Det	  betyder	  

samtidig,	  at	  man	  med	  en	  konstruktivistisk	  kulturforståelse	  ikke	  mener,	  at	  der	  findes	  en	  objek-‐

tiv	  og	  neutral	  virkelighed	  i	  og	  med,	  at	  den	  måde	  man	  ser	  verden	  på	  er	  præget	  af	  det,	  man	  gen-‐

nem	  livet	  har	  lært	  er	  betydningsfuldt,	  vigtigt	  og	  virkeligt.	  Derfor	  kan	  man	  aldrig	  forholde	  sig	  

objektivt	   til	   virkeligheden.	   Et	   konstruktivistisk	   perspektiv	   på	   kulturforståelsen	  må	   dermed	  

være,	  at	  man	  i	  mødet	  med	  et	  andet	  menneske	  er	  medskabende	  til	  fælleskultur	  frem	  for	  repræ-‐

sentanter	  fra	  hvert	  sit	  ståsted	  (ibid.	  s.	  24).	  

	  

I	  opgaven	  tages,	  på	  baggrund	  af	  ovenstående,	  udgangspunkt	   i	   I.	   Jensens,	  Butters	  og	  C.	  Haas’	  

socialkonstruktivistiske	  forståelse	  af	  kulturbegrebet,	  da	  det	  er	  min	  overbevisning,	  at	  essentia-‐

lismen	   understøtter	  modpolskulturer	   og	   dermed	   bidrager	   til	   monokulturer	   hvorimod	   kon-‐

struktivismen	  skaber	  grobund	  for	  bedre	  kulturforståelse	  i	  et	  flerkulturelt	  samfund	  og	  dermed	  

også	  i	  det	  flerkulturelle	  klasserum.	  

	  

I	  det	  følgende	  beskrives,	  på	  baggrund	  af	  en	  konstruktivistisk	  kulturforståelse,	  hvad	  interkul-‐

turel	  kompetence	  er,	  samt	  hvilken	  betydning	  besiddelsen	  af	  disse	  kompetencer	  har	  for	  mødet	  

med	  mennesker,	  der	  repræsenterer	  andre	  kulturer	  end	  en	  selv.	  

	  

Interkulturel	  kompetence	  

”Kulturforståelse	   kræver	   interkulturel	   kompetence	   (…)	   Interkulturel	   kompetence	   er	   at	   kunne	  

dét,	  man	  har	  brug	  for,	  for	  at	  begå	  sig	  i	  flerkulturelle	  samfund”	  (Jensen I. , 2014, s. 13).	  Dermed	  

hævder	  I.	  Jensen,	  at	  et	  menneske	  skal	  være	  interkulturelt	  kompetent	  for	  at	  kunne	  leve	  og	  age-‐

re	  hensigtsmæssigt	   i	  nutidens	  globaliserede	  og	   flerkulturelle	  verden.	  Lingvisten	  Michael	  By-‐

ram	  mener,	  at	  det	  at	   tilegne	  sig	   interkulturelle	  kompetencer	  er,	  at	  eleverne	   lærer	  at	  mestre	  

konkrete	  færdigheder (Byram, 2000).	  I.	  Jensen	  ser	  derimod	  på	  interkulturel	  kompetence	  som	  

et	  livslangt	  projekt.	  Kompetencer	  som	  konstant	  udvikles	  og	  videreudvikles (Jensen I. , 2014, s. 

14).	  

I.	   Jensens	   forståelse	   af	   begrebet	   interkulturel	   kompetence	   bygger	   på	   et	   kom-‐

plekst	  kulturbegreb.	  Hun	  mener,	  at	  man	  har	  bedre	  forudsætninger	  for	  at	  forstå	  kulturens	  be-‐

tydning	  i	  forskellige	  situationer,	  hvis	  man	  formår	  at	  kommunikere	  interkulturelt	  (ibid.	  s.	  13).	  

Udover	  fokus	  på	  interkulturel	  kommunikation	  er	  det	  også	  vigtigt,	  at	  man	  besidder	  evnen	  til	  at	  
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respektere	  andre	  menneskers	  syn	  på	  verden,	  selvom	  det	  går	  mod	  ens	  egen	  virkelighedsopfat-‐

telse.	  Samtidig	  skal	  man	  dog	  turde	  stå	  ved	  sine	  egne	  værdier	  (ibid.	  s.	  13).	  Tilegnelsen	  af	  inter-‐

kulturelle	  kompetencer	  kræver,	  at	  man	  har	  en	  vis	  indsigt	  i	  forskellige	  samfundsstrukturer	  i	  et	  

multikulturelt	   perspektiv	   samt,	   at	  man	  har	   syn	   for	   samfundsdiskurser,	   etnicitet	   og	   kulturel	  

identitet	  (ibid.	  s.	  13).	  Det	  betyder	  dermed,	  at	  man	  ikke	  nødvendigvis	  besidder	  interkulturelle	  

kompetencer	   ved	   blot	   at	   have	   en	   bestemt	   holdning	   til	   et	   givent	   kulturelt	   forhold.	  Man	   skal	  

derimod	  fagligt	  og	  sagligt	  kunne	  argumentere	  for	  sine	  standpunkter	  samt	  være	  åben	  og	  imø-‐

dekommende	  overfor	  andre	  måder	  at	  anskue	  forhold	  på	  (ibid.	  s.	  13).	  I.	  Jensen	  mener,	  at	  man	  

besidder	  interkulturelle	  kompetencer,	  når	  man	  er	  i	  stand	  til	  at	  reflektere	  over	  egne	  og	  andres	  

handlinger	  og,	  at	  man	  ud	  fra	  disse	  forskelle	  kan	  agere	  forstående	  og	  respektfuldt	  (ibid.	  s.15-‐

16).	  

	  

På	  baggrund	  af	  I.	  Jensens	  forståelse	  af	  interkulturel	  kompetence,	  hvor	  hun	  anser	  interkulturel	  

kommunikation	   som	  en	   central	   færdighed	   for	   alle	  mennesker,	   vil	   følgende	   afsnit,	   ud	   fra	   en	  

analysemodel,	   uddybe	   hvilke	   faktorer,	   der	   spiller	   en	   væsentlig	   rolle,	   for	   at	  mennesker	   kan	  

kommunikere	  interkulturelt.	  

Interkulturel	  kommunikation	  

I.	  Jensen	  har	  udviklet	  en	  analysemodel	  for	  interkulturel	  kommunikation,	  som	  skitserer	  hvor-‐

dan	  kulturen	  kan	  påvirke	  vores	  kommunikation	  (ibid.	  s.	  98).	  I	  modellen	  lægges	  vægt	  på	  men-‐

neskers	  erfaringspositioner	  samt	  forestillinger	  om	  sig	  selv	  og	  andre,	  som	  fører	  til	  fixpunkter	  

mellem	  de	  involverede.	  Modellen	  kan	  anvendes	  til	  at	  blive	  opmærksom	  på,	  hvordan	  fx	  etnici-‐

tet,	  alder	  og	  køn	  spiller	  ind	  på	  kommunikationen.	  

Selvforståelsen	  og	  forforståelsen	  er	  gensidigt	  afhængige	  af	  hinanden	  i	  og	  med,	  at	  

når	  man	  danner	  sig	  forforståelser	  om	  ”de	  andre”,	  skaber	  man	  dermed	  også	  en	  forståelse	  af	  sig	  

selv	  for	  at	  skitsere	  forskellen	  (ibid.	  s.	  104).	  I	  kommunikationen	  er	  der	  fare	  for,	  at	  folk	  bliver	  

etnocentriske	  i	  og	  med,	  at	  man	  gennem	  forforståelse	  og	  selvforståelse	  idealiserer	  egen	  kultur	  

samt	  egne	  værdier	  og	  derigennem	  fortolker	  og	  definerer	  andre	  kulturer	  (ibid.	  s.	  105).	  

Fixpunkter	   indikerer	   de	   spændingsfelter	   en	   samtale	   kan	   bevæge	   sig	   ind	   i,	   når	  

man	  taler	  om	  emner	  som	  begge	  kulturer	  føler	  sig	  repræsenteret	  indenfor	  (ibid.	  s.	  105)	  og	  dis-‐

se	  emner	  kan	  være	  med	  til	  at	  give	  et	  billede	  af,	  hvad	  der	  optager	  samfundet/folk	   i	  en	  given	  
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periode.	  Brug	  af	  tørklæde	  og	  svinekød	  i	  folkeskolen	  kan	  ses	  som	  eksempler	  på	  disse	  fixpunk-‐

ter,	  som	  har	  fyldt	  meget	  i	  samfundsdebatten.	  

	  

	  

(Jensen I. , 2014, s. 98)	  

	  

Forskellige	   erfaringspositioner	  medfører,	   at	  man	   anskuer	   verden	   ud	   fra	   en	   be-‐

stemt	  horisont,	  alt	  efter	  hvilke	  erfaringer	  man	  har	  tilegnet	  sig	  gennem	  livet.	  Erfaringer	  er	  sub-‐

jektive	  og	  denne	  kategori	   i	  modellen	   er	  med	   til	   at	   åbne	  blikket	   for	  betydningen	  af	   gensidig	  

respekt,	  da	  vi	  alle	  har	  forskellige	  erfaringer	  alt	  efter,	  hvilken	  social	  placering	  vi	  har	  i	  samfun-‐

det	  (ibid.	  s.	  111).	  

I.	   Jensens	   erfaringspositioner	   kan	   sammenlignes	  med	   Pierre	   Bourdieus	   begreb	  

om	  habitus.	  Menneskers	  habitus	  skabes	  gennem	  de	  påvirkninger	  –	  sociale	  erfaringer;	  bevidste	  

og	  ubevidste,	  selvskabte	  og	  påførte,	  sproglige	  og	  kropslige	  –	  som	  man	  udsættes	   for	  gennem	  

livet (Jerlang, 1996, s. 371).	  Disse	  erfaringer	   indoptages	   i	  kroppen	  og	  bliver	  ens	  habitus.	  Det	  

bliver	  derigennem	  vores	  habitus,	   som	  afgør	  vores	  måde	  at	   tænke	  og	  agere	  på	  (ibid.	   s.	  371).	  

Individers	  habitus	  er	  dermed	  forskellig,	  alt	  efter	  hvilken	  kulturel	  baggrund	  man	  har.	  Da	  ens	  

habitus	  ikke	  er	  uforanderlig,	  ændres	  eller	  videreudvikles	  den	  lidt	  efter	  lidt	  i	  mødet	  med	  andre.	  

Dermed	  er	  der	  mulighed	  for	  bredere	  kulturforståelse	  over	  tid.	  

Kommunikationsmodellen	   er	   oplagt	   i	   forbindelse	  med	   kommunikation	  mellem	  

mennesker	  med	  samme	  status	  (eksempelvis	  elever	  imellem,	  da	  magtforholdet	   i	  den	  relation	  

er	   forholdsvis	   ligeværdig).	   I	  kommunikation	  mellem	  eksempelvis	   lærer	  og	  elev	  kan	  de	  ulige	  

relationer	  og	  magtpositioner	  have	  konsekvenser	   for,	   hvordan	  personer	   fortolker	  hinandens	  

udsagn	  (Jensen I. , 2014, s. 98).	  Modellen	  hjælper	  til	  at	  skærpe	  bevidstheden	  om,	  hvordan	  kul-‐

Iben	  Jensens	  interkulturelle	  kommunikationsmodel	  
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turer	  er	  med	  til	  at	  påvirke	  kommunikationen	  samtidig	  med,	  at	  kommunikation	  også	  påvirker	  

kulturforståelsen.	  

	  

Modellen	  er	   relevant	  at	   forholde	  sig	   til	   som	   lærer,	  da	  undervisningen	   formidles	   til	   eleverne	  

gennem	  sprog.	  	  Den	  kan	  hjælpe	  læreren	  til	  at	  have	  øje	  for	  forskellige	  faktorer	  som	  spiller	  ind	  i	  

måden	  at	  tale	  om	  og	  med	  mennesker,	  som	  repræsenterer	  andre	  kulturer	  samtidig	  med,	  at	  den	  

kan	  hjælpe	  læreren	  med	  at	  se	  kritisk	  på	  egne	  sproglige	  konstruktioner	  i	  forbindelse	  med	  un-‐

dervisningen.	   Analysemodellen	   for	   interkulturel	   kommunikation	   kan	   anvendes	   som	   et	   red-‐

skab,	  der	   styrker	   lærerens	  bevidsthed	  om,	  hvordan	  kommunikation	  er	  præget	  af	   egne	  erfa-‐

ringspositioner,	  som	  dermed	  får	  indflydelse	  på,	  hvordan	  man	  opfatter	  egne	  og	  andres	  kultu-‐

relle	  identitet	  og	  ståsted.	  For	  at	  eleverne	  kan	  tilegne	  sig	  interkulturelle	  kompetencer	  kræver	  

det	   i	   første	  omgang,	  at	   læreren	  også	  besidder	  disse	  kompetencer.	  Hvis	   læreren	   ikke	  har	  øje	  

for,	  at	  den	  enkeltes	  erfaringspositioner	  er	  afgørende	  for	  den	  måde	  hvorpå	  man	  forstår	  verden	  

og	  dermed	  møder	  andre	  mennesker,	  skaber	  det	  ringere	  mulighed	  for,	  at	  eleverne	  får	  indsigt	  i	  

forskellige	  perspektiver	  af	  kulturforståelsen.	  

At	   lærere	   og	   elever	  mestrer	   interkulturelle	   kompetencer	   er	   ikke	   nødvendigvis	  

nok	  i	  sig	  selv,	  for	  et	  optimalt	  liv	  i	  et	  flerkulturelt	  samfund,	  men	  det	  øger	  samfundets	  komplek-‐

sitet	  når	  man	  taler	  om	  og	  tænker	  på	  mennesker	  fra	  andre	  sociale	  fællesskaber	  end	  vores	  eget	  

(ibid.	  s.	  17).	   Interkulturel	  kompetence	  kræver	  en	  faglig	   indsigt	   i	  kulturforståelsen,	  og	  her	  er	  

begreber	   som	   habitus,	   kulturel	   selvforståelse,	   kulturel	   forforståelse	   og	   erfaringspositioner	  

centrale.	  Konkret	  kan	  man	  sige,	  at	  I.	  Jensens	  analysemodel	  for	  interkulturel	  kommunikation	  i	  

en	  skolesammenhæng	  kan	  biddrage	  til,	  at	  eleverne	  tilegner	  sig	  et	  bedre	  overblik	  over	  og	  for-‐

ståelse	  for	  ytringer,	  opfattelser	  og	  holdninger	  i	  det	  flerkulturelle	  klasserum.	  

	  

Som	  præsenteret	   i	   problemformuleringen,	   stiller	  denne	  opgave	   skarpt	  på,	  hvilke	  didaktiske	  

udfordringer	  man	  som	  historielærer	  står	  overfor,	  når	  man	  skal	  styrke	  elevernes	  kulturforstå-‐

else	  og	  interkulturelle	  kompetence.	  Derfor	  vil	  historiefagets	  formål	  med	  særligt	  fokus	  på	  kul-‐

turbegrebet	  blive	  præsenteret	  i	  det	  følgende	  afsnit.	  For	  at	  kunne	  skabe	  overblik	  over,	  hvilken	  

opfattelse	  af	  historiefagets	   formål	  denne	  opgave	   tager	  afsæt	   i,	  vil	  passagerne	   fra	  Fælles	  Mål	  

2009	  og	  Nye	  Forenklede	  Mål	  2014,	  som	  berører	  kulturbegrebet,	  kort	  blive	  analyseret	  på	  bag-‐

grund	  af	  de	  ovenstående	  teoretisk	  funderede	  forståelser	  af	  kulturbegrebet.	  
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Historiefagets	  formål	  

Der	  er	  ikke	  stor	  forskel	  på	  Fælles	  Mål	  2009	  og	  de	  Nye	  Forenklede	  Mål	  2014,	  når	  man	  ser	  på	  

historiefaget.	  Den	  største	  forskel	  er,	  at	  de	  Nye	  Forenklede	  Mål	  2014	  blot	  er	  en	  sprogligt	  redu-‐

ceret	   udgave	   af	   Fælles	  Mål	   2009.	   Eftersom	  det	   empiriske	  materiale,	   som	   anvendes	   i	   denne	  

opgave,	  er	  indsamlet	  i	  år	  2013,	   lægges	  hovedvægten	  på	  Fælles	  Mål	  for	  2009	  fremfor	  de	  Nye	  

Forenklede	  Mål	  2014.	  

Kulturbegrebet	  bruges	   i	  mange	   forskellige	   sammenhænge	   i	   samfundet	   i	   dag	  og	  

tillægges	  derfor	  mange	  forskellige	  betydninger.	  Begrebet	  optræder	  bl.a.	   indenfor	   fag	   i	   folke-‐

skolen	  og	  på	  læreruddannelsen.	  I	  Fælles	  Mål	  2009	  for	  historiefaget	  står	  der	  følgende:	  

	  

”Ved	  at	  arbejde	  med	  udvikling	  og	  sammenhænge	   i	  det	  historiske	   forløb,	   skal	  eleverne	  udbygge	  

deres	   indsigt	   i	  menneskers	   liv	  og	   livsvilkår	  gennem	  tiderne.	  Herved	  skal	  de	  videreudvikle	  deres	  

viden	  om,	   forståelse	  af	  og	  holdninger	  til	  egen	  kultur,	  andre	  kulturer,	  samt	  menneskers	  samspil	  

med	  naturen.”	  (Fælles	  Mål	  2009	  stk.	  2)	  

	  

Lærere	  og	  elever	  skal	  forholde	  sig	  til	  dansk	  nationalkultur	  og	  ”de	  fremmedes”	  kultur.	  Det	  kan	  

både	  ses	  som	  en	  konstatering	  af	  minoritetens	  rettigheder	  til	  egen	  kulturelle	  identitet,	  men	  kan	  

også	  ses	  som	  en	  stigmatisering	  af	  ”det	  anderledes”,	  som	  tydeliggør	  forskellene	  mellem	  men-‐

nesker (Butters, 2010, s. 16).	  I	  historiefagets	  trinmål	  fremgår	  det	  endvidere,	  at	  eleverne	  efter	  9.	  

klasse	  skal	  kunne:	  

”Sammenligne	  nutidige	  levevilkår	  i	  Danmark	  med	  andre	  lande	  og	  diskutere	  de	  historiske	  årsager	  

til	   forskellene	  (…)	  karakterisere	  forskellige	  typer	  af	   ind-‐	  og	  udvandring	  og	  diskutere	  kulturmø-‐

dets	  positive	  og	  negative	  sider” (Uvm, 2009).	  

Selvom	  kulturbegrebet	  optræder	  i	  Fælles	  Mål	  2009	  gives	  der	  ingen	  konkret	  defi-‐

nition	  på,	  hvad	  kultur	  er,	  hvilket	  kan	  give	  anledning	  til	  spørgsmålene:	  Hvad	  er	  et	  kulturmøde?	  

Kan	  kulturer	  mødes?	  Og	  er	  man	  kultur? (Butters, 2010, s. 13)	  Fælles	  Mål	  2009	  ligger	  ikke	  op	  til,	  

at	  man	  underviser	   i	  kulturforståelse.	  Derimod	  ses	  der	   i	   følgende	  uddrag	  fra	  Nye	  Forenklede	  

Fællesmål	  en	  udvikling	  ift.	  kulturforståelsesbegrebet.	  

”Undervisningen	  skal	  lede	  frem	  mod,	  at	  eleverne	  har	  tilegnet	  sig	  kundskaber	  og	  færdigheder,	  der	  

sætter	  dem	  i	  stand	  til	  at	  (…)	  forholde	  sig	  til	  eksempler	  på	  kulturmøder	  og	  kultursammenstød	  i	  

dansk,	  europæisk	  og	  global	  sammenhæng.”	  (Undervisningsministeriet, EMU.dk, 2014)	  
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Kulturbegrebet	  tillægges	  i	  de	  Nye	  Forenklede	  Mål	  2014	  en	  lidt	  anden	  betydning	  

end	   i	   Fælles	  Mål	  2009.	  Eleverne	   skal	   nu	   forholde	   sig	   til	   kulturmøder	  og	  kultursammenstød	  

fremfor	  at	  definere	  egen	  og	  andres	  kultur	  og	  finde	  positive	  og	  negative	  sider	  derved.	  På	  den	  

måde	  ændres	  synet	  på	  kulturforståelsesbegrebet,	  hvor	  man	  groft	  sagt	  kan	  sige,	  at	  Fælles	  Mål	  

2009	  fordrer	  en	  essentialistisk	  forståelse	  af	  kulturbegrebet,	  som	  bidrager	  til	  modpolskulturer	  

og	  monokulturer	  gennem	  fokus	  på	  ”os	  og	  dem”-‐opfattelser.	  Fælles	  Mål	  2014	  belyser	  derimod	  i	  

højere	  grad	  emnet	  fra	  en	  konstruktivistisk	  tilgang.	  På	  den	  måde	  skabes	  der	  med	  de	  nye	  Fælles	  

Mål	  bedre	  mulighed	  for	  en	  bredere	  kulturforståelse,	  der	  går	  hånd	  i	  hånd	  med	  et	  flerkulturelt	  

samfund.	  

	  

Hvad	  end	  man	  går	  ud	  fra	  Fælles	  Mål	  2009	  eller	  de	  Nye	  Forenklede	  Mål	  2014,	  så	  skal	  man	  som	  

historielærer	  undervise	  i	  kulturbegrebet.	  For	  at	   læreren	  kan	  tilrettelægge	  sin	  historieunder-‐

visning	   ud	   fra	   historiefagets	   formål	   kræver	   det,	   at	   læreren	   er	   klar	   over	   hvilken	   forståelse	  

han/hun	  har	  af	  kulturbegrebet.	  Dermed	  hviler	  der	  et	  ansvar	  på	   læreren,	  da	  måden	  man	  un-‐

derviser	  i	  kulturbegrebet	  på,	  fordrer	  bestemte	  kulturforståelser	  jf.	  den	  essentialistiske	  og	  den	  

konstruktivistiske	  kulturforståelse.	  Fælles	  Mål	  kræver,	  at	  læreren	  har	  en	  vis	  faglig	  indsigt	  i	  de	  

deri	  anvendte	  begreber.	  

	  

Et	  centralt	  begreb	   for	  mange	  historiedidaktikere	  er	  historiebevidsthed.	   I	  det	   følgende	  afsnit	  

bliver	  dette	  begreb	  præsenteret.	  Der	  sættes	  fokus	  på	  hvordan	  man	  ved	  at	  stimulere	  elevernes	  

historiebevidsthed	  kan	  kvalificere	  historieundervisningen.	  

	  

Historiebevidsthed	  

Historie	  i	  folkeskolen	  er	  ikke	  kun	  genfortælling	  af	  fortidens	  historie,	  man	  skal	  som	  lærer	  ifølge	  

historiedidaktiker,	  Bernhard	  Eric	  Jensen,	  være	  med	  til	  at	  stimulere	  og	  udvikle	  elevernes	  histo-‐

riebevidsthed.	  B.	  E.	  Jensen	  beskriver,	  at	  historiebevidsthed	  er,	  samspillet	  mellem	  menneskets	  

fortidsfortolkning,	  nutidsforståelse	  og	  fremtidsforventninger	  (Jensen B. E., 2003, s. 263).	  Den	  

forståelse	  man	  har	  af	  fortiden	  påvirker	  forståelsen	  af	  nutiden,	  og	  hvad	  man	  derigennem	  for-‐

venter	  i	  og	  af	  fremtiden.	  Alt	  efter	  hvordan	  man	  opfatter	  fortiden,	  anvendes	  den	  enkeltes	  histo-‐

riebevidsthed	  til	  at	  finde	  ud	  af,	  hvordan	  man	  skal	  handle	  i	  nutiden.	  Ifølge	  B.	  E.	   Jensen	  udgør	  

historiebevidstheden	   “en	   sociokulturel	   forudsætning	   for,	   at	   vi	   kan	   fungere	   som	   individer	   og	  
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gruppemedlemmer” (ibid. s. 263).	  Vi	  bruger	  det	  bevidst	  eller	  ubevidst,	  når	  vi	  interagerer	  med	  

andre.	   Vi	   skal	   som	   lærere	   være	  med	   til	   at	   gøre	   eleverne	   historiebevidste.	   Samtidig	   skal	   vi	  

styrke	  elevernes	  evne	  til	  at	  reflektere	  over	  den	  viden	  de	  får,	  så	  det	  ikke	  bliver	  ren	  “fakta	  un-‐

dervisning”.	  På	  den	  måde	  er	  der	   “noget	  på	   spil”	   for	  eleven	   i	  historieundervisningen,	  da	  ele-‐

verne	  bliver	  personligt	  involveret (ibid.).	  	  

Begrebet	  historiebevidsthed	  knytter	  sig	   til	  en	  konstruktivistisk	   forståelse	  af	   læ-‐

ring	  og	  viden (Butters, 2010, s. 45).	  Ny	  viden	  konstrueres	  af	  eleven	  på	  det	  tidspunkt,	  hvor	  den	  

nye	   viden	   smelter	   sammen	  med	  den	   viden,	   eleven	   allerede	  har.	  Dermed	  kan	  man	   ikke	  blot	  

”give”	   elever	   viden.	   I	   historieundervisningen	   skal	   man	   således	   ud	   fra	   en	   konstruktivistisk	  

tænkning	  tage	  udgangspunkt	  i	  den	  historiebevidsthed	  eleven	  allerede	  besidder,	  videreudvik-‐

ler	  og	  rekonstruerer	  for	  at	  kvalificere	  undervisningen.	  

	  

Med	  udgangspunkt	  i	  historiebevidsthedsbegrebet	  er	  det	  vigtigt,	  at	  læreren	  og	  eleverne	  i	  histo-‐

rieundervisningen	  bliver	  i	  stand	  til	  at	  argumentere	  for	  de	  forståelser	  og	  tolkninger	  af	  histori-‐

ske	  emner	  og	  begivenheder,	  som	  de	  beskæftiger	  sig	  med	   i	  undervisningen,	  da	   tolkningen	  af	  

disse	   har	   indflydelse	   på,	   hvordan	   de	   opfatter	   nutiden.	   Historiebevidsthedsbegrebet	   bør	   på	  

denne	  baggrund	   tænkes	  med	   ind	   i	  de	  historiedidaktiske	  overvejelser,	   som	   læreren	  gør	   sig	   i	  

forbindelse	  med	  undervisningsplanlægningen.	  

	  

	  

I	  det	   følgende	  specificeres	  hvilket	  dannelsesideal	  opgaven	  læner	  sig	  op	  ad.	  Der	  sættes	  fokus	  

på,	  hvordan	  man	  kan	  bruge	  interkulturel	  kompetence	  som	  redskab	  til	  at	  skabe	  et	  flerkulturelt	  

dannelsesideal.	  

Et	  flerkulturelt	  dannelsesideal	  

Skolen	  skal	  medvirke	   til	  dannelsen	  af	  den	  enkelte	  elev	  og	  det	  er	   i	  den	   forbindelse	  vigtigt	  at	  

forholde	  sig	  til,	  hvad	  det	  er	  for	  et	  samfund	  og	  en	  verden,	  eleverne	  skal	  dannes	  til.	  Globalise-‐

ringen	  har	  sat	  sit	  aftryk	  på	  verden	  og	  dermed	  også	  det	  danske	  samfund.	  Med	  stigende	  asylan-‐

søgere	  og	  flere,	  der	  får	  opholdstilladelse	  i	  Danmark,	  bliver	  befolkningen	  løbende	  mere	  flerkul-‐

turel.	  På	  baggrund	  af	  disse	  nye	  påvirkninger	  af	  samfundet	  er	  det	  relevant	  at	  se	  på	  om	  dannel-‐

sesidealet	  dermed	  skal	  revideres.	  
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I	  det	   følgende	  skitseres,	  hvordan	  man	   i	  historieundervisningen,	  kan	  tilrettelægge	  sin	  under-‐

visning,	   så	  den	  dannes	  ud	   fra	  hhv.	  et	  mono-‐	  eller	  et	  multikulturelt	  dannelsesideal.	  Derudfra	  

afgrænses	  det	  flerkulturelle	  dannelsesideal,	  som	  denne	  opgave	  læner	  sig	  opad.	  

Hvad	  kan	  og	  skal	  historiefaget?	  

Den	  forståelse	  af	  kulturbegrebet	  læreren	  har,	  skulle	  gerne	  komme	  til	  udtryk	  i	  måden	  hvorpå	  

læreren	  underviser.	  Det	   statisk-‐klassiske	  kulturbegreb	   læner	  sig	  opad	  en	  konservativ,	   læse-‐

planspædagogik,	  hvor	  stoffet	  er	  i	  centrum,	  hvorimod	  det	  komplekse	  kulturbegreb	  og	  interkul-‐

turel	  undervisning	  lægger	  sig	  opad	  en	  progressiv	  pædagogik (ibid. s. 14).	  Ud	  fra	  et	  læseplans-‐

pædagogisk	  perspektiv	  bidrager	  historiefaget	   til,	   at	  eleven	   får	   indblik	   i	   fælles	   tilhørsforhold	  

og	   kulturarv,	   som	   dermed	   indfører	   og	   viderefører	   statisk	   kulturforståelse.	   Derimod	   skaber	  

reformpædagogikken	  større	  mulighed	  for,	  at	  den	  enkelte	  elev	  bliver	  bevidst	  om	  egen	  forståel-‐

se	  af	  og	  rolle	  i	  kultur	  og	  tilhørsforhold (ibid. s. 14).	  

	  

Undervisningens	   dannelsesideal	   spiller	   tæt	   sammen	   med	   det	   pædagogiske	   udgangspunkt,	  

man	  underviser	  ud	  fra.	  	  Hvis	  man	  anser	  kultur	  som	  værende	  statisk	  og	  fast	  defineret,	  kan	  det	  

flerkulturelle	  samfund	  ses	  som	  en	  trussel	  mod	  ens	  egen	  kulturs	  eksistens.	  Historiefaget	  kan	  

bidrage	  til	  videreførelse	  af	  den	  danske	  nationale	  kultur	  og	  dermed	  bidrage	  til	  dansk	  nationalt	  

sammenhold	  i	  samfundet.	  Historiefaget	  kan	  også	  undervise	  ud	  fra	  et	  multikulturelt	  dannelses-‐

ideal,	  hvor	  evnen	  til	  at	  se	  på	  kultur	  og	  historie	  fra	  flere	  perspektiver,	  få	  indsigt	  i	  verdenshisto-‐

rien	  og	  kompetencer	  til	  at	  deltage	  i	  kulturelle	  forhandlinger	  er	  centrale	  nøglebegreber (ibid. s. 

15).	  Opgavens	  dannelsesideal	  læner	  sig	  opad	  sidstnævnte,	  og	  prioriterer	  dermed	  det	  flerkul-‐

turelle	  dannelsesideal	  som	  væsentligst.	  

	  

I	   det	   følgende	   opridses	   Klafkis	   dannelsesteori,	   som	   vil	   danne	   udgangspunkt	   for	   opgavens	  

grundlæggende	  forståelse	  af	  det	  flerkulturelle	  dannelsesideal.	  

Klafkis	  dannelsesteori	  

En	  kombination	  af	  det	  dansknationale	  dannelsesideal	   og	  det	  multikulturelle	  menneske	   som	  

dannelsesideal	  vil	  kunne	  tage	  hensyn	  til	  både	  kulturelle	  traditioner	  samt	  et	  rummeligt	  og	  nu-‐

anceret	   syn	  på	   forskelligheder.	  Klafkis	  dannelsesteori	  kan	  ses	  som	  et	  eksempel	  på,	  hvordan	  
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man	  i	  historiedidaktikken	  kan	  kombinere	  den	  læseplanpædagogiske	  og	  den	  reformpædagogi-‐

ske	  metode	  på	  en	  hensigtsmæssig	  måde (ibid. s. 27).	  

Klafki	   deler	   sine	   dannelsesteorier	   op	   i	   en	  material	   og	   en	   formal	   dannelse.	   Den	  

materiale	   dannelse	   har	   stoffet	   (objektet)	   i	   centrum,	   og	  man	   ser,	   at	   eleven	   (subjektet)	   skal	  

dannes	  gennem	  tilegnelse	  af	  bestemt	  viden	  og	  kompetencer.	  Derimod	  har	  den	   formale	  dan-‐

nelse	  subjektet	  i	  centrum,	  da	  man	  her	  mener,	  at	  dannelsen	  trives	  bedst	  muligt	  på	  subjektets	  

vilkår (Klafki, 2002, s. 17).	  Det	  overordnede	  mål	  beskriver	  Klafki	  som	  den	  kategoriale	  dannel-‐

se.	  Denne	  opnås	  ved,	  at	  barnet	   tilegner	  sig	  kategorier,	  hvorigennem	  det	  kan	  forstå	  det	  sam-‐

fund	  og	  den	  kultur,	  det	  lever	  i (ibid. s. 17).	  Den	  kategoriale	  dannelse	  har	  dermed	  taget	  elemen-‐

ter	  med	  fra	  læseplanspædagogikken	  og	  reformpædagogikken.	  Disse	  kvaliteter	  er	  relevante	  for	  

undervisning	  i	  kulturmøder	  og	  denne	  opgaves	  dannelsesideal	  læner	  sig	  opad	  et	  flerkulturelt	  

dannelsesideal,	   hvor	   Klafkis	   kategoriale	   dannelsesteori	   har	   en	   central	   plads.	   Ved	   hjælp	   af	  

Klafkis	  dannelsesteori	  kan	  historielæreren	  endvidere	  hente	  hjælp	  til	  udvælgelse	  af	  eksempla-‐

risk	  materiale.	  Gennem	  denne	  dannelsestænkning	  hviler	  hele	  ansvaret	   ikke	  udelukkende	  på	  

lærerens	  individuelle	  smag	  for	  kulturoverlevering,	  men	  nærmere	  på	  elevens	  læseplan	  og	  erfa-‐

ringsteori (Butters, 2010, s. 32).	  

Gennem	  den	  kategoriale	  dannelse	  opstås	  en	  dobbelt	  åbning,	  hvor	  barnet	  åbner	  

sig	  for	  verden,	  og	  verden	  åbner	  sig	  for	  barnet.	  Han	  mener	  dermed,	  at	  undervisningens	  formål	  

er	   at	   hjælpe	   børnene	   gennem	   erfaringer.	   Undervisningen	   skal	   kategorisere	   fænomener,	   så	  

eleverne	  løbende	  kommer	  til	  at	  forstå	  mere	  og	  mere,	  bedre	  og	  bedre (Klafki, 2002, s. 17).	  

Klafki	   siger,	   at	   den	   almene	  målbestemmelse	   for	   undervisningen	   er,	   at	   eleverne	  

hjælpes	   til	   at	   udvikle	   deres	   selvbestemmelses-‐,	  medbestemmelses-‐	  og	   solidaritetsevne (ibid. s. 

19).	  Gennem	  disse	  tre	  didaktiske	  målsætninger	  opnår	  eleven,	  at	  kunne	  handle	  og	  udvikle	  sig	  

selvbestemt	  og	  solidarisk	  i	  sin	  konfrontation	  med	  samfundet (ibid. s. 19).	  

	  

Den	  kritisk	  konstruktive	  vinkel	  

Klakfis	   dannelsesteori	   kategoriseres	   som	   kritisk	   konstruktiv	   og	   distancerer	   sig	   dermed	   en	  

smule	  fra	  den	  konstruktivistiske	  tankegang.	  Klafkis	  intention	  er,	  at	  man	  bør	  forholde	  sig	  kri-‐

tisk	  i	  konstruktionen	  af	  sine	  meninger.	  Dette	  sker	  ud	  fra	  en	  læseplanstænkning,	  hvor	  stoffet	  er	  

i	   centrum.	   Indholdet	   og	   arbejdet	  med	   indholdet	   har	   stor	   betydning	   for,	   hvordan	  meninger	  

dannes,	  og	  der	  skal	  arbejdes	  ihærdigt,	  hvis	  man	  vil	  udvikle	  en	  tankegang,	  som	  kan	  forholde	  sig	  
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kritisk	   til	   verden.	   Elevers	   identitet	   og	   viden	   konstrueres	   i	   undervisningen	   ud	   fra	   en	   kritisk	  

indgangsvinkel	  (ibid.).	  I	  forlængelse	  af	  sin	  dannelsesteori	  opstiller	  Klafki	  teorien	  om	  epokety-‐

piske	  nøgleproblemer	  som	  skitserer	  samfundsmæssige	  konfliktpunkter	  som	  danner	  grundlag	  

for	   fremtidsmæssigt	   globalt	   arbejde	   (ibid.).	   Nøgleproblemerne	   kan	   hjælpe	  med	   at	   få	   øje	   på	  

hvad	  der	  er	  på	  spil	  i	  forhold	  til	  det	  konfliktstof	  der	  ligger	  i	  spændingsfeltet	  mellem	  det	  mono-‐

kulturelle	  og	  det	  flerkulturelle.	  

Klafkis	  dannelsesideal	  om	  selvbestemmelse,	  medbestemmelse	  og	  solidaritet	  stil-‐

ler	  en	  række	  krav	  til	  eleverne.	  For	  at	  blive	  selvbestemmende	  skal	  man	  kunne	  se,	  hvad	  selvbe-‐

stemmelse	  er,	  samt	  hvad	  det	  kunne	  være.	  Det	  medbestemmende	  element	  kræver,	  at	  man	  også	  

er	  i	  stand	  til	  at	  trække	  på,	  hvad	  andre	  siger.	  I	  forhold	  til	  solidaritetsaspektet	  skal	  man	  være	  i	  

stand	   til	   at	   se	   uligheder	   i	   samfundet	   samt	   være	   en	   stemme	   for	   dem,	   som	   ikke	   selv	   har	   en	  

stemme.	  Således	  stiller	  Klafkis	  dannelsesideal	  krav	  om,	  at	  man	  skal	  forholde	  sig	  nuanceret	  og	  

kritisk	   til	  egne	  og	  andres	  holdninger.	  Hvis	  man	  selv	  skal	  kunne	   tage	  stilling	  bør	  man	  kunne	  

forholde	  sig	  kritisk	  til	  samfundet,	  og	  man	  bliver	  først	  kritisk	  i	  det	  øjeblik	  man	  kan	  se	  væk	  fra	  

sig	   selv.	  At	  være	  kritisk	  er	   i	  Klafkis	  perspektiv	  at	  være	   frigjort	   fra	  det,	  der	  determinerer	  en 

(ibid.).	  

C.	  Haas	   læner	   sig	   opad	   en	   klafkiansk	   tænkning	   og	   er	   dermed	  også	   kritisk	   kon-‐

struktiv.	  Hvis	  man	  som	  lærer	  har	  en	  bestemt	  intention	  med,	  hvad	  eleverne	  skal	  dannes	  til,	  så	  

er	  det	   ikke	  nok	  blot	  at	  konstruere	  deres	   forståelse.	  Det	  er	  nemlig	  en	  specifik	   forståelse,	  der	  

skal	  konstrueres.	  

	  

I	  følgende	  afsnit	  præsenteres	  C.	  Haas’	  model	  om	  salatskålen	  med	  dressing,	  som	  skal	  ses	  som	  

et	  samfundsmæssigt	  grundlag,	  der	  fordrer	  et	  rummeligt	  og	  inkluderende	  fællesskab	  på	  tværs	  

af	  kulturelle	  forskelligheder.	  

Et	  liv	  i	  Salatskålen	  –	  med	  dressing	  

Eftersom	  globaliseringen	  har	   sat	   sit	   flerkulturelle	  præg	  på	  den	  danske	  befolkning,	  mener	  C.	  

Haas,	  at	  samfundet	  har	  brug	  for	  et	  nyt	  grundlag,	  som	  fremtidens	  demokratiske	  og	  flerkulturel-‐

le	  erindrings1-‐	  og	   identitetspolitik2	  kan	  bygge	  på.	  Dette	  nye	  grundlag	  kalder	  han	  Salatskålen 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Erindringspolitik	  beskriver,	  hvordan	  man	  erindrer	  og	  glemmer	  bestemte	  dele	  af	  historien	  og	  derigennem	  dan-‐
ner	  sine	  forståelser.	  
2	  Begrebet	  identitetspolitik	  beskriver,	  hvordan	  menneskers	  identitetsdannelse	  præges	  af	  historie-‐sociale	  proces-‐
ser	  i	  samfundet.	  
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(Haas, 2014, s. 265).	  Salatskålsmodellen	   skitserer	   et	   syn	  på	   det	   flerkulturelle	   samfund,	   hvor	  

der	   ikke	   kun	   findes	   et	   sæt	   værdier	   og	   kulturelle	   karakteristika	   som	   i	   særlig	   grad	   definerer	  

kernen	  af	  samfundet.	  Derimod	  tager	  salatskålsmodellen	  udgangspunkt	  i,	  at	  der	  i	  samfundet	  er	  

repræsenteret	  en	  række	  ligestillede	  og	  sideordnede	  kerner	  i	  form	  af	  forskellige	  kulturer.	  Me-‐

taforisk	  set	  blandes	   flere	   forskellige	   ingredienser	  sammen	   i	  salatskålen	  og	  udgør	  således	  en	  

ret	  –	  et	  samlet	  hele (ibid. s. 275).	  Modellen	  anerkender	   ikke	  blot	  det	   flerkulturelle	  samfunds	  

eksistens,	  men	  ønsker	  samtidig	  at	  styrke	  det	  flerkulturelle	  forhold.	  I	  salatskålen	  anses	  de	  en-‐

kelte	   ingredienser	   (kulturer)	   for	   at	   være	   elementer,	   der	   beriger	   retten	   (samfundslivet),	   og	  

inklusion	  er	  dermed	  et	  nøglebegreb	  i	  salatskålsmodellen.	  Set	  i	  et	  historiedidaktisk	  perspektiv	  

betyder	  det,	  at	  alle	  kulturelle	  erfaringer	  og	  vinkler	  bør	  indgå	  i	  undervisningen,	  og	  hvis	  noget	  

forhindrer	  dette,	  skal	  det	  defineres	  og	  behandles (ibid. s. 276).	  På	  den	  måde	  skal	  salatskålen	  

fungere	  som	  en	  kerneløs	  model,	  og	  dermed	  gøres	  der	  op	  med	  forskellen	  på	  majoritets-‐	  og	  mi-‐

noritetskulturer.	  

	   En	   af	   Salatskålens	   ulemper	   i	   forhold	   til	   historieundervisningen	   er,	   at	  modellen	  

med	   sine	   ligestillede	   ingredienser	   ikke	   legitimt	   kan	   udvælge	   kulturelle	   elementer,	   som	   der	  

sættes	  særligt	  fokus	  på	  i	  undervisningen.	  Kravet	  om	  en	  bredviftet	  inklusion	  af	  alle	  samfundets	  

repræsenterede	  kulturer	  kan	  resultere	  i	  et	  overfladisk	  syn	  på	  det	  flerkulturelle	  aspekt,	  som	  i	  

værste	  fald	  kan	  medføre,	  at	  fællesskabers	  kulturelle	  identitet	  og	  kraft	  nedbrydes (ibid. s. 276).	  

C.	  Haas	  laver	  i	  forbindelse	  med	  disse	  ulemper	  en	  tilføjelse	  til	  salatskålsmodellen.	  Han	  tilføjer	  

salatskålen	  en	  dressing	  som	  kan	  holde	  sammen	  på	  salatens	  mange	  løse	  elementer.	  Haas	  påpe-‐

ger,	  at	  dressingens	  sammenhængskraft	  i	  det	  flerkulturelle	  samfund	  er	  et	  symbol	  på	  et	  demo-‐

kratisk	  grundlag.	  Salatskålens	  dressing	  er	  dermed	  den	  demokratiske	  dannelse,	  som	  folkesko-‐

len	  skal	  praktisere.	  Haas	  hævder,	  at	  optimal	  dannelse	  forudsætter	  en	  ligestilling	  af	  parterne.	  

Derfor	   bør	   den	   ”demokratiske	   dressing”	   tilføjes	   til	   salaten	   før	   salatskålsmodellen	   fungerer	  

hensigtsmæssigt.	  

Haas	  mener,	   at	  modellen	   kan	   anvendes	   som	   et	   socialkonstruktivistisk	   analyse-‐

redskab,	  når	  man	  skal	  tydeliggøre	  modstridende	  positioner,	  der	  opstår	  som	  et	  resultat	  af	  sam-‐

fundets	  flerkulturelle	  udfordringer.	  Samtidig	  kan	  den	  også	  fungere	  som	  en	  normativ	  rettesnor	  

for,	  hvordan	  en	  flerkulturel	  undervisning	  udformes (ibid. s. 265).	  

	  

Ved	  at	  anvende	  Salatskålen	  med	  dressing	  som	  grundlag	  for	  et	  flerkulturelt	  samfund,	  mindskes	  

risikoen	   for,	   at	   samfundet	   bliver	   assimilerende.	   C.	   Haas’	   salatskålsmodel	   anvendes	   i	   denne	  
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opgave	   som	   et	   løsningsforslag	   til	   samfundets	   og	   historiedidaktikkens	   flerkulturelle	   udfor-‐

dringer,	  da	  den	  ved	  hjælp	  af	  demokratisk	  dannelse	  bidrager	   til,	  at	  kulturer	  og	  grupperinger	  

kan	  leve	  side	  om	  side	  med	  hinanden	  i	  et	  fællesdefineret	  fællesskab.	  Denne	  opgave	  tager,	  som	  

tidligere	  defineret,	  udgangspunkt	   i	  et	   flerkulturelt	  dannelsesideal	  og	  vil	   i	  samspil	  med	  salat-‐

skålsmodellen	  danne	  grobund	  for	  en	  konstruktivistisk	  og	  inkluderende	  kulturforståelse.	  

Analysedel	  

I	  det	  følgende	  beskrives	  og	  analyseres	  empirien.	  Derigennem	  behandles	  problemformulerin-‐

gens	  fokuspunkter,	  med	  særligt	  fokus	  på	  interkulturel	  historieundervisning	  i	  folkeskolen.	  Som	  

et	  led	  i	  analysen	  af	  empirien	  gives	  løbende	  eksempler	  på	  hvordan	  man	  rent	  indholdsmæssigt	  i	  

historieundervisningen	   kan	   anvende	   forskellige	   interkulturelle	   undervisningsstrategier.	   Un-‐

dervisningsbeskrivelserne	  er	  tiltænkt	  udskolingen.	  

En	  historielærers	  syn	  på	  undervisning	  i	  kulturbegrebet	  

På	  Blågård	  Skole	  udtrykker	  en	  9.	  klasses	  lærer	  til	  spørgsmålet	  om,	  hvordan	  de	  arbejder	  med	  

kulturbegrebet	  i	  historieundervisningen,	  at	  det	  er	  svært	  at	  nå	  at	  berøre	  emnet	  kultur	  i	  under-‐

visningen:	   ”fordi	   jeg	  synes	  vi	  har	  været	  ret	  presset,	  de	  var	   ikke	  nået	  dertil,	  hvor	   jeg	  tænkte	  de	  

skulle	  være	  nået	  til	  i	  forhold	  til	  pensum	  og	  eksamen	  i	  historie.	  Så	  vi	  har	  egentlig	  fokuseret	  rigtig	  

meget	  på	  begivenheder	  og	  ikke	  så	  meget	  på	  begreber”	  

Kulturforståelse	   er	   ikke	   et	   punkt	   i	   den	  historiekanon,	   som	  eleverne	   skal	   stifte	   bekendtskab	  

med	  gennem	  historieundervisningen,	  så	  undervisningen	  bliver	  meget	  målrettet	  mod	  de	  histo-‐

riske	  begivenheder,	  de	  skal	  igennem	  inden	  eksamen.	  Historiekanonen	  og	  eksamen	  er	  dermed	  

med	  til	  at	  fordre	  den	  af	  Klafki	  beskrevne	  materiale	  dannelse,	  hvor	  eleven	  dannes	  gennem	  be-‐

stemt	  viden	  og	  tilegnelsen	  af	  bestemte	  kompetencer.	  Den	  formale	  dannelse	  sættes,	  ud	  fra	  læ-‐

rerens	  udsagn,	   i	   baggrunden,	  hvilket	   ifølge	  Klafki	   er	  uhensigtsmæssig	   for	  elevernes	  dannel-‐

sesproces.	  Først	  når	  den	  formale	  og	  den	  materiale	  dannelse	  stimuleres,	  dannes	  mulighed	  for	  

den	  kategoriale	  dannelse	  (Klafki, 2002).	  

Læreren	  giver	  direkte	  udtryk	  for,	  at	  han	  ikke	  har	  overvejet,	  at	  kulturbegrebet	  hø-‐

rer	  med	  til	  historiefaget:	  ”Jeg	  har	  nok	  tænkt	  at	  det	  hører	  med	  i	  samfundsfag	  og	  religion.”	  Efter-‐

som	  læreren	  ikke	  bevidst	  inkluderer	  kulturbegrebet	  i	  historieundervisningen,	  lever	  han	  mu-‐

ligvis	  ikke	  op	  til	  historiefagets	  formål	  om	  at	  udvikle	  elevernes	  viden	  om,	  forståelse	  af	  og	  hold-‐

ninger	  til	  egen	  kultur	  og	  andre	  kulturer	  jf.	  historiefagets	  formål	  fra	  2009.	  Dog	  står	  der,	  til	  for-‐
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skel	  fra	  de	  nye	  fælles	  mål,	  intet	  i	  de	  gamle	  formål	  for	  historie	  om,	  hvordan	  man	  skal	  forholde	  

sig	  til	  kulturbegrebet,	  og	  dermed	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  læreren	  muligvis	  i	  en	  vis	  grad	  

opfylder	  fagets	  formål.	  

Læreren	  fortæller	  endvidere,	  at	  han:	  ”...	  ville	  ønske	  at	  der	  var	  mere	  tid	  (…)	  altså	  jeg	  

synes	  det	  er	  synd	  der	  ikke	  er	  mere	  tid	  til	  fx	  noget	  historie	  fra	  Mellemøsten.	  (…)	  Den	  bog	  vi	  har	  og	  

de	  kanonting	  vi	  har;	   -‐	  der	  er	  det	   jo	   spredt	  ud	  over	  Europa	  og	  der	  er	   jo	   ikke	  resten	  af	  verden.”	  

Manglen	  på	  tid	  i	  historieundervisningen,	  undervisningsmaterialer	  som	  ikke	  lægger	  direkte	  op	  

til	  kulturundervisning,	  samt	  historiekanonen	  er	  centrale	  faktorer	  for,	  at	  han	  ikke	  forholder	  sig	  

mere	  til	  kulturbegrebet,	  end	  han	  gør.	  Igen	  pointeres	  det,	  at	  den	  materiale	  dannelse	  spænder	  

ben	  for	  den	  formale	  dannelse.	  Hvis	  man	  betragter	  det	  som,	  at	  kulturforståelsesbegrebet	  bliver	  

sat	  ud	  af	  spil	  til	  fordel	  for	  materiale	  dannelseselementer,	  kan	  man	  sige,	  at	  Klafkis	  overordnede	  

dannelsesmål	  om	  den	  kategoriale	  dannelse	  ikke	  opnås,	  fordi	  historieundervisningen	  ikke	  bi-‐

drager	   til,	   at	  eleverne	  opnår	  kompetencer	   til	  at	  kunne	   forstå	  det	  samfund	  og	  den	  kultur,	  de	  

lever	  i.	  

	  

På	  baggrund	  af	   lærerens	  ytring	  om,	  at	  eksamen	  og	  historiekanonen	  fylder	  så	  meget	  i	  under-‐

visningen,	  at	  det	  spænder	  ben	  for	  undervisning	  i	  kulturbegrebet,	  kommer	  der	  i	  det	  følgende,	  i	  

form	  af	  et	  handleperspektiv,	  et	  eksempel	  på,	  hvordan	  man	  kan	  kombinere	  et	  af	  kanonpunk-‐

terne	  med	  kulturbegrebet.	  

Historiekanonen	  og	  kulturbegrebet	  

Et	  eksempel	  på	  et	  kanonpunkt,	  der	   lægger	  direkte	  op	  til	  undervisning	   i	  kulturforståelsesbe-‐

grebet	  er	  Columbus’	  opdagelsesrejser.	  Columbus	  var	  en	  af	  de	  første	  som	  stiftede	  bekendtskab	  

med	  at	  skulle	  forholde	  sig	  til	  markant	  anderledes	  kulturer.	  Indenfor	  emnet	  findes	  mange	  hi-‐

storiske	  kilder	  i	  form	  af	  øjenvidneberetninger	  og	  dagbøger,	  som	  skildrer	  meget	  markante	  og	  

karikerede	  kulturforståelser.	  Datidens	  syn	  på	  kultur	  kunne	  føres	  op	  til	  i	  dag	  og	  sammenlignes	  

med,	  hvordan	  kulturer	  kan	  opfattes	  i	  dag.	  Man	  kan	  i	  den	  forbindelse	  diskutere,	  hvilke	  forskel-‐

le	  og	  ligheder	  der	  ligger	  i	  synet	  på	  ”de	  andre”	  fra	  dengang	  og	  til	  i	  dag,	  og	  om	  der	  overhovedet	  

er	  stor	  forskel.	  Ved	  at	  trække	  de	  historiske	  linjer	  op	  til	  nutidens	  kulturforståelse	  vil	  B.	  E.	  Jen-‐

sen	  mene,	   at	   elevernes	   historiebevidsthed	   stimuleres,	   da	   eleverne	   dermed	   bliver	   gjort	   op-‐

mærksom	  på,	  at	  de	  både	  er	  historieskabt	  og	  historieskabende.	  Ved	  at	  reflektere	  over	  forskelle	  

og	  ligheder	  på	  kulturopfattelser	  dengang	  og	  nu	  får	  eleverne	  sandsynligvis	  oplevelsen	  af,	  at	  der	  
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er	  noget	  på	  spil	   i	  historien,	  og	  at	  historieundervisningen	  er	   levende	  og	  dermed	   ikke	  blot	  er	  

formidling	  af	  historisk	  fakta.	  

	  

Historiefagets	  berøring	  med	  kulturbegrebet	  behøver	  ikke	  udelukkende	  at	  ske	  som	  et	  delele-‐

ment	  eller	  perspektivering	   i	  et	  andet	  emne.	  Kulturundervisning	  kan	  også	  stå	  alene.	  Dermed	  

skabes	   et	   fundament	  og	   en	   fælles	   referenceramme	   for	   klassen,	   når	   anden	  historieundervis-‐

ning	  lægger	  op	  til	  at	  trække	  paralleller	  ind	  i	  kulturemnet.	  I	  det	  følgende	  skitseres	  et	  handle-‐

perspektiv	  på	  en	  indledende	  aktivitet	  til	  undervisning	  i	  kulturbegrebet.	  

Undervisningseksempel:	  Kulturspurten	  

For	   at	   præsentere	   eleverne	   for	   kulturbegrebets	   kompleksitet	   kan	  man	   starte	  med	   en	   ”kul-‐

turspurt”.	  Alle	  elever	  får	  posters,	  hvorpå	  de	  hver	  især	  skal	  skrive,	  hvad	  de	  forstår	  ved	  begre-‐

bet	  kultur.	  På	  tavlen	  står	  der	  ”Hvad	  er	  kultur?”,	  og	  eleverne	  skal	  nu	  på	  to	  minutter	  skrive	  po-‐

sters,	  der	  besvarer	  spørgsmålet.	  Disse	  posters	  skal	  sættes	  på	  tavlen,	  og	  derefter	  samles	  der	  op	  

på	  definitionerne	  samlet	  på	  klassen.	  ”Spurten”	  i	  titlen	  referer	  dermed	  til,	  at	  man	  løber	  fra	  bord	  

til	  tavle	  med	  en	  poster,	  hver	  gang	  man	  kommer	  i	  tanke	  om	  en	  ny	  forklaring	  og	  definition	  på,	  

hvad	  kultur	  er.	  Den	  fælles	  opsamling	  på	  tavlen	  giver	  eleverne	  et	  visuelt	  indblik	  i	  hvor	  mange	  

forskellige	   definitioner,	   der	   er	   på	   begrebet.	   Der	   kan	   eksempelvis	   optræde	   beskrivelser	   af	  

sprog,	  miljø,	   kunst,	   tradition,	   tro	  mm.	   I	   den	   forbindelse	   skal	  man	   snakke	  med	   eleverne	   om	  

udsagnene,	  og	  hvordan	  man	  kan	  dele	  dem	  ind	  i	  grupperinger.	  Hvilke	  posters	  beskriver	  kultur	  

som	  værende	  noget	  mennesket	  gør,	  og	  hvilke	  beskriver	  kulturen	  som	  værende	  noget	  menne-‐

sket	  er?	  På	  den	  måde	  sættes	  der	  fokus	  på	  hvad	  vi	  er	  og	  hvad	  vi	  gør	  og	  man	  arbejder	  dermed	  

med	  kultur	  som	  en	  dynamisk	  og	  foranderlig	  størrelse	  samtidig	  med,	  at	  kultur	  også	  italesættes	  

som	  noget,	  der	  sidder	  i	  kroppen,	  og	  som	  noget,	  vi	  fører	  med	  os	  på	  den	  ene	  eller	  anden	  måde.	  

Gennem	  en	  opsamlende	  klassesnak,	  med	  udgangspunkt	  i	  elevernes	  egne	  udsagn,	  får	  man	  be-‐

lyst	  kulturbegrebet	  ud	  fra	  både	  den	  beskrivende	  og	  den	  komplekse	  kulturforståelse.	  Øvelsen	  

bidrager	  til	  elevernes	  forståelse	  af	  kulturbegrebets	  kompleksitet	  og	  danner	  grundlag	  for,	  at	  de	  

gennem	  den	   tilegnede	  viden	  har	  mulighed	   for	  at	   se	  mere	  nuanceret	  på	  kulturforståelsesbe-‐

grebet.	  

	   Disse	  nuancer	  vil	  I.	  Jensen	  mene	  er	  første	  skridt	  mod	  tilegnelsen	  af	  interkulturel-‐

le	  kompetencer,	  da	  erkendelsen	  af,	  at	  kultur	  er	  dynamisk	  frem	  for	  en	  uforanderlig	  enhed,	  bi-‐

drager	  til	  en	  konstruktivistisk	  tilgang	  til	  kulturforståelsen.	  Disse	  erkendelser	  af	  kulturbegre-‐
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bets	  kompleksitet	  og	  begrebets	  mange	  nuancer	  skaber	  et	  godt	  udgangspunkt	  for	  et	  liv	  i	  Haas’	  

salatskål,	  som	  kræver,	  at	  man	  kan	  anerkende	  andre	  kulturelle	  ståsteder	  og	  overbevisninger.	  	  

Ved	  at	  nuancere	  den	  enkelte	  elevs	  kulturforståelse	  i	  kulturspurtsøvelsen	  skabes	  grobund	  for	  

interkulturel	   kompetence.	  Det	   bidrager	   til,	   at	  man	   åbner	   en	   ny	   verden	   for	   eleven,	   hvor	   det	  

globale	  og	  flerkulturelle	  er	  i	  centrum.	  Disse	  nye	  perspektiver,	  som	  åbnes	  for	  eleverne,	  er	  med	  

til	  at	  udvikle	  dem	  som	  mennesker	  jf.	  Klafkis	  teori	  om	  den	  dobbeltsidige	  åbning.	  

	  

I	  det	  følgende	  analyseres	  et	  uddrag	  af	  N.	  Butters	  undervisningsmateriale,	  som	  blev	  anvendt	  i	  

et	  forløb	  om	  kulturforståelse	  og	  interkulturel	  historieundervisning	  i	  9.	  klasse	  på	  Blågård	  Skole	  

foråret	  2013.	  

Analyse	  af	  undervisningsmateriale	  som	  tager	  udgangspunkt	  i	  elevernes	  erfaringsverdner	  

Af	   opgaveformuleringen	   fremgår	   det:	   ”Som	   op-‐

start	   på	   vores	   emne,	   kultur	   og	   identitet,	   skal	   I	  

hjemme	  tale	  med	   jeres	   forældre	  om,	  hvad	  begre-‐

berne	  betyder.	  Skriv	  hvad	  det	  betyder	  herunder.”	  

Med	  denne	  formulering	  lægger	  Butters	  op	  til,	  at	  

man	   skal	   tage	   udgangspunkt	   i	   elevernes	   erfa-‐

ringsverdner,	  da	  eleverne	  skal	  hjem	  og	  tale	  med	  

deres	   forældre	   om,	   hvad	   begreberne	   kultur	   og	  

identitet	   betyder.	   Eleverne	  bliver	   ikke	   bedt	   om	  

at	   gå	   hjem	   og	   undersøge	   en	   bestemt	   kulturel	  

opfattelse	  af	  begrebet,	  men	  blot	  at	  spørge	  deres	  

forældre.	  

Denne	   opgaveformulering	   inddrager	   elementer	  

af	   I.	   Jensens	   analysemodel	   for	   interkulturel	  

kommunikation,	   hvor	   al	   kulturel	   forståelse	   ta-‐

ger	   udgangspunkt	   i	   elevernes	   erfaringspositio-‐

ner.	   Det	   er	   ud	   fra	  modellen	   oplagt	   at	   tage	   udgangspunkt	   i	   disse	   erfaringsverdner,	   når	  man	  

arbejder	  med	   kulturforståelse	   og	   tilegnelsen	   af	   interkulturelle	   kompetencer	   i	   skolen.	   Efter-‐

som	  elevernes	  erfaringsverdner	  er	  præget	  af	  de	  erfaringer	  de	  har	  tilegnet	  sig	  op	  gennem	  de-‐

res	  opvækst,	  kan	  man	  antage,	  at	  familien	  i	  høj	  grad	  har	  været	  med	  til	  at	  præge	  og	  påvirke	  den	  

Empirisk	  materiale:	  opgaveark	  
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enkelte	  elevs	  habitus.	  Derfor	  er	  det	  oplagt,	  når	  man	  vil	  stille	  skarpt	  på	  elevernes	  erfaringspo-‐

sitioner,	  at	  eleverne	  skal	  undersøge	  og	  tale	  med	  deres	  forældre	  om	  emner	  og	  skoleopgaver.	  

Denne	  undervisning	  virker	  inkluderende	  og	  åben	  for	  forskelligheder,	  ligesom	  det	  

enkelte	  menneske,	  ud	  fra	  I.	  Jensens	  teori	  om	  tilegnelsen	  af	  interkulturel	  kompetence,	  bør	  væ-‐

re	  det	  for,	  at	  kulturen	  ikke	  fører	  til	  uhensigtsmæssige	  fixpunkter.	  Denne	  inddragelse	  kan	  fore-‐

gå	  på	  mange	  måder.	  Et	  eksempel	  på	  en	  kort	  supplerende	  øvelse	  kan	  være	  at	  udnytte	  den	  evt.	  

flersprogede	  dimension	  i	  klassen	  ved	  at	  stille	  opgaven:	  Skriv	  ordet	  ”kultur”	  på	  så	  mange	  for-‐

skellige	  sprog	  du	  og	  din	  familie	  kan	  komme	  i	  tanke	  om.	  På	  klassen	  kan	  ordet	  derefter	  hænges	  

op	  på	  eksempelvis	  dansk,	  svensk,	  engelsk,	   tysk,	  arabisk,	  alt	  efter	  hvilke	  sprog	  der	  er	  repræ-‐

senteret	  i	  klassens	  forældre-‐	  og	  familieflok.	  

Elevernes	   forskellige	   erfaringsverdner	   giver	   undervisningen	   flere	   perspektiver	  

samtidig	   med,	   at	   elevernes	   historiebevidsthed	   stimuleres.	   En	   nuanceret	   undervisning,	   der	  

åbner	  op	   for	  at	   se	  på	  emner	   fra	   forskellige	  positioner,	  kan	  bidrage	   til,	   at	   eleverne	  opnår	  en	  

større	  indsigt	  i,	  hvorfor	  man	  selv	  og	  andre	  agerer,	  som	  de	  gør.	  Denne	  indsigt	  kan	  bidrage	  til,	  at	  

eleverne	  udvikler	  deres	  solidaritetsevne,	  som	  styrker	  deres	  evne	  til	  at	  virke	  selvbestemmen-‐

de	  og	   solidariske	   i	   konfrontation	  med	   samfundet.	  Undervisningen	  går	   således	  godt	   i	   spænd	  

med	  Klafkis	  almene	  målbestemmelse	  om	  selvbestemmelse,	  medbestemmelse	  og	  solidaritet.	  

Ved	  at	  anvende	  forældrenes	  syn	  og	  fortællinger	  kan	  elevernes	  historiebevidsthed	  

stimuleres,	  fordi	  eleverne	  bliver	  præsenteret	  for	  deres	  forældres	  erfaringer	  fra	  fortiden,	  som	  

spiller	  ind	  på	  deres	  nutidsforståelser.	  Disse	  erfaringer	  kan	  endvidere	  lægge	  op	  til	  refleksioner	  

omkring,	  hvordan	  vi	  med	  vores	  historiebevidsthed	  har	  mulighed	   for	  at	  handle	  her	  og	  nu	  og	  

dermed	  have	  indflydelse	  på	  fremtiden	  jf.	  Klafkis	  nutids-‐	  og	  fremtidsbetydning.	  

En	  klassekultur,	  der	  vægter	  de	  kulturelle	  værdier	  og	   flerkulturelle	   inputs	  højt	   i	  

undervisningen,	  kan	  sammenlignes	  med	  Salatskålsmodellen.	  C.	  Haas	  mener	  med	  denne,	  at	  de	  

enkeltrepræsenterede	  kulturer	  i	  klassen	  alle	  sammen	  er	  vigtige	  at	  inkludere	  i	  undervisningen.	  

Uden	   inklusion	   af	   disse	   vil	   undervisningen	   blive	   assimilerende	   og	   svække	   sammenhængs-‐

kræften	  i	  det	  flerkulturelle	  samfund.	  

Ved	  at	   inddrage	  elevernes	  erfaringsverdner,	   i	   form	  af	   forældreinddragende	  op-‐

gaver	  som	  denne,	  dannes	  der	  mulighed	  for	  at	  skabe	  bro	  mellem	  den	  enkelte	  elevs	  livsverden	  

og	  det,	  der	  sker	   i	  skolen,	   fordi	  disse	  to	  verdner	  kobles	  sammen	  i	  opgaven.	  Denne	  kobling	  er	  

hensigtsmæssig	  ud	  fra	  en	  klafkiansk	  tænkning,	  hvor	  man	  i	  indholdsvalget	  skal	  tage	  udgangs-‐

punkt	  i	  noget,	  der	  er	  eksemplarisk	  for	  eleven.	  
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I	  modsætning	  til	  læreren	  i	  9.	  klasse,	  som	  ikke	  bevidst	  berører	  kulturbegrebet	  i	  historieunder-‐

visningen,	  gør	  læreren	  i	  4.	  klasse	  sig	  andre	  overvejelser	  omkring	  emnet.	  I	  det	  følgende	  analy-‐

seres	  et	  interview	  med	  en	  historielærer	  i	  4.	  klasse	  med	  særligt	  fokus	  på,	  hvilke	  fordele	  og	  ud-‐

fordringer	  det	  kan	  have,	  når	  læreren	  i	  mindre	  grad	  tager	  højde	  for	  den	  enkelte	  elevs	  kulturelle	  

baggrund	  og	  erfaringspositioner	  i	  undervisningen.	  

En	  historielæreres	  syn	  på	  inddragelse	  af	  elevernes	  identitet	  

Til	  spørgsmålet	  om	  hvorvidt	  læreren	  inddrager	  elevernes	  identitet	  og	  fællesskaber	  i	  historie-‐

undervisningen	  svarer	  læreren:	  ”…	  Altså	  jeg	  er	  holdt	  op	  med	  at	  tænke	  så	  meget	  ”de	  og	  os”,	  når	  

jeg	  er	  inde.	  Så	  jeg	  tænker	  måske	  slet	  ikke	  så	  meget	  over,	  altså.	  Men	  jeg	  har	  blik	  for	  at	  alle	  er	  med,	  

og	  at	  alle	  har	  hver	  deres,	  de	  kommer	   fra,	  og	  at	  der	   selvfølgelig	  er	   forskellige,	  der	  kommer	   fra	  

forskellige	  kulturer,	  men	  de	  danske	  er	  jo	  lige	  så	  forskellige	  som	  de	  tosprogedes	  hjem.	  Jeg	  tror,	  det	  

er	  det	  jeg	  egentlig,	  det	  er	  nok	  derfor	  jeg	  har	  svært	  ved	  at	  svare…”.	  

Læreren	  giver	  udtryk	   for,	  at	  han	   ikke	   længere	  tænker	  ”de	  og	  os”	   i	  undervisnin-‐

gen,	   samtidig	  med,	  at	  han	  er	  bevidst	  om,	  at	  alle	  elever	  har	   ”hver	  deres	  de	  kommer	  fra”	   både	  

danske	  og	  tosprogede	  hjem.	  Læreren	  tager	  i	  denne	  udtalelse	  afstand	  fra	  en	  etnocentrisk	  kul-‐

turforståelse,	  hvor	  egen	  kultur	  og	  egne	  værdier	  anses	  som	  værende	  det	  eneste	  rigtige.	  Dette	  

danner	  dermed	  grundlag	  for,	  at	  der	  i	  klasserummet	  skabes	  bedre	  muligheder	  for	  en	  konstruk-‐

tivistisk	  kulturforståelse,	  som	  i	  højere	  grad	  skaber	  mulighed	  for	  en	  flerkulturel	  dannelse.	  Læ-‐

rerens	  afstandtagen	   til	  den	  essentialistiske	   tænkning	  uddybes	  yderligere	   i	  udtalelsen	  om,	  at	  

de	  danske	  elever	  kommer	   fra	   ligeså	   forskellige	  kulturelle	  hjem,	  som	  de	   tosprogede	  gør.	  Her	  

ser	  man,	  at	  læreren	  formår	  at	  træde	  et	  skridt	  tilbage	  og	  se	  nuanceret	  på	  dansk	  kultur	  og	  for-‐

skelligheder	  indenfor	  denne.	  Dermed	  betragtes	  dansk	  kultur	  ikke	  som	  en	  fast	  masse.	  

	  

I	  ovenstående	  uddrag	  fra	  interviewet	  anvender	  læreren	  en	  række	  kategoriseringer,	  der	  i	  det	  

følgende	  vil	  blive	  belyst.	  

Kategoriseringer	  

Begrebet	   ”tosprogede”	  kan	  man	  stille	  sig	  kritisk	  overfor,	  eftersom	  det	  er	  de	   færreste	  hjem	   i	  

dag,	  som	  ikke	  er	  tosprogede.	  I	  skolen	  stifter	  eleverne	  bekendtskab	  med	  både	  dansk,	  engelsk	  

og	  tysk	  samt	  det	  nordiske	  sprogfællesskab,	  og	  allerede	  der	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  man-‐
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ge	  er	  mere	  end	   ”tosproget”.	  Forståelsen	  af	  dette	  begreb	   tillægges	  dog	  mindre	  betydning,	  da	  

det	  antages,	  at	   læreren	  referer	   til	  hjem,	  der	  har	  anden	  kulturel	  baggrund	  end	  dansk.	  Begre-‐

berne	  ”tosprogede”	  og	  ”de	  danske	  hjem”	  er	  dog	  stadigvæk	  ikke	  ligegyldige	  i	  denne	  sammen-‐

hæng.	  Læreren	  giver	  i	  starten	  udtryk	  for	  at	  være	  bevidst	  omkring	  ikke	  at	  kategorisere	  elever-‐

ne	   ind	   i	  en	  bestemt	  kulturel	   identitet,	  men	  samtidig	  anvender	   læreren	  selv	  kategoriseringer	  

som	  ”tosprogede”	  og	  ”de	  danske	  hjem”.	  Disse	  kategoriseringer	  kan	  biddrage	  til,	  at	  man	  fast-‐

holder	  eleverne	  i	  en	  bestemt	  kulturel	  identitet,	  og	  kulturen	  gøres	  dermed	  i	  højere	  grad	  statisk	  

og	  uforanderlig.	  Ud	  fra	  et	  konstruktivistisk	  perspektiv	  vil	  man	  i	  stedet	  for	  at	  kategorisere,	  an-‐

erkende,	  at	  der	  er	  en	  forskel (Butters, 2010).	  Denne	  balancegang	  er	  svær	  i	  og	  med,	  at	  kategori-‐

seringer	  og	  fremstillingen	  af	  stereotyper	  er	  med	  til	  at	  tydeliggøre	  en	  sproglig	  pointe	  eller	  bud-‐

skab.	  Balancegangen	  er	  dog	  stadig	  vigtig	   i	   interkulturel	  kommunikation,	  som	  ønsker	  at	  man	  

skal:	  undgå	  at	  benytte	  kategoriseringer	  men	  anerkend	  derimod,	  at	  der	  er	  forskelle,	  som	  gør	  en	  

forskel	  (ibid.).	  

Butters	  mener,	  at	  kategoriseringer	  er	  uhensigtsmæssige,	  da	  de	  kan	  resultere	  i	  en	  

klassisk,	  essentialistisk	  kulturforståelse.	  Dermed	  svækker	  kategoriseringer	  den	  interkulturel-‐

le	  kompetence.	  I	  stedet	  for	  at	  lave	  kategoriseringer	  er	  det	  bedre	  at	  anerkende	  forskellene.	  

At	  blive	  blind	  for	  kulturelle	  forskelle	  

”…Jeg	  er	  blevet	  sådan	  lidt	  blind.	  Jeg	  ser	  ikke	  tørklæder,	  eller	  her	  sidder	  en	  somalisk	  pige,	  her	  sid-‐

der,	  jeg	  ved	  selvfølgelig	  godt,	  hvis	  der	  er	  noget	  sprogligt	  at	  hente,	  men	  så	  tager	  jeg	  det,	  men	  el-‐

lers	  så	  ser	  jeg	  det	  ikke.”	  Det,	  at	  læreren	  er	  blevet	  blind	  for	  elevernes	  kulturelle	  baggrund,	  kan	  

ses	  som	  en	  modpol	  til	  at	  kategorisere	  eleverne	  ind	  i	  bestemte	  kulturelle	  forståelser	  og	  tilhørs-‐

forhold.	  I	  forsøget	  på	  ikke	  at	  typologiere	  og	  definere	  kulturelle	  tilhørsforhold	  kan	  man	  ende	  i	  

den	  modsatte	  grøft,	  hvor	  man	  helt	   lukker	  øjnene	   for	   forskellene.	  Butters	  mener,	   at	  dette	  er	  

ligeså	  uhensigtsmæssigt	   som	  at	   kategorisere,	   eftersom	  man	   skal	   kunne	   se	   forskellen,	   for	   at	  

kunne	  anerkende	  den	  enkelte	  elev	  for	  det,	  barnet	  er	  (ibid.).	  

At	  være	  blind	  for	  kulturelle	  forskelligheder	  i	  klasserummet	  kan	  både	  ses	  som	  en	  

fordel	  og	  en	  ulempe	  i	  forhold	  til	  historieundervisningens	  formål.	  For	  at	  stimulere	  elevens	  hi-‐

storiebevidsthed	  må	  man	   gøre	   historieundervisningen	   vedkommende	   for	   den	   enkelte.	   Hvis	  

man	  skal	  tage	  udgangspunkt	  i	  elevens	  nutid,	  må	  man	  ikke	  lukke	  øjnene	  for	  elevens	  verden	  her	  

og	  nu.	  Fordelen	  ved	  at	  ”lukke	  øjnene”	  for	  de	  kulturelle	  forskelle	  i	  klassen	  kan	  være,	  at	  læreren	  

ikke	  føler	  sig	  bundet	  af	  at	  tage	  særligt	  hensyn	  til	  bestemte	  kulturelle	  repræsentanter	  i	  under-‐
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visningen.	   Ved	   ikke	   at	   tage	   udgangspunkt	   i	   elevens	   personlige	   kulturelle	   fortællinger,	  men	  

derimod	  at	  tage	  afsæt	  i	  et	  indhold,	  der	  ikke	  er	  personligt	  knyttet	  til	  en	  elev,	  flyttes	  fokus	  til	  det	  

faglige	  indhold,	  hvorved	  der	  muligvis	  sikres	  faglig	  bredde,	  dybde	  og	  alsidighed	  ift.	  emnet.	  Dis-‐

se	  nuancer	  kan	  være	  svære	  at	  skabe,	  hvis	  eleven	  føler	  sig	  personligt	  involveret	  og	  repræsen-‐

teret	  i	  undervisningsmaterialet	  (ibid.).	  

Inddragelsen	   af	   de	   personlige	   fortællinger	   fra	   det	   flerkulturelle	   klasserum	   kan	  

være	  med	  til	  at	  gøre	   indholdet	  eksemplarisk	   for	  eleven.	  Via	  analyse	  og	   fortolkning	  af	   fagligt	  

stof	   åbnes	   op	   for	   refleksion	   over	   egen	   verden,	   og	   hvis	   emnet	   relaterer	   sig	   til	   elevens	   erfa-‐

ringsverden	  og	  hverdag,	  vil	  stoffet	  ud	  fra	  en	  didaktisk	  analyse	  have	  eksemplarisk	  betydning	  jf.	  

Klafkis	  dannelsesteori.	  På	  samme	  måde	  har	  indholdet	  også	  nutids-‐	  og	  fremtidsbetydning	  for	  

eleverne,	  da	  de	  sandsynligvis	  nu	  og	  i	  fremtiden	  indgår	  i	  relationer	  til	  mennesker	  med	  anden	  

kulturel	  baggrund	  end	  deres.	  

Haas	  vil,	  ud	  fra	  salatskålsmodellen,	  sandsynligvis	  mene,	  at	  læreren	  med	  ytringen	  

om	  at	  være	  blevet	  blind	  for	  elevernes	  kulturelle	  identitet,	  underminerer	  og	  svækker	  det	  kul-‐

turelle	  aspekt	  af	  samfundet,	  hvilket	  er	  ganske	  uhensigtsmæssigt,	  da	  det	  kan	  resultere	  i,	  at	  al	  

kultur	  mister	   essens	   og	   kraft.	  Med	  dette	   syn	  på	   elevers	   kulturelle	   baggrund	   er	   der	   dermed	  

risiko	   for,	   at	   alle	   kulturer	   assimileres.	   I	   stedet	   for	   at	   lukke	   øjnene	   for	   kulturelle	   forskelle	   i	  

klasserummet,	  skal	  læreren	  se	  og	  anerkende,	  at	  der	  er	  forskelle,	  der	  gør	  en	  forskel,	  og	  som	  på	  

den	  måde	  spiller	  ind	  på	  de	  enkelte	  ingredienser	  i	  ”salaten”,	  der	  yderligere	  har	  indflydelse	  på	  

salaten	  som	  ”ret”	  og	  helhed.	  

	  

Som	  en	  afrunding	  på	  analysen	  præsenteres	  et	  handleperspektiv,	   som	  er	  et	  praksiseksempel	  

på,	  hvordan	  man	  med	  interkulturel	  historieundervisning	  kan	  styrke	  elevernes	  kulturforståel-‐

se	  og	  interkulturelle	  kompetencer.	  Dette	  gøres	  ved	  at	  arbejde	  med,	  at	  bestemte	  erfaringsposi-‐

tioner	  fordrer	  bestemte	  forestillinger.	  Eksemplet	  begrundes	  og	  understøttes	  slutteligt	  ud	  fra	  

et	  teoretisk	  perspektiv.	  

Undervisningseksempel:	  Klasseværelset	  som	  kulturmuseum	  	  

Målet	  for	  denne	  øvelse	  er	  at	  skærpe	  elevernes	  opmærksomhed	  på	  samfundsmæssige	  katego-‐

rier,	  fortællinger	  og	  fortolkninger.	  Øvelsen	  skal	  give	  eleverne	  indblik	  i,	  hvordan	  vi	  alle	  fortol-‐

ker	  verden	  forskelligt,	  og	  at	  disse	  fortolkninger	  hænger	  sammen	  med	  andre	  fortolkninger.	  På	  
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den	  måde	  får	  eleverne	  øje	  for,	  hvordan	  den	  enkeltes	  erfaringsverden	  spiller	  ind	  på	  ens	  forstå-‐

else	  og	  opfattelse	  af	  et	  givent	  emne.	  

Eleverne	  får	  udleveret	  et	  stort	  udvalg	  af	  fotos.	  Disse	  fotos	  har	  mange	  forskellige	  

motiver,	   som	  repræsenterer	   forskellige	  kulturer,	   arbejdssituationer	  verden	  over,	  naturbille-‐

der,	  stammefolk,	  hobbies,	  børn	  i	  forskellige	  lande	  mv.	  I	  mindre	  grupper	  skal	  eleverne	  nu	  lave	  

en	  udstilling	  med	  billeder	  de	  har	  udvalgt.	  Ud	  fra	  billederne	  skal	  de	  nedskrive	  begreber,	  som	  

passer	  til	  billederne	  samt	  passer	  ind	  i	  det	  overordnede	  tema	  kultur.	  Derudover	  skal	  eleverne	  

udarbejde	   titler	  og	   tekster	   til	  museumsudstillingerne.	  Disse	   skal	  dog	   ikke	   stå	   fremme	  så	  de	  

andre	  elever	  kan	  se	  det.	  Museet	  åbnes	  og	  de	  forskellige	  grupper	  ser	  hinandens	  udstillinger.	  De	  

enkelte	  grupper	  gætter	  på,	  hvad	  udstillingsgruppen	  har	  udvalgt	  af	  tekster	  og	  begreber.	  Deref-‐

ter	   præsenterer	   udstillingsgruppen	   hvilke	   begreber,	   titler	   og	   tekster,	   de	   har	   produceret	   til	  

deres	  udstilling.	  Disse	  skal	  lægge	  op	  til	  fælles	  refleksion.	  

Øvelsen	   tager	  udgangspunkt	   i,	  at	  man	  gennem	  billeder	  aflæser,	  afkoder	  og	  der-‐

med	  meningskobler	  de	  enkelte	  billeder.	   I	   fortolkningsprocessen	  dannes	  hypoteser	  ud	  fra	  af-‐

læsningerne.	  Ud	  fra	  hypoteserne	  drages	  en	  række	  slutninger,	  som	  danner	  udgangspunkt	   for	  

kategoriseringer.	  Når	  de	  enkelte	  grupper	  skal	  formidle	  stoffet	   i	  deres	  udstilling	  for	  resten	  af	  

klassen,	   tvinges	   de	   til	   at	   forklare,	   begrunde	   og	   begrebsliggøre	   deres	   valg,	   hvilket	   kan	   være	  

med	  til	  at	  bevidstgøre	  elevernes	  forståelse	  for,	  hvordan	  de	  meningskobler,	  fortolker	  og	  heraf	  

danner	  kategoriseringer	  og	  konklusioner	  ud	  fra	  et	  enkelt	  billede.	  

En	  ekstra	  dimension	  på	  opgaven	  kan	  være,	  at	  der	  tages	  udgangspunkt	  i	  billeder	  

hvor	  læreren	  kender	  til	  historien	  bag.	  Det	  kan	  både	  være	  historier,	  hvor	  elevernes	  kategorise-‐

ringer,	  hypoteser	  og	  fortolkninger	  sandsynligvis	  stemmer	  overens	  med	  den	  virkelige	  historie,	  

men	  det	  kan	  også	  være	  en	  fortælling,	  som	  ikke	  stemmer	  overens	  med	  elevernes	  fortolkning.	  

Dette	  kan	  bidrage	  til	  en	  tidlig	  bevidstgørelse	  hos	  eleven	  af,	  at	  de	  fortolkninger	  vi	   laver,	   ikke	  

nødvendigvis	  stemmer	  overens	  med	  virkeligheden.	  

	  

Opgaven	  giver	  mulighed	  for,	  at	  elevernes	  historiebevidsthed	  stimuleres	  i	  og	  med,	  at	  de	  bliver	  

bevidste	  om,	  hvordan	  fortidsfortolkninger	  spiller	  ind	  på	  deres	  nutidsforståelse	  i	  afkodningen	  

af	   billedernes	   betydning.	   Dette	   åbner	   op	   for,	   at	  man	   ud	   fra	   en	   klafkiansk	   tænkning	   kan	   se,	  

hvordan	  historien	  påvirker	  fremtidsforventningerne	  og	  har	  indflydelse	  på	  nutidstidsforståel-‐

ser	  og	  udfald.	  
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	   Arbejdet	  med	  meningskoblinger,	  fortolkninger	  og	  kategoriseringer	  hjælper	  til	  at	  

nuancere	  elevernes	  refleksioner	  over	  kulturbegrebet,	   som	  dermed	  styrker	  deres	   interkultu-‐

relle	  kompetencer.	  Eleverne	  øves	  i	  at	  nuancere	  deres	  forståelser,	  hvilket	  bidrager	  til	  en	  kritisk	  

konstruktiv	   kulturforståelse,	   som	  danner	   grundlag	   for	   en	   bredere	   kulturforståelse	   og	   heraf	  

flerkulturel	  dannelse.	  

	  

Eleverne	  bliver	  i	  kulturmuseumsøvelsen	  gjort	  opmærksom	  på,	  at	  deres	  fortolkninger	  dannes	  

ud	  fra	  deres	  erfaringspositioner.	  I	  og	  med	  at	  eleverne	  gøres	  bevidste	  om	  det,	  ville	  I.	  Jensen	  ud	  

fra	  hendes	  analysemodel	  for	  interkulturel	  kommunikation	  sige,	  at	  når	  elever	  får	  indblik	  i	  de-‐

res	  egne	  erfaringsverdner,	  danner	  det	  større	  forståelse	  for	  andre	  kulturelle	  positioner	  som	  er	  

centralt	  for	  at	  besidde	  interkulturelle	  kompetencer.	  

Delkonklusion	  

Ud	  fra	  opgavens	  empiriske	  materiale	  er	  der	  desværre	  ikke	  meget,	  som	  tyder	  på,	  at	  klasserne	  

har	  diskussioner	  om	  kulturbegrebet.	  I	  forhold	  til	  Fælles	  Mål	  2009,	  som	  gjorde	  sig	  gældende	  på	  

tidspunktet,	  hvor	  empirien	  er	   indhentet,	   lever	   lærerne	  kun	   i	   ringe	  grad	  op	   til	  historiefagets	  

formål	  om	  at	  eleverne	  skal	  tilegne	  sig	  viden	  om,	  forståelse	  for	  og	  holdninger	  til	  egen	  kultur	  og	  

andre	  kulturer	  (Fælles	  Mål	  2009	  stk.	  2).	  	  Ud	  fra	  interviewet	  er	  der	  ikke	  noget,	  der	  tyder	  på,	  at	  

læreren	  i	  9.	  klasse	  berører	  kulturemnet,	  og	  ingen	  af	  lærerne	  stiller	  sig	  kritiske	  overfor	  kultur-‐

forståelsesaspektet	   i	  historieundervisningen.	  Dermed	  virker	  det	   ikke	  som	  om,	  at	  historieun-‐

dervisningen	  understøtter	  skolens	  udviklingskommissorium,	  der	  har	   interkulturel	  undervis-‐

ning	  i	  fokus.	  

Gennem	  analysen	   får	  man	  øje	  på	   en	   række	  udfordringer	   i	   forbindelse	  med	  un-‐

dervisningen	   i	  kulturforståelse	  og	   interkulturel	  kompetence.	  På	  baggrund	  af	  analysen	  af	  det	  

empiriske	  materiale	   er	  der	   en	   række	   centrale	   elementer,	   som	  er	  hensigtsmæssige	   at	   tænke	  

ind	  i	  undervisningen,	  hvis	  man	  ønsker	  at	  fremme	  de	  interkulturelle	  kompetencer	  og	  en	  kon-‐

struktivistisk	   kulturforståelse	   blandt	   eleverne.	   Læreren	   skal	   være	   bevidst	   omkring,	   hvilken	  

undervisning,	  der	  bidrager	  til	  et	  flerkulturelt	  dannelsesideal.	  I	  den	  forbindelse	  er	  det	  vigtigt,	  

at	  læreren	  er	  bevidst	  om	  eget	  ståsted	  ift.	  kulturbegrebet.	  Man	  skal	  derudover	  være	  klar	  over	  

hvordan	  sproget	  bevidst,	  -‐	  og	  i	  høj	  grad	  også	  ubevidst	  -‐	  skaber	  kategoriseringer,	  og	  hvordan	  

disse	  kategoriseringer	  kan	  være	  uhensigtsmæssige	  for	  en	  nuanceret	  kulturforståelse.	  Under-‐

visningen	  skal	  bidrage	  til,	  at	  elever	  såvel	  som	  lærere	  bliver	  i	  stand	  til	  at	  reflektere	  over,	  hvem	  
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de	  selv	  er,	  og	  hvordan	  de	  har	  indflydelse	  på	  og	  er	  med	  til	  at	  definere	  andre,	  til	  dem	  de	  er.	  Ved	  

at	  tage	  udgangspunkt	  i	  elevernes	  erfaringsverdner,	  og	  ikke	  lukke	  øjnene	  for	  kulturelle	  forskel-‐

ligheder,	  skaber	  man	  grundlag	  for	  den	  dobbeltsidige	  åbning	  jf.	  Klafkis	  dannelsesteori.	  

	  

Med	  udgangspunkt	  i	  de	  udfordringer,	  som	  analysen	  skitserer,	  at	  man	  som	  historielærer	  står	  

overfor,	  vil	  jeg	  i	  det	  følgende	  diskutere,	  hvilke	  forhold	  i	  samfundet,	  der	  bidrager	  til	  disse	  ud-‐

fordringer.	  

Diskussion	  

Den	  i	  højere	  grad	  målstyrede	  undervisning	  kan	  ses	  som	  en	  af	  de	  udfordringer	  historielæreren	  

står	  overfor,	  når	  interkulturel	  historieundervisning	  og	  kulturforståelse	  skal	  føres	  ud	  i	   livet.	  I	  

den	  forbindelse	  kastes	  der	  i	  det	  følgende	  et	  blik	  på	  Fælles	  Mål	  2009.	  

Fælles	  Mål	  som	  en	  barriere	  for	  dannelsen?	  

Historieprofessor	  og	  kongelig	  ordenshistoriograf,	  Knud	  Jespersen,	  var	  formand	  for	  udvalgene,	  

der	  ledte	  til	  Fælles	  Mål	  2009 (Haas, 2014, s. 213).	  Med	  et	  ansvar	  som	  dette	  må	  man	  formode,	  at	  

den	  danske	  stat	  havde	  tiltro	  til,	  at	  Jespersen	  besad	  de	  faglige	  kvalifikationer,	  det	  krævede	  for	  

at	   kunne	   lægge	   linjen	   for	   hvilken	   erindringspolitik	   skolerne	   skulle	   fordre,	   så	   det	  matchede	  

statens	  intentioner.	  Jespersen	  skriver	  i	  sin	  bog	  Historien	  om	  danskerne	  1500-‐2000,	  at	  globali-‐

seringens	   indvandring	   i	  Danmark	   fører	  mange	  udfordringer	  med	   sig.	   ”Indvandrere	  er	   i	   færd	  

med	  at	  forvandle	  det	  tidligere	  så	  homogene	  danske	  fællesskab	  (…)	  til	  et	  multikulturelt	  samfund	  

med	  alle	  de	  konflikter,	  der	  følger	  heraf” (Jespersen, 2007, s. 289).	  Jespersen	  ser	  den	  flerkulturel-‐

le	  dimension	  af	  samfundet	  som	  en	  direkte	  trussel	  mod	  det	  danske	  samfund	  og	  dermed	  de	  ho-‐

mogene,	  grundtvigske	  danskeres	  identitet	  og	  velfærdssystem.	  Denne	  etnocentriske	  tankegang	  

går	  godt	  i	  spænd	  med	  den	  daværende	  VK-‐regering	  og	  undervisningsminister	  Bertel	  Haarders	  

erindrings-‐	  og	   identitetspolitik (Haas, 2014).	  De	  politiske	  valg	  og	  fravalg	  der	  er	  blevet	  gjort	   i	  

udarbejdelsen	  af	  Fælles	  Mål	  2009,	  har	  på	  den	  måde	  stor	  indflydelse	  på	  befolkningens	  syn	  på	  

egen	  nationalitet	  og	   indvandring.	  Historiefagets	   formål	  bliver	   således	  præget	  af	  det	  dannel-‐

sessyn,	  staten	  ønsker.	  Som	  tidligere	  nævnt,	  kan	  man	  ud	  fra	  analysen	  af	  Fælles	  Mål	  for	  historie	  

2009	  og	  de	  Nye	  Forenklede	  Fælles	  Mål	  2014	  se,	  at	  Fælles	  Mål	  2009	  baseredes	  på	  en	  essentia-‐

listisk	  kulturforståelse,	  hvorimod	  de	  nye	  mål	  i	  højere	  grad	  har	  en	  konstruktivistisk	  tilgang	  til	  

kulturbegrebet.	  Dermed	  danner	  de	  Nye	  Forenklede	  Fælles	  Mål	  2014	  et	  bedre	  grundlag	  for	  et	  
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flerkulturelt	  dannelsesideal.	  Dog	  kan	  der	   i	  henhold	   til	  analysen	  af	  denne	  opgaves	  empiriske	  

materiale,	  sås	  tvivl	  ved	  hvor	  stor	  indflydelse	  Fælles	  Måls	  fokus	  overhovedet	  har	  på	  historie-‐

undervisningen.	  Efter	  analyse	  af	  materialet	  er	  det	  tydeligt,	  at	  kulturbegrebet	  kun	  i	  ringe	  grad	  

berøres	  i	  undervisningen.	  Som	  9.	  klasses	  læreren	  udtalte,	  så	  er	  fokus	  i	  langt	  højere	  grad	  på	  at	  

forberede	  eleverne	  til	  eksamen	  ud	  fra	  de	  punkter,	  som	  de	  skal	  igennem	  i	  historiekanonen.	  

I	   trinmål	   for	   historiefaget	   står	   der	   gennemgående,	   at	   undervisningen	   skal	   lede	  

frem	  mod,	   at	   eleverne	   tilegner	   sig	   en	   række	   kundskaber	   og	   færdigheder	   som	   i	   forbindelse	  

med	  kulturbegrebet	  gør	  dem	  i	  stand	  til	  at	  forklare	  kulturelle	  sammenhænge	  både	  på	  nationalt	  

og	  globalt	  plan (Undervisningsministeriet, EMU.dk, 2014).	  Fokus	  ligger	  dermed	  på,	  at	  eleverne	  

skal	  blive	  i	  stand	  til	  at	  forklare	  frem	  for	  at	  forstå	  historiske	  emner,	  hvilket	  sætter	  den	  herme-‐

neutiske	  tilgang	  i	  baggrunden.	  Trinmålene	  lægger	  i	  højere	  grad	  op	  til	  kompetencer	  og	  nytte-‐

værdi	   frem	   for	   at	   styrke	   det	   dannelsesmæssige	   aspekt	   i	   undervisningen.	   På	   den	  måde	   ind-‐

snævrer	   de	   enkelte	   trinmål	   Folkeskolens	   Formål.	  Hvis	  man	   ser	   på	   trinmålenes	   krav	   til	   den	  

enkelte	  elev	  om	  tilegnelse	  af	  diverse	  kompetencer,	  så	  fremstår	  den	  måde,	  vi	  tænker	  demokra-‐

ti	  og	  inklusion	  i	  skolen	  på,	  pludselig	  meget	  ekskluderende.	  Hvis	  eleven	  ikke	  opnår	  en	  vis	  viden	  

ift.	  historiske	  begivenheder,	  der	  gør	  denne	  i	  stand	  til	  at	  klare	  eksamen	  godt,	  så	  kan	  det	  have	  

indflydelse	  på	  vedkommendes	  videre	  uddannelse	  og	  senere	  liv.	  

Denne	   kompetenceorienterede	   og	   målstyrede	   undervisning	   går	   godt	   i	   spænd	  

med	  Kemps	  problematisering	  af	  nutidens	   skole.	  Han	   italesætter,	   at	  man	   i	   skolerne	   ikke	  un-‐

derviser	  nok	  i	  kulturelle	  forskelle,	  fordi	  vi	  er	  for	  optagede	  af	  at	  klare	  det	  godt	  i	  konkurrence-‐

samfundet.	   Derudover	  mener	   han,	   at	   der	   er	   en	   uhensigtsmæssig	   tendens	   til	   at	   fokusere	   på	  

nationale	   problemstillinger,	   det	   der	   i	   I.	   Jensens	   teorier	   kaldes	   fixpunkter.	   Kemp	  mener,	   at	  

fixpunkterne	  skabes	  og	   fastholdes,	   fordi	  eleverne	   i	   lærings-‐	  og	  dannelsesprocessen	   i	  højeste	  

grad	   bliver	   præsenteret	   for	   eksemplarisk	  materiale.	   Det	   eksemplariske	  materiale	   er	   noget,	  

eleven	  kender	  i	  forvejen,	  og	  dermed	  indsnævrer	  det	  mulighederne	  for,	  at	  eleverne	  opnår	  for-‐

ståelse	  for	  andet	  end,	  hvad	  foregår	  i	  egen	  baghave (Kemp, 2013).	  Dermed	  stiller	  Kemp	  sig	  kri-‐

tisk	  overfor	  en	  del	  af	  Klafkis	  dannelsesteori,	  da	  han	   ikke	  mener,	  at	  den	   tager	  hånd	  omkring	  

flerkulturel	  dannelse	  på	  optimal	  vis.	  

Læreren	  skal	   forholde	  sig	  til	  historiefagets	   formål,	  og	  gennem	  en	  reflekteret	  til-‐

gang	  til	  og	  syn	  på	  disse	  formål	  samt	  en	  forståelse	  for,	  hvilken	  dannelse	  en	  given	  tilgang	  for-‐

drer,	   har	   læreren	   stor	   indflydelse	   på,	   hvordan	   elevernes	   kulturforståelse	   og	   interkulturelle	  

kompetencer	  udvikler	  sig.	  
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Interkulturel	  kompetence	  er	  et	  godt	  grundlag	  for	  at	  få	  mere	  kompleksitet	  frem	  i	  samtaler	  med	  

og	  tanker	  om	  mennesker	  fra	  andre	  kulturer	  og	  sociale	  fællesskaber.	  Interkulturel	  kompetence	  

giver	   ikke	  det	   endelige	   svar,	  men	  er	   et	   brugbart	  middel	   i	  mødet (Jensen I. , 2014, s. 17).	   På	  

baggrund	  af	  analysen	  kan	  det	  udledes,	  at	  skolens	  formål	  ikke	  nødvendigvis	  fordrer	  konstruk-‐

tivistisk	  kulturforståelse	  og	  interkulturelle	  kompetencer.	  Derfor	  ligger	  der	  et	  stort	  ansvar	  hos	  

læreren.	  Lærerens	  udfordring	  ift.	  folkeskolens	  formål	  diskuteres	  i	  det	  følgende.	  

	  

Folkeskolens	  Formål	  til	  revision?	  

Som	  nævnt	  indledningsvist	  	  mener	  C.	  Haas,	  at	  folkeskolens	  formål,	  med	  sine	  danskklingende	  

værdier	  om	  åndsfrihed,	  ligeværd	  og	  demokrati,	  fordrer	  assimilation,	  da	  den	  udelukkende	  fo-‐

kuserer	  på,	   at	   skolen	   skal	   danne	   til	   det	  danske	   erindringsfællesskab	  og	  dermed	  det	  danske	  

værdifællesskab	  (Haas, 2014).	  Haas	  fastslår,	  at	  Fælles	  Mål	  er	  en	  barriere	  for	  at	  fremme	  folke-‐

skolen	   i	   retningen	   af	   det	   flerkulturelle,	  moderne	   klafkianske	  dannelsesideal.	  Men	   skal	   sam-‐

fundet	  mon	  give	  afkald	  på	  sine	  danske,	  demokratiske	  værdier	  for	  at	  undgå	  at	  blive	  stemplet	  

som	  et	  assimilerende	  samfund?	  Haas	  mener,	  at	  svaret	  ligger	  i	  Salatskålsmodellen,	  da	  den	  ta-‐

ger	  højde	  for	  samfundets	  flerkulturelle	  aspekt	  på	  en	  inkluderende	  måde,	  som	  ikke	  er	  assimi-‐

lerende.	  Dressingen	  i	  modellen	  er	  et	  billede	  på	  den	  demokratiske	  dannelse,	  og	  det	  er	  dermed	  

den	  demokratiske	  dannelse,	  der	  skal	  skabe	  sammenhængskraften	  og	  værdigrundlaget	  i	  sam-‐

fundet.	   Spørgsmålet	   er	   så,	   	   hvor	   inkluderende	   et	   liv	   i	   salatskålen	   er	   for	   kulturer,	   som	   ikke	  

vægter	  demokratiske	  værdier.	   I	   traditionel	   islamisk	   forstand	   tillægges	  det	   eksempelvis	   stor	  

værdi,	  at	  manden	  er	  det	  økonomiske	  overhoved	  i	  familien,	  mens	  kvinden	  står	  for	  de	  huslige	  

pligter (Østergaard, 2007).	  I	  modsætning	  til	  det	  er	  der	  i	  dansk	  debat	  løbende	  fokus	  på	  ligestil-‐

ling.	  Skal	  islamiske	  danskere	  fralægge	  sig	  deres	  kulturelle	  og	  religiøse	  værdier	  og	  tilegne	  sig	  

danske	  demokratiske	  værdier	  for	  at	  være	  en	  del	  af	  det	  danske	  samfund?	  Den	  holdning	  er	  ikke	  

nødvendigvis	   inkluderende,	   rummelig	   og	   solidarisk.	   Et	   liv	   i	   salatskålen	   skulle	   gerne	   skabe	  

plads	  til	   forskelligheder,	  men	  det	  kræver	  villighed	  til	  revision	  af	  indholdet	  i	  begrebet	  dansk-‐

hed.	  
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Denne	   revision	   af	   de	   danske	   værdier,	   så	   de	   i	   højere	   grad	   imødekommer	   det	   flerkulturelle	  

aspekt	  af	  samfundet,	  har	  en	  gruppe	  danskere	  for	  nyligt	  sat	  på	  dagsordnen.	  Dette	  vil	  i	  det	  føl-‐

gende	  blive	  berørt.	  

Nationalpartiet	  og	  livet	  i	  salatskålen	  

I	  disse	  dage	  fylder	  det	  nyetablerede	  politiske	  parti,	  Nationalpartiet,	  meget	  i	  medierne.	  Partiet	  

er	  etableret	  af	  tre	  dansk-‐pakistanske	  brødre,	  hvis	  mærkesager	  er	  at	  nytænke	  danske	  værdier,	  

så	  de	  i	  højere	  grad	  end	  hidtil	  baseres	  på	  respekt,	  åbenhed,	  tolerance	  og	  solidaritet.	  De	  mener,	  

disse	  begreber	  er	  nøglen	  til	  fredelig	  sameksistens	  i	  det	  flerkulturelle	  Danmark.	  Med	  fokus	  på	  

integrationspolitik	  ønsker	  de	  at	  styrke	  fællesskabet	  i	  samfundet	  på	  tværs	  af	  hudfarver	  og	  kul-‐

turer.	  Nationalpartiets	  værdigrundlag	  kan	  på	  mange	  måder	  ses	  som	  nutidens	  politiske	  svar	  på	  

et	   liv	   i	  salatskålen	  med	  dertilhørende	  dressing.	  Alt	  efter	  om	  de	  bliver	  opstillingsberettigede,	  

og	  hvor	  meget	  indflydelse	  de	  evt.	  får	  i	  folketinget,	  vil	  der	  med	  Nationalpartiet	  være	  øget	  mu-‐

lighed	  for,	  at	  man	  gennem	  Fælles	  Mål	  kan	  præge	  skolernes	  erindrings-‐	  og	  identitetspolitik	  i	  en	  

mere	  konstruktivistisk	  retning.	  Det	  vil	  dermed	  øge	  muligheden	  for	  at	  danne	  eleverne	  til	  et	  liv	  i	  

salatskålen.	  

	  

Har	  vi	  mon	  ”råd	  til”	  ikke	  at	  forholde	  os	  til	  samfundets	  flerkulturelle	  aspekt?	  Det	  følgende	  af-‐

snit	  vil	  afslutningsvist	  diskutere,	  hvilke	  konsekvenser	  det	  kan	  have	  for	  samfundet,	  hvis	  vi	  ikke	  

umødekommer	  det	  flerkulturelle,	  ved	  udelukkende	  at	  tage	  udgangspunkt	   i	  en	  essentialistisk	  

kulturforståelse.	  

Konsekvenser	  for	  verdensfreden	  

Interkulturel	  kompetence	  kan	  være	  med	  til	  at	  skabe	  	  grobund	  for	  ligeværdigt	  fællesskab	  og	  en	  

sammenhængskraft	  i	  samfundet,	  der	  går	  på	  tværs	  af	  kultur	  og	  etnicitet.	  At	  besidde	  disse	  kom-‐

petencer	  kan	  ses	  som	  en	  forståelsesbro,	  der	  forener	  kulturer	  samtidig	  med,	  at	  der	  er	  plads	  til	  

individuelle	   livssyn	   og	   forståelser.	   En	   bro	   mellem	   kulturer	   på	   baggrund	   af	   indsigt	   i	   andre	  

menneskers	  erfaringsverdner	  og	  kulturelle	  identitet	  vil	  styrke	  fred	  og	  sameksistensen	  i	  sam-‐

fundet	  jf.	  den	  konstruktivistiske	  tænkning.	  Men	  er	  det	  nu	  også	  det	  vi	  vil?	  Hvis	  de	  danske	  vær-‐

dier	  gøres	  multikulturelle,	  hvor	  er	  danskheden	  så	  henne?	  Den	  globale	  landsby	  både	  koster	  og	  

beriger	  alle	  verdens	  samfund	  -‐	  også	  i	  Danmark.	  Alle	  verdens	  kulturer	  er	  muligvis	  netop	  det,	  

der	  giver	  de	  enkelte	   lande	  kant,	   som	  gør	  samfund,	  områder	  og	  mennesker	   til	  noget	   særligt.	  
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Bliver	  dette	  sat	  over	  styrs	  i	  salatskålen?	  

Alt	  afhængigt	  af	  hvor	  man	  lægger	  fokus	  i	  samfundsudviklingen	  og	  den	  historiske	  

udvikling,	  kan	  man	  ikke	  komme	  udenom,	  at	  historien	  var,	  er	  og	  bliver.	  Historien	  er	  i	  konstant	  

forandring.	  Det	  er	  en	  uafsluttet	  proces,	  og	  vi	  bærer	  den	  med	  os	  hver	  dag.	  Som	  B.	  E.	  Jensen	  si-‐

ger;	  vi	  er	  historieskabt,	  og	  vi	  er	  historieskabende.	  Historien	  ændres	  løbende,	  og	  vi	  kan	  præge	  

den	   -‐	   alle	   valg,	   bevidste	   som	   ubevidste,	   har	   konsekvenser	   for,	   hvordan	   historien	   udvikles.	  

Grænserne	  er	  åbne,	  Danmark	  bliver	  i	  stadigt	  stigende	  grad	  flerkulturelt,	  og	  hvis	  vi	  ser	  og	  rea-‐

gerer	  på	  det	  som	  en	  trussel	  mod	  vores	  dansknationale	  eksistens,	  så	  må	  vi	  være	  bevidste	  om,	  

at	  dette	  præger	  historieudviklingen.	  Hvis	  man	  ikke	  er	   imødekommende	  overfor	  den	  verden,	  

man	   er	   i,	   og	   de	   mennesker	   man	   lever	   med,	   skaber	   man	   modsætninger	   og	   ”os	   og	   dem”-‐

relationer,	  der	  er	  uhensigtsmæssige	  for	  at	  kunne	  leve	  i	  fred	  og	  fordragelighed.	  Dette	  kan	  føre	  

til	  diskrimination,	  racisme	  og	  uhensigtsmæssig	  ulighed	  i	  samfundet.	  I.	  Jensen	  udtrykker	  i	  tråd	  

med	  dette,	  at	  negative	  konstruktioner	  af	  ”de	  andre”	  decideret	  fører	  til,	  at	  verdensfreden	  ud-‐

fordres (Jensen I. , 2014, s. 92).	  	  

Konklusion	  

Nutidens	  globaliserede	  verden	  sætter	  sit	  præg	  på	  samfundet,	  som	  i	  stigende	  grad	  bliver	  fler-‐

kulturelt.	  Denne	  udvikling	  stiller	  os	  overfor	  en	  række	  udfordringer,	  da	  mødet	  mellem	  menne-‐

sker	  med	  forskellig	  baggrund	  kan	   føre	   til	   fixpunkter	  og	  epoketypiske	  nøgleproblemer.	   I	  den	  

forbindelse	  har	  skolen	  et	  særligt	  ansvar	  ift.	  elevernes	  dannelse,	  og	  som	  et	  resultat	  af	  globali-‐

seringen	  må	  et	  flerkulturelt	  dannelsesideal,	   i	  denne	  opgaves	  perspektiv,	  være	  at	  foretrække.	  

Hvis	   elever	   besidder	   interkulturelle	   kompetencer,	   kan	   det	   være	  med	   til	   at	   skabe	   udgangs-‐

punkt	   for	  et	   ligeværdigt	   fællesskab	  og	  sammenhængskraft	  på	  tværs	  af	  etnicitet	   i	  samfundet.	  

Tilegnelsen	  af	   interkulturelle	   kompetencer	  kræver,	   at	  man	  besidder	   en	  grundlæggende	   for-‐

ståelse	   for	   kulturbegrebet.	   Kultur	   og	   etnicitet	   konstrueres	   i	   samspil	  med	   andre	   og	   er	   både	  

påvirket	  og	  begrænset	  af	  de	  sproglige	  forståelser	  og	  sociale	  tilhørsforhold,	  det	  enkelte	  men-‐

neske	  har	  opbygget	  og	  lagret	  i	  sin	  habitus.	  Kulturbegrebet	  er	  en	  kompleks	  størrelse,	  men	  ud	  

fra	  en	  konstruktivistisk	  forståelse	  heraf	  må	  målet	  i	  undervisningen	  i	  denne	  henseende	  være	  at	  

se	  på	  kultur,	  som	  noget	  man	  gør,	  frem	  for	  noget	  man	  er.	  Kulturer	  skabes	  i	  mellem	  os	  og	  er	  der-‐

for	  ikke	  færdiglavet	  og	  uforanderligt.	  Derfor	  kan	  vi	  heller	  ikke	  ”slå	  hinanden	  i	  hovedet”	  med	  

det.	  
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C.	  Haas	  fremlægger,	  at	  historielæreren	  har	  helt	  særlig	  indflydelse	  på	  den	  enkelte	  

elevs	  erindrings-‐	  og	  identitetspolitik,	  da	  de	  udgør	  den	  største	  faggruppe	  af	  kulturformidlere	  i	  

Danmark.	  Tilmed	  stifter	  stort	  set	  alle	  i	  løbet	  af	  deres	  liv	  bekendtskab	  med	  skolen	  og	  historie-‐

undervisningen.	  Læreren	  har	  derfor	  et	  særligt	  ansvar	  for	  at	  udvikle	  og	  påvirke	  elevernes	  kul-‐

turforståelse	  og	  interkulturelle	  kompetencer.	  

På	  baggrund	  af	  behandlingen	  af	  empirien	  kan	  man	  udlede,	  at	  hverken	  9.	  klasse	  

eller	  4.	  klasse	  på	  Blågård	  Skolen	  arbejder	  med,	  hvordan	  elever	  gennem	  historiske	  fortællinger	  

er	  med	   til	   at	   skabe	   fællesskaber	  og	   identiteter.	   Interkulturel	  pædagogik	  er	  det,	   at	  undervis-‐

ningen	  skal	   forholde	  sig	  bevidst	  og	  modificerende	  til,	  hvordan	  sociale	  strukturer,	  samfunds-‐

grupperinger	  og	  kulturelle	  fællesskaber	  skabes	  og	  forandres.	  Dermed	  kan	  den	  være	  med	  til	  at	  

nedbringe	  racisme	  i	  samfundet.	  Det	  kan	  konkluderes,	  at	  interkulturel	  pædagogik	  ikke	  viser	  sig	  

ud	  fra	  det	  empiriske	  materiale.	  

Dette	  bekræfter	   yderligere,	   at	   læreren	   står	   overfor	   en	   række	  udfordringer,	   når	  

elevernes	  kulturforståelse	  og	  interkulturelle	  kompetencer	  skal	  styrkes.	  Fælles	  Mål	  2009	  for-‐

drer	  i	  højere	  grad	  en	  essentialistisk	  forståelse	  af	  kulturbegrebet,	  hvilket	  er	  uhensigtsmæssig,	  

da	  det	  kan	  føre	  til	  assimilation.	  I	  de	  nye	  forenklede	  mål	  får	  kulturbegrebet	  et	  andet	  fokus	  og	  

bliver	  i	  højere	  grad	  anskuet	  fra	  en	  konstruktivistisk	  vinkel.	  Analysen	  af	  det	  empiriske	  materia-‐

le	  peger	  dog	  på,	   at	  udskolingslæreren	   føler	   sig	  presset	  af	   eksamen	  og	  historiekanonen.	  Den	  

målorienterede	  undervisning	  sætter	  således	  den	  formale	  dannelse	  i	  baggrunden.	  Den	  priori-‐

tering,	  som	  staten	  fordrer	  gennem	  Fælles	  Mål,	  udfordrer	  læreren,	  da	  det	  reducerer	  læreren	  i	  

sit	  indholdsvalg.	  Indholdet	  skal	  tilmed	  være	  eksemplarisk	  og	  identificerbart	  for	  eleven,	  hvilket	  

vanskeliggør	  den	   interkulturelle	  historieundervisning,	  da	  muligheden	  for	  beskæftigelse	  med	  

det	  ukendte	  dermed	  indsnævres.	  	  

En	   kvalificeret	   interkulturel	   historieundervisning	   kræver,	   at	   læreren	   har	   viden	  

og	  indsigt	  i	  kulturbegrebets	  teoretiske	  kompleksitet	  samt	  ved,	  hvordan	  man	  didaktisk	  set	  åb-‐

ner	   denne	   viden	   op	   for	   eleverne.	   Tilegnelsen	   af	   interkulturelle	   kompetencer	   kræver	   tilmed	  

indsigt	  i,	  hvorfor	  og	  hvordan	  den	  enkeltes	  erfaringsverden	  og	  habitus	  bidrager	  til,	  at	  kategori-‐

seringer	  skabes	  -‐	  både	  bevidst	  og	  ubevidst.	  I	  den	  forbindelse	  er	  det	  vigtigt	  at	  nævne,	  at	  lære-‐

ren	  står	  overfor	  en	  vigtig	  udfordring,	  da	  det	  er	  afgørende,	  at	  læreren	  kan	  se	  og	  forstå	  sine	  eg-‐

ne	   forforståelser	  og	  kategoriseringer,	   og	   ikke	  mindst	   arbejde	  med	  disse.	  Ellers	   svækker	  det	  

sandsynligvis	  muligheden	  for,	  at	  eleverne	  tilegner	  sig	  interkulturelle	  kompetencer.	  
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C.	   Haas	   mener,	   at	   kilden	   til	   optimal	   sameksistens	   i	   et	   flerkulturelt	   samfund	   findes	   i	   salat-‐

skålsmodellen.	  Gennem	  et	  liv	  i	  salatskålen	  bygges	  der	  en	  forståelsesbro,	  som	  forener	  kulturer	  

på	   baggrund	   af	   indsigt	   i	   andre	  menneskers	   erfaringsverdner	   og	   kulturelle	   baggrund.	   Salat-‐

skålsmodellen	   rummer	  plads	   til	   individuelle	   livssyn	  og	   forståelser,	   der	   skaber	  mulighed	   for	  

fredelig	  sameksistens	  på	  trods	  af	  eventuelle	  forskellige	  værdigrundlag.	  I	  praksis	  kræver	  den-‐

ne	  model	  muligvis,	  at	  man	  til	  en	  vis	  grad	  er	  villig	  til	  at	  revurdere,	  hvad	  danskhed	  er.	  

	  

Som	  et	  led	  i	  konklusionen	  er	  det	  væsentligt	  at	  sætte	  fokus	  på,	  hvilken	  betydning	  denne	  opgave	  

får	   for	  ens	   fremtidige	   liv	  og	  arbejde	  som	  lærer.	  De	  to	  undervisningseksempler,	   ”Kulturspur-‐

ten”	  og	  ”Klasserummet	  som	  kulturmuseum”	  samt	  eksemplet	  om	  interkulturel	  undervisning	  i	  

kanonpunktet	   Columbus,	   kan	   ses	   som	   konkrete	   handleperspektiver	   på	   opgaven.	   Slutteligt	   i	  

konklusionen	  belyses	  handleperspektivet	  på	  et	  mere	  overordnet	  plan.	  

	  

Handleperspektiv	  

På	  baggrund	  af	  opgavens	  konstruktivistiske	  forståelse	  af	  kulturbegrebet	  er	  det	  væsentligt	  at	  

nævne,	  at	  den	  overordnede	  intention	  som	  lærer	  er	  at	  undervise	  med	  kulturforståelse	  frem	  for	  

i	  kulturforståelse.	  Undervisningen	  skal	  bidrage	  til,	  at	  elever	  såvel	  som	  lærere	  bliver	  i	  stand	  til	  

at	  reflektere	  over,	  hvem	  de	  selv	  er,	  og	  hvordan	  de	  er	  med	  til	  at	  definere	  andre.	  I	  undervisnin-‐

gen	  må	  man	  have	  for	  øje,	  at	  der	  er	  forskelle,	  der	  gør	  en	  forskel,	  for	  at	  anerkende	  den	  enkelte	  

elev	  samtidig	  med	  at	  der	  gøres	  plads	  til	  kulturelle	  forskelligheder.	  

Udover	  de	  ovenstående	  skitserede	  didaktiske	  udfordringer	  læreren	  står	  overfor	  i	  

tilegnelsen	  af	  interkulturelle	  kompetencer	  blandt	  eleverne,	  er	  der	  et	  andet	  væsentligt	  grund-‐

element,	  som	  slutteligt	  bør	  ridses	  op.	  Det	  handler	  om,	  at	  man	  som	  lærer	  overordnet	  set	  ikke	  

kun	  anskuer	  emnet	  som	  noget,	  man	  skal	  undervise	  i	  i	  en	  afgrænset	  periode	  af	  skoleåret.	  Det	  er	  

vigtigt	  at	  have	  for	  øje,	  at	  man	  ikke	  blot	  anvender	  elevernes	  og	  forældres	  erfaringsverdner	  som	  

enkeltstående	  eksempler	  på	   ”de	  andres	  perspektiv”.	  For	  at	  undgå	  dette	  er	  det	  vigtigt	  at	   im-‐

plementere	  arbejdet	  med	  kulturelle	  forskelligheder	  i	  den	  hele	  undervisning	  i	  stedet	  for	  blot	  at	  

lade	  det	  stå	  som	  separate	  emneuger	  og	  fagdage.	  Ved	  at	  anvende	  de	  kulturelle	  forskelle	  som	  en	  

kontinuerlig	   	  ressource	  i	  undervisningen,	  kan	  man	  bidrage	  til	  en	  konstruktivistisk	  kulturfor-‐

ståelse	  hos	  eleverne.	  Dette	  stimulerer	  tilmed	  elevens	  solidaritetsevne,	  da	  der	  konstant	  skabes	  

rum	  for	  og	  fokus	  på	  kulturens	  kompleksitet.	  Lærerens	  overordnede	  fokus	  må	  derfor	  være	  at	  
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se	   på	  praksis	   og	   enkeltstående	   situationer	   i	   stedet	   for	   etnicitet	   og	   kulturelle	   tilhørsforhold.	  

Dermed	   nedbrydes	   begrebet	   ”kultursammenstød”	   og	   omdannes	   til	   ”møder	  mellem	  menne-‐

sker	   af	   forskellig	   etnicitet”.	   ”Hvis	   en	   lærer	   taler	  med	   en	   elev,	   er	   kategorierne	   lærer	   og	   elev	  

mindst	  lige	  så	  vigtige	  som	  begges	  etniske	  baggrund” (Jensen I. , 2014, s. 93).	  
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Bilag	  
	  
Bilag	  1:	  Interview	  med	  en	  historielærer	  i	  9.	  klasse	  
	  
I:	   ”Hvordan	   har	   I	   arbejdet	   med	   kulturbegrebet	   i	   historieundervisningen?”	  
	  
L:	   ”Ohh,	   jamen	  vi	   har	   arbejdet	   sådan	  meget	   traditionelt,	   sådan	  med	  begivenheder,	   fordi	   jeg	  
synes	  vi	  har	  været	  ret	  presset,	  de	  var	  ikke	  nået	  dertil,	  hvor	  jeg	  tænkte	  de	  skulle	  være	  nået	  til	  i	  
forhold	   til	  pensum	  og	  eksamen	   i	  historie.	  Så	  vi	  har	  egentligt	   fokuseret	  rigtig	  meget	  på	  begi-‐
venheder	  og	  ikke	  så	  meget	  på	  begreber.”	  
	  
I:	  ”Har	  du	  tænkt	  på	  at	  implementere	  det	  i	  historieundervisningen?”	  
	  
L:	  ”Det	  har	  jeg	  nok	  ikke	  tænkt	  nok	  med	  ind	  i	  om	  hvordan	  jeg	  skulle…	  Det	  har	  jeg	  nok	  ikke	  gjort	  
så	  meget	  ud	  af.	  Jo,	  jeg	  har	  tænkt	  meget	  over,	  hvilke	  emner	  jeg	  har	  valgt	  (…),	  afhængigt	  af	  hvor	  i	  
verden	  man	  bor,	  at	  der	  er	  forskellige	  ting,	  der	  er	  sket	  i	  historien,	  der	  har	  forskellig	  betydning	  
for	  os.	  Så	  det	  er	   jeg	  bevidst	  om,	  når	   jeg	  vælger	  emner,	  men	   jeg	  har	   ikke	  overvejet	  at	  emnet	  
kultur	  som	  begreb	  hører	  med	  i	  historiefaget,	  så	  på	  den	  måde	  har	  jeg	  ikke	  tænkt	  på	  det.	  Det	  er	  
måske	  forkert,	  at	  jeg	  ikke	  har	  gjort	  det,	  for	  det	  hører	  jo	  med	  faktisk.	  Jeg	  har	  nok	  tænkt	  at	  det	  
hører	  med	  i	  samfundsfag	  og	  religion.”	  
	  
I:	  ”Der	  står	  jo	  i	  Formålsparagraffen,	  at	  man	  skal	  arbejde	  med	  egen	  og	  andre	  kulturer.”	  
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L:	  ”Det	  gør	  jeg	  jo	  også,	  fordi	  jeg	  tænker	  på,	  hvilke	  dele	  af	  historien	  der	  er	  vigtig,	  og	  ville	  ønske	  
at	  der	  var	  mere	  tid	  (…)	  altså	  jeg	  synes	  det	  er	  synd	  der	  ikke	  er	  mere	  tid	  til	  fx	  noget	  historie	  fra	  
mellemøsten.	  (…)	  Den	  bog	  vi	  har	  og	  de	  kanonting	  vi	  har;	  -‐	  der	  er	  det	  jo	  spredt	  ud	  over	  Europa	  
og	  der	  er	  jo	  ikke	  resten	  af	  verden.”	  
	  
I:	  ”Hvad	  tror	  du	  elever	  kan	  bruge	  arbejdet	  med	  det	  nationale	  fællesskab	  til?”	  
	  
L:	  ”Jeg	  håber	  da	  det	  kan	  være	  med	  til,	  især	  også	  med	  vores	  elevgruppe,	  det	  kan	  være	  med	  til	  at	  
gøre,	  at	  de	  får	  en	  følelse	  af	  at	  være	  danske	  og	  være	  en	  del	  af	  den	  danske	  kultur	  og	  historie,	  for	  
tit	  så	  kommer	  der	  jo	  de	  der	  udsagn,	  nå,	  men	  jeg	  er	  pakistaner	  eller	  jeg	  er	  araber	  eller	  alt	  mu-‐
ligt,	  hvor	  vi	  tit	  taler	  om	  jamen	  hvor	  er	  det	  egentligt	  de	  er	  født,	  om	  man	  ikke	  godt	  kan	  være,	  og	  
så	  spørger	   jeg	  dem	  om	  de	   ikke	  også	  er	  danske,	  og	  nogle	  af	  dem	  vil	  sige	  at	  de	  er	  begge	  dele,	  
men	  der	  er	  også	  nogle	  af	  dem	  der	  ikke	  føler	  sig	  som	  værende	  danske,	  der	  håber	  jeg	  da	  at	  det	  
at	  de	  får	  noget	  viden	  om	  historien	  om,	  hvad	  der	  er	  sket	  her	  og	  i	  Europa	  og	  verden	  selvfølgelig,	  
at	  det	  så	  kan	  være	  med	  til	  at	  øge	  deres	  tilknytning	  til	  landet	  og	  deres	  følelse	  af	  at	  være	  dan-‐
ske.”	  

	  
Bilag	  2:	  Interview	  med	  en	  historielærer	  i	  4.	  klasse	  
	  
I:	   Inddrager	   du	   den	   enkelte	   elevs	   identitet	   og	   fællesskaber	   i	   historieundervisningen?	  
	  
L:	  ”Du	  tænker	  om	  man	  inddrager	  deres	  historier	  nok	  eller	  hvad?	  De	  er	  jo	  lige	  så	  meget	  en	  del	  
af	  denne	  her	  historie.	  Jeg	  tror	  bare	  ikke,	  at	  jeg	  tænker,	  altså	  jeg	  er	  holdt	  op	  med	  at	  tænke	  så	  
meget	  ”de	  og	  os”	  når	  jeg	  er	  inde.	  Så	  jeg	  tænker	  måske	  slet	  ikke	  så	  meget	  over,	  altså.	  Men	  jeg	  
har	  blik	  for	  at	  alle	  er	  med	  og	  at	  alle	  har	  hver	  deres	  de	  kommer	  fra	  og	  at	  der	  selvfølgelig	  er	  for-‐
skellige	  der	  kommer	   fra	   forskellige	  kulturer,	  men	  de	  danske	  er	   jo	   lige	  så	   forskellige	  som	  de	  
tosprogedes	  hjem.	  Jeg	  tror	  det	  er	  det	  jeg	  egentlig,	  det	  er	  nok	  derfor	  jeg	  har	  svært	  ved	  at	  svare.	  
Jeg	  er	  blevet	  sådan	  lidt	  blind.	  Jeg	  ser	  ikke	  tørklæder,	  eller	  her	  sidder	  en	  somalisk	  pige,	  her	  sid-‐
der,	   jeg	  ved	  selvfølgelig	  godt,	  hvis	  der	  er	  noget	  sprogligt	  at	  hente,	  men	  så	  tager	  jeg	  det,	  men	  
ellers	  så	  ser	  jeg	  det	  ikke.”	  
	  
I:	  Hvordan	  har	  I	  arbejdet	  med	  det	  nationale	  fællesskab	  i	  historieundervisningen?	  
	  
L:	  ”Vi	  har	  faktisk	  talt	  meget	  om,	  at	  Danmark	  så	  anderledes	  ud	  i	  bondestenalderen,	  altså	  hvor-‐
dan	  man	  flyttede	  sig	  efter	  leveforholdene	  og,	  at	  man	  ikke	  var	  et	  samlet	  land,	  og	  at	  der	  ikke	  var	  
en	  nationalstat,	  der	  var	  ikke	  noget	  der	  hed	  Danmark	  der,	  det	  håber	  jeg,	  at	  de	  ved.”	  

	  


