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Interkulturel kommunikations- og analysemodel

(Jensen, 2005: 105)
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Hjemmebesøget
Lærer: Så arbejder vi også videre med alfabetet og der har Akin lidt problemer
Far:
Hvor er I nået til i alfabetet?
Lærer: Nogle dage arbejder vi med L… i går arbejdede vi med B. Akin, kan du sige et
ord, der starter med B?
Akin:

Tøver

Far: b b b bam… bam…
Lærer: Bam-se, ik’. Og så tegnede du en bamse ovre i klassen, ik’
Far: Ja, det er fint. Men jeg vil vide, hvor I er nået til i alfabetet. – Så jeg kan øve
med Akin hver dag, når han kommer hjem fra skole. Altså, hvor er bogen?
Lærer: Jamen altså, vi følger ikke rigtig bogen. Og eleverne har jo lært alfabetet i
BH-klassen.
Far: Men Akin har jo stadig svært ved det… har I slet ikke nogen bog?
Lærer: Akin, har du ikke vist din far alfabet-bogen
Far: Se, det var meget bedre. Nu kan vi læse og øve sammen i bogen.
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ANDENFORSTÅELSER
PROBLEMFORSTÅELSER
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DET BESKRIVENDE
KULTURBEGREB

DET KOMPLEKSE
KULTURBEGREB

Generationel arv af ideer, værdier, regler Viden, betydninger og værdier som
og normer
mennesker i forskellige fællesskaber
forhandler sig frem til
Kultur findes i mennesket

Kultur findes mellem mennesker

Kulturen styrer mennesket

Mennesket skaber kulturen

Kulturel praksis kan forudsiges

Kulturel praksis kan undersøges

(Frit efter Jensen 2005, s. 23)
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New Racism
”How individuals come to be “othered” is often implicated in oppressive processes of
marginalization, such as colonization and racism. For example, cultural deprivation and subculture
theories pathologize the cultures and members of minority groups” (Pon 2009: 61)
Det koloniale arkiv…
”With the prohibition discrimination in various legal bodies since the mid twentieth century, racism
has in some sense become more difficult to pinpoint, often – even though not always – more
hidden and diversified … The focus on racism in the context of intersectionality recognizes that
racism itself takes multiple forms in contemporary societies, increasingly attaching itself to other
features such as religion and culture, in the process making these phenomena difficult to
disentangle. ‘Culture’ is thus often used instead of ‘race’ as an explanation for the marginalised
positions of certain groups, in the process objectifying and homogenizing a large group of people
in a similar way as the widely repudiated discourse of biology was used before” (Loftsdóttir &
Jensen 2012: 7)
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Elmhøj, J., & Piil, S. (2014, august 24). Mislykket integration: “Børnene kom aldrig”.
Information. Copenhagen. Hentet fra http://www.information.dk/print/507238

”Når udgangspunktet er at
fordele bestemte børn, er
det med til at stigmatisere
befolkningsgrupper, som i
forvejen er udsat. Men
ligesom alle andre familier
går tosprogede forældre
efter, hvad der er trygt, og
hvad der rent praktisk får et
familieliv til at hænge
sammen”

Marta, forsker
mapa@via.dk

”Vi havde alle sammen været på et
sprogforberedende kursus, der skulle gøre
os klar til at tage i mod indvandrerbørnene,
men børnene kom aldrig … I stedet har
vuggestuen blandt andet taget imod børn
fra USA, Australien og Island. De børn er vi
selvfølgelig rigtigt glade for, men det er da
ærgerligt, at vi ikke kan tiltrække
indvandrerfamilierne … det er
advokatforældre og forældre med en lang
universitetsuddannelse, der har søgt om de
særlige sprogpladser, selv om pladserne
oprindeligt var tiltænkt indvandrere fra ikkevestlige lande”

Maibritt, pædagogisk leder
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Fischer, J., Carøe, L., Larsen, E., Østergaard, H., & Eriksen, H. (1987).
Undervisning af fremmedsprogede elever i Frederiksberg, Frederiksværk,
Hillerød. København: Danmarks Lærerhøjskole.

Intertekstuel sneboldmetode
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KULTUR
ØKONOMI
SIKKERHED
“At være i risiko”
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“At være en risiko”
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(Frit efter Padovan-Özdemir & Moldenhawer, 2016)

Indvandrereleven som et problem

”I det øjeblik eleven ikke mere har sproglige
vanskeligheder, må han/hun betragtes som
værende ”afmeldt” som fremmedsproget elev”
(Odde, E. (1974). Fremmedsprogede elever i danske skoler. Lærerforeningernes Materialeudvalg)

”de tosprogede elever vil altid have behov for en
ekstra gennemgang af en teksts ordforråd. Den
tosprogede dimension vil altid følge dem” (Helle Toft Nielsen i: Friis
Eriksen, M., & Miller, T. (2008). Evaluering og test i dansk som andetsprog (1. udgave). Frederikshavn:
Dafolo, s. 57)
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”Sprog er et værktøj, som man må kunne håndtere, når man vil
kontakte andre, fremføre sine hensigter, kunne sige fra, påvirke andre,
lave sjov, vise respekt, indhente informationer og opfatte humor og
ironi. Sproget har mange facetter med et helt repertoire af ord, udtryk,
tonefald, tryk og stød, som man kan vælge imellem. Sproget er
nødvendigt, for at man kan udnytte sine demokratiske rettigheder, få
adgang til arbejdsmarkedet og kunne klare sig i samfundet. Derfor er
spørgsmålet om sprogudvikling et spørgsmål om lige vilkår.”
(Littman, C., & Rosander, C. (2004). Sprogmosaik: ideer til sprogstimulering og sprogiagttagelse. (M. Engel, I. Høirup, & A. Winther,
Overs.). Kbh.: Haase, s. 12)
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”Samtalen er et adelsmærke i den danske skole i
almindelighed og i dansktimen i særdeleshed” (Jens Raahauge
i: Klöcker, L., & Müller, S. (1999). Globale dimensioner. Idéer og opgaver til interkulturel undervisning (Bd. 2). Kbh.:
Mellemfolkeligt Samvirke : Ulandsorganisationen Ibis, s. 9)

”Det pædagogiske projekt er ikke at omstyrte pigens værdier,
men at lære hende at stille spørgsmål og give hende mod og
styrke til at turde prøve at forandre ting, som hun gerne vil
forandre” (Nøhr Larsen, M. (2004). De små oprør: tanker og metoder i arbejdet med
minoritetspiger. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 204)
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”Den allerførste dag, når eleverne har fået

lokale og fået mappe til bladene, bør man
gå en orienteringstur på skolen. Hvor er
toiletterne, skolebetjenten,
glemmekassen, kontoret, tandlægen,
skolesundhedsplejersken osv. På turen
søges indlært nogle udtryk som: Goddag,
og – hvis viceinspektøren giver et
kladdehæfte, eller tandlægen en tube
tandpasta: Værsgo! Tak! Farvel!” (Hill, S.-M., Høg,

L., & Kayerød, L. (1975). Dansk for fremmedsprogede elever (3 udg.).
Kbh.: Lærerforeningernes Materialeudvalg, s. 10-11)

(Overgaard, L. L., & Klein, E. K. (1998). Min
familie og mit land. Kbh.: LM., s. 28)
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”at skabe undervisning, hvor elever tilbydes åbninger i
forhold til deres identitet, således at de hver især definerer
deres kulturelle tilhørsforhold” (Butters, N. B., & Bøndergaard, J. (2010). At gøre kultur i
skolen : interkulturel praksis i historieundervisningen (1. udgave). Kbh.: Akademisk Forlag, s. 49)

”For alle unge gælder det, at det danske samfund i højere grad end
nogensinde tilbyder en mosaik af muligheder, hvor den enkelte i høj grad
kan og skal finde sin helt egen, unikke vej. Det stiller dagens unge overfor
en række svære valg og beslutninger, der i højere grad end tidligere er
personlige og individuelle og i mindre grad baseret på ‘det man kommer
fra’ eller ‘skæbnen’” (Nøhr Larsen, M., Thorborg, S., & Sahibzada, I. I. (2012).
Undervisningsmateriale til i 7 sind : syv film om ungdom og identitet. I syv sind : syv film om
ungdom og identitet. Kbh.: Brug for Alle Unge, s. 9)
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”Mange af børnene er i en meget dårlig
kondition og bruger deres krop forkert (…) Bl.a.
er ungerne ikke vant til at bruge deres krop i
aktiviteter som rytmik, svømning og
gymnastik, noget danske børn ofte har
erfaringer i fra hjem eller institutioner (…)
børnene har for store, for små, for dårlige sko
(…) rytmen i musikken er en rettesnor i de
bevægelsesmønstre børnene udfører, og fordi
den samtidig kan frigøre børnene fra de
hæmninger, de ofte har” (Frederiksen, D., Deibjerg
Rasmussen, M., & Varming, U. (1985). Spiser supermand spegepølse.
Metoder til og debatoplæg om indvandrerundervisning. København:
Københavns kommunale skolevæsen, Forsøgsafdelingen, s. 37)
(Rahbek Pedersen, B., & Skutnabb-Kangas, T. (1983). God, bedre, dansk?
Om indvandrerbørns integration i Danmark. Kbh.: Børn & Unge., s. 81)
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(Godiksen, L., Ærsøe, L., Farr, E., & Skjoldborg, C. (Red.). (2003).
Når mennesker mødes : idékatalog til interkulturel
undervisning. Kbh.: Ibis; AFS Interkultur; Mellemfolkeligt
Samvirke; Statens Pædagogiske Forsøgscenter)

På tærsklen til…





Det danske sprog
Den demokratiske samtale
Den frie leg
Det frigjorte og moderne liv

(Amtscentralen for Undervisningsmidler. (1982). Undervisning
af indvandrerbørn: et udstillingskatalog. Kbh.: Københavns
Amtskommune. Amtscentralen for Undervisningsmidler)
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HVAD ER JERES PROBLEM?
Skriv i Padlet:

https://padlet.com/marpadozd/hvaderjeresproblem
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Gulvøvelse
Tænk på en person, hvor I kombinerer to eller flere sociale kategorier
Ex. hvid, lærer, homoseksuel, 45
Kom med udenfor – og tag jeres ”tænkte person” med jer
Når I kommer udenfor, skal I stille jer skulder ved skulder på en lang lige række
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