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Som underviser kan du herfra overveje, om undervis-

ningen kan komme til at virke ekskluderende for nogle 

grupper eller elever i klassen. Er der elever, som 

risikerer at blive repræsentanter for det ’anderledes’ 

eller ’forkerte’ – fx en elev med en bestemt minoritets-

baggrund? I så fald bør man som underviser overveje, 

hvordan man kan komme omkring dette uden at miste 

det faglige fokus og dialogens dynamik, men undgå at 

udstille visse elever.   

kultur – noget vi gør
Det er et vigtigt argument i interkulturel undervisning, 

at vi alle er kulturelle væsener. Men hvad vil det sige? 

For hvad er kultur egentlig? Let at definere er kultur i 

hvert fald ikke. Kulturbegrebet har nemlig ændret sig 

gennem historien og kan siges at rumme en vifte af 

betydninger. Bl.a. har kultur tidligere været ensbety-

dende med dyrkning af jorden, kultivering af ånden og 

dannelse. Også i dag bruges kultur som et meget 

bredt og favnende begreb. 

Forskning i dag peger på, at kultur er noget, vi gør, 

snarere end noget, vi har, dvs. noget, vi hele tiden selv 

udtrykker og skaber. Derfor er det ikke sådan, at vi 

automatisk har særlige kompetencer eller præferencer 

på grund af vores kulturelle eller etniske baggrund. 

Etnisk danske elever har ikke automatisk bedre 

forudsætninger for at tilegne sig viden om vikingerne, 

ligesom elever med muslimsk baggrund ikke nødven-

digvis er bedre rustet til at forstå den arabiske verdens 

historie. Genkendelighed, vedkommenhed og identifi-

kation er vigtige faktorer for læring, så det er sandsyn-

ligt, at etnisk danske elever udviser ekstra interesse for 

vikingerne – og at det samme gør sig gældende for 

muslimske elever, når det kommer til arabisk historie. 

Det er bare ikke givet på forhånd eller begrundet i 

elevernes etniske bagrund. 

At se kultur som noget, vi skaber og udvikler, punkterer 

altså en forståelse af kultur som determinerende for 

vores handlinger. Kultur er noget, vi gør. Derfor er 

kulturer foranderlige og kan på den måde også være 

virkningsfulde.

virkningsfulde kulturer
At forstå forskellige kulturer som virkningsfulde vil 

sige, at vores egen kulturelle selvforståelse såvel som 

de tanker, vi gør os om andre mennesker, får en 

virkning, fordi vi handler på baggrund af dem. Har man 

fx en idé om, at en bestemt gruppe mennesker har 

hang til at stjæle, vil man holde ekstra øje med sine 

ting, hvis der er personer fra denne gruppe i nærheden. 

Sagt på en anden måde: Vi agerer på vores forudanta-

gelser og skaber på den måde en virkelighed, hvor den 

kulturelle fordom om, at visse grupper stjæler, får 

konkret form.

kultur – et nyt ord for race? 
Tidligere var det både videnskabens og almenbefolk-

ningens opfattelse, at menneskeheden kunne inddeles 

i forskellige racer med naturlige skel i forhold til 

tankesæt, leveform, udseende m.v. I dag taler de 

færreste om racer. I stedet bruges kultur tit som 

tilsvarende forklaring på forskelle i levemåder, sam-

fundsformer, værdier og præferencer. Det betyder, at 

bestemte handlinger eller konflikter ofte knyttes til 

særlige kulturer. Nogle vil endda sige, at kultur er 

blevet vor tids ord for race, og at kultur er kernen i en 

ny form for racisme, der fx fastholder, at nogle kulturer 

er mindre civiliserede, udviklede eller sofistikerede end 

andre. I denne optik forklares misforståelser eller 

uenighed mellem mennesker som kulturforskelle. 

Fokuserer man udelukkende på kultur og opfattelser 

af kulturforskelle, overser man dog nemt andre 

faktorer som social klasse, køn, alder, minoritet-/

Et klasselokale er ikke et neutralt rum – det er altid 

præget af mere eller mindre udtalte værdier, normer 

og regler for rigtigt og forkert. Det er godt at være sig 

dette bevidst, når man underviser om intolerance, fordi 

man her berører emner som anderledeshed, ’det 

normale’, inklusion og eksklusion. Et grundlæggende 

tema inden for intoleranceundervisning handler om at 

være inde eller ude – afvist eller accepteret – og om 

de mekanismer, der spiller ind i denne proces. 

Dette kapitel introducerer interkulturel undervisning 

som en tilgang til undervisning, der betoner menne-

skers individuelle ståsteder. Interkulturel undervisning 

giver redskaber til at øge bevidstheden om dikotomier 

som rigtigt vs. forkert, normal vs. unormal. Kapitlet 

slutter med en række afklarende spørgsmål for lære-

ren forud for et undervisningsforløb om intolerance. 

interkUltUrel Undervisning
Teori og praksis fra feltet interkulturel undervisning 

kan bruges i undervisning om intolerance til at øge 

bevidstheden om, at der altid tales fra et særligt 

perspektiv, og at det ikke er naturligt eller givet på 

forhånd, at nogle grupper i samfundet er marginalise-

rede, har ringere vilkår, bliver set ned på eller behandlet 

dårligt. Det interkulturelle perspektiv bidrager med 

teoretiske pointer og redskaber, som anskueliggør, at 

undervisning om forskellighed og intolerance handler 

om:

• tilsyneladende naturlige tankemønstre og kategori-

seringer

• magtforhold mellem majoritet og minoritet

• pligter og rettigheder

ståsteder
Hvordan vi forstår verden omkring os, afhænger af et 

væld af faktorer som kulturel og social baggrund og 

relationer, som vi indgår i med andre mennesker. Man 

kan sige, at vi alle taler ud fra særlige normer eller 

særlige ståsteder. Det kan virke indlysende, men allige-

vel fungerer det ofte sådan, at ’de andre’ (fx andre 

etniske eller religiøse grupper) kun ses som kulturelle 

eller etniske, mens ens egne vaner og normer opfattes 

som naturlige og selvfølgelige. 

I en interkulturel tilgang til undervisning udfordrer man 

den slags selvfølgeligheder og styrker sin egen og 

elevernes evne til kritisk at analysere udsagn og 

forhold mellem mennesker.

Start fx med at spørge dig selv og gerne dine elever, 

hvilke normer undervisningen tilrettelægges ud fra? 

Hvor står du selv som underviser – og er dine elever 

samme sted? Er der værdier, fællesskaber og traditio-

ner, som tages for givet i klassen? Fx at alle skal på 

sommerferie med mor og far – og fejre jul i decem-

ber? Tænker I det samme, når nogen siger 11. septem-

ber, familie eller Matador? 
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majoritetsforhold m.m., som også gør mennesker 

forskellige. 

analyseredskaber til interkulturel kommunikation
Man kan operationalisere tankerne omkring interkultu-

rel kommunikation ved hjælp af en række analysered-

skaber udviklet af Iben Jensen, professor ved Institut 

for læring og filosofi på Aalborg Universitet. Redska-

berne kan bruges af lærere som forberedelse eller 

tænkes ind i undervisningssituationer og refererer til 

følgende begreber: erfaringspositioner, kulturel 

forudforståelse, kulturel selvforståelse, kulturelle 

fikseringspunkter samt kulturel identitet. 

1. Erfaringspositioner: Vi tolker alle verden og menne-

sker omkring os ud fra tidligere erfaringer. Samtidig er 

disse erfaringer påvirket af vores position i samfundet. 

I undervisningen kan begrebet erfaringspositioner 

bruges til at fokusere på mennesker som individer 

med forskellige erfaringer frem for mennesker som 

repræsentanter for forskellige kulturer (arabisk kultur, 

grønlandsk kultur, afrikansk kultur osv.). 

2. Kulturel forudforståelse er ”erfaring, viden, oplevelser, 

følelser og holdninger, vi har overfor kategorier af 

mennesker, som vi ikke betragter som medlemmer af 

de kulturelle fællesskaber, vi selv identificerer os med”. 

Kulturel forudforståelse skabes gennem bl.a. medier 

og institutioner som fx skolen og er afgørende i 

kulturmøder, hvor man netop fortolker andres ord og 

handlinger ud fra sin egen kulturelle forudforståelse. 

En kulturel forudforståelse kan fx påvirke, hvad man 

tænker om en bestemt minoritetsgruppe. Pointen er, 

at forudforståelsen ikke nødvendigvis vil stemme 

overens med mødet med konkrete personer fra 

gruppen, men at den vil få betydning for det konkrete 

møde.
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Kulturel forudforståelse kan være et godt redskab for 

undervisere til at skabe opmærksomhed og bevidst-

hed om den bagage og de holdninger, som man selv 

bringer ind i klasserummet. Og som et blik på den 

forskellighed, som klassens elever udgør. Konkret kan 

begrebet benyttes sammen med eleverne i danskun-

dervisningen til at analysere, hvilke forudforståelser 

tekster, noveller, film eller andet materiale bygger på. 

3. Kulturel selvforståelse er den måde, hvorpå en person 

udtrykker et kulturelt fællesskab, som han eller hun 

identificerer sig med. Det kan fx være, at man synger 

med på nationalsangen, når et landshold spiller kamp. 

Lytter til en bestemt slags musik, fejrer helligdage og 

højtider, går klædt på en særlig måde osv. 

Indefra ser en kultur naturlig og selvfølgelig ud. Når 

man kigger på kulturer udefra – som en der ikke er del 

af kulturen – så er billedet anderledes og mindre 

selvfølgeligt. Forskellen mellem at være indenfor eller 

udenfor kan være interessant at reflektere over ved at 

kigge på egen og andres selvforståelse. 

4. Kulturelle fikseringspunkter er de brændpunkter, der 

kan opstå i diskussioner, hvor to personer stiller sig 

forskelligt til et emne. Fikseringspunkter kan bl.a. 

opstå på baggrund af politiske sager eller historier, der 

optager medierne, og som danner udgangspunkt for 

diskussioner om kulturforskelle. Når folk associerer 

islam med fx tørklæder og tørklædesager, kan man 

sige, at disse er blevet kulturelle fikseringspunkter. 

Begrebet er godt til at illustrere, at bestemte sager, der 

får særlig medieopmærksomhed, langtfra er dæk-

kende for en kultur. 

5. Kulturel identitet er en samlende betegnelse for flere 

forskellige identiteter, bl.a. national, etnisk, social, 

køns- og ungdomsidentitet. Begrebet kulturel identitet 
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Den forskellighed, som karakteriserer det danske og 

mange andre samfund i dag, kan håndteres på mange 

måder. Dette kapitel handler om rummelighed som 

en tilgang til forskellighed. Det rummelige samfund er 

mere og andet end et tolerant samfund – for tolerance 

og intolerance er ikke hinandens modsætninger. I 

ka  pitlet ses der nærmere på de to begrebers relation 

til hinanden, og der argumenteres for, at både intole-

rance og tolerance er komplicerede størrelser, der ikke 

ubetin  get repræsenterer henholdsvis det negative eller 

positive. 

Hvad er rUmmeligHed? 
Dette materiale ønsker at gøre elever mere bevidste om, 

hvordan vi trækker linjer og skel mellem mennesker, og 

om de konsekvenser, det kan have, at nogle er inde, 

mens andre er ude. Denne bevidsthed skal ruste 

eleverne til at navigere i et mangfoldigt samfund og selv 

arbejde for at skabe rummelige fællesskaber. En del af 

denne indsigt er erkendelsen af, at forskellighed ikke 

altid er nem at håndtere. Hverken når man selv skiller 

sig ud, eller når man skal leve sammen med nogle, som 

er anderledes end en selv. Selvom det er kompliceret at 

forholde sig til de forskelle, der er omkring os, er det et 

grundvilkår og noget, elever bør udvikle kompetencer til 

som borgere i et demokratisk samfund.   

For langt de fleste mennesker er et intolerant samfund 

ikke et rart samfund at leve i. Mulighederne for at 

udfolde sig som menneske og blive accepteret for at 

være den, man er, er begrænsede. Modstykket til et 

intolerant samfund er et samfund præget af rumme-

lighed. Det rummelige samfund er indstillet på og 

indrettet til forskellighed gennem lige rettigheder, 

adgang og muligheder for alle. Det rummelige sam-

fund er kendetegnet ved accept, anerkendelse, 

ligebehandling, respekt, åbenhed og inklusion. Rum-

melige fællesskaber har dog også deres grænser, for 

ikke alt kan accepteres eller respekteres. Loven kan 

være med til at sætte disse grænser. I Danmark har vi 
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minder os om, at vi alle har sammensatte identiteter 

og føler tilhørsforhold til mange forskellige kulturer, 

fællesskaber og sammenhænge. En skoleelevs 

identitet kan fx være bundet lige så meget op på en 

særlig musiksmag som på etnisk oprindelse, og sport 

kan betyde mere end religion.

afklarende spørgsmål for læreren
Brug disse spørgsmål som del af forberedelsen på 

arbejdet med intoleranceproblematikker:

1. Har du oplevet modstand, eller forestiller du dig at 

kunne møde modstand, i forbindelse med under-

visning om forskellighed og intolerance? 

2. Overvej konkrete årsager til en sådan modstand og 

måder at håndtere den på.

3. Trækker klassen somme tider skel mellem os og 

dem? Overvej, om du har elever, der kan føle sig 

uden for det os, I taler ud fra. 

4. Hvad er det ’normale’ (majoritetsnormen) i jeres 

klasse – og kan det udfordres? 

5. Tænk over, hvordan klassen som sådan kan 

arbejde med at blive mere bevidst om egne og 

andres fordomme. 

6. Overvej, hvilke redskaber og kompetencer dine 

elever mangler til at håndtere fordomme og 

intolerance. Hvordan kan disse redskaber bedst 

udvikles? 
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