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KULTURLÆRING  

Marta Kirilova og Anne Holmen 

Krav til viden om kultur og samfundsforhold    

Siden slutningen af 1980’erne har lovtekster og læreplans-

dokumenter for dansk som andetsprog for voksne haft fokus på 

undervisning i såvel dansk sprog som kultur- og samfundsforhold.  

I formålsparagraffen for den seneste bekendtgørelse af lov om 

danskuddannelse (2014) lyder det at  

 

Formålet med uddannelse i dansk som andetsprog 

(danskuddannelse) er at bidrage til, at voksne 

udlændinge med udgangspunkt i deres individuelle 

forudsætninger og integrationsmål opnår nødvendige 

dansksproglige kompetencer og viden om kultur- og 

samfundsforhold i Danmark [vores kursivering], så de kan 

blive deltagende og ydende medborgere på lige fod med 

samfundets øvrige borgere.   

 

Idéen om at blive undervist i kulturelle forhold er dermed ikke ny, 

men alligevel fortolkes og implementeres ’viden om kulturforhold’ 

meget forskelligt og ofte uden retningslinjer i dansk-

uddannelserne. Vi spurgte en leder på en sprogskole hvordan 

skolen håndterede den gældende bekendtgørelse, og fik at vide at 

’kun fantasien sætter grænser’.  Sådan en holdning giver mulighed 

for fri fortolkning, men det stiller samtidig nogle lærere i en svær 

position når fortolkningsrammerne er så åbne. Her rejses en 

række vigtige spørgsmål. Det er for eksempel vigtigt at afklare 

hvordan lærerne kan sikre at kursisterne tilegner sig viden om 

kultur.  Kan man teste den enkeltes viden om kulturelle forhold i 

Danmark, og hvad slags viden opnår kursisten i så fald? Hvordan 

underviser man i kulturforhold overhovedet, og hvad er 

kulturlæring egentlig? Disse spørgsmål er nærmest banale, men 

kan desværre ikke besvares entydigt. Med artikelsamlingen 
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Kulturlæring forsøger vi at hitte rede i noget af den kompleksitet 

der knytter sig til et tilsyneladende enkelt, men i virkeligheden ret 

indviklet begreb som kulturlæring.   

I denne indledning kommer vi nærmere ind på kulturlæring 

ud fra et dialogisk perspektiv. Vi tager udgangspunkt i et dynamisk 

kulturbegreb og ser kritisk på tilegnelsen af interkulturelle 

kompetencer i en andetsprogskontekst.  Vi præsenterer endvidere 

bogens fem artikler som hver især illustrerer og diskuterer 

hvordan kulturlæring kan finde sted i såvel klasseværelsets verden 

som verden udenfor.     

Forskellige perspektiver på kulturlæring 

Karen Risager (1999) var den første i Danmark der arbejdede med 

begrebet kulturlæring. Ud fra en pædagogisk tilgang beskriver hun 

kulturlæring todimensionelt ved at skelne mellem kulturtilegnelse 

på den ene side og kulturundervisning på den anden side.  

Kulturtilegnelsen betegner hun som en psykologisk og social 

proces hvor ’individet udvider og omstrukturerer sit kulturelle 

repertoire’ (Risager 1999: 207) med henblik på at opbygge ny 

viden, erfaringer og adfærdsmønstre.  Det er en aktiv, selvstyret 

proces der understøtter udviklingen af ens kulturelle identiteter og 

dermed sikrer læring. Kulturtilegnelsen sker på mange forskellige 

måder, blandt andet (men ikke udelukkende) ved kultur-

undervisning.  Kulturundervisningen er i sig selv en kompleks 

handling der består af en række forskellige aktiviteter der 

reguleres efter forskellige modeller. Vi kan for eksempel have en 

envejs ”tankpassermodel” med overførsel af etableret viden fra 

eksperten til novicen. Modsat kan vi skabe, optage og videregive 

ny viden i en flervejs dialogisk proces. I denne dialogiske 

vidensopbygning giver det bedre mening at tale om en 

undervisning der baserer sig på kulturudveksling som Risager 

(1999) gør opmærksom på. I kulturudvekslingen skelnes der ikke 

mellem den lærende og den undervisende. En lærer på et 

sprogcenter har for eksempel såvel en formidlende rolle i forhold 

til lokale kulturelle normer som en modtagende rolle med henblik 

på at forstå kursisternes identiteter og kompetencer. En tredje 

mulighed er den såkaldt etnografiske læring (Risager 1996, Roberts 

m.fl. 2000). I rollen som etnograf undersøger og vurderer kursisten 
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forskellige fænomener uden for klasseværelset med udgangs-

punkt i sin egen nysgerrighed. I stedet for at blive styret af 

lærerens, skolens eller samfundets behov bygger den etnografiske 

læring på aktiv deltagelse som giver kursisterne mulighed for selv 

at erfare hvilke kompetencer og hvilken viden de har brug for. 

Denne tilgang bidrager dermed til minimering af etniske og 

kulturelle fordomme og resulterer i myndiggørelse af ikke blot 

kursisterne, men også lærerne (Clark & Ivanic 1997) og på sigt også 

undervisningssystemet.  

Uanset hvilken mulighed for kulturlæring kursisterne 

præsenteres for, handler en optimal læringssituation om at både 

lærere og elever oplever undervisningsaktiviteterne som menings-

fulde, motiverende og stimulerende for deres selvstændige 

udvikling.    

Kultur i forandring og forhandling   

For at kunne komme tættere på kulturlæring som begreb i relation 

til danskuddannelsen og dansk som andetsprog vil vi prøve at 

afgrænse kulturbegrebet så vidt muligt.  Der findes mange 

forskellige definitioner og retninger inden for kulturteorierne (fx 

funktionalistiske, semiotiske, kognitive, konstruktionistiske) der 

adskiller sig ved fokus og erkendelsesinteresse. Kultur er i sig selv 

et interessant begreb idet det eksisterer parallelt i flere varianter. 

På den ene side genkender vi en banal, commonsense forestilling 

om fx dansk, tyrkisk eller amerikansk kultur med dertilhørende 

symboler og stereotyper som mange vil kunne identificere sig 

med. På den anden side er kultur en kompleks, flertydig og 

foranderlig praksis (Hannerz 1992, Liep & Olwig 1994, Bauman 

1999) som er svær at indfange og definere på fælles basis fordi 

hvert individ potentielt bidrager til en øget kompleksitet. Ud fra 

den komplekse forståelse for kultur er det nærmest umuligt at 

opretholde ideen om fælles adfærdsmønstre på et konstrueret 

overordnet niveau (fx nationalt eller etnisk) fordi individer vil 

definere sig på mange forskellige måder afhængigt af de 

omstændigheder der knytter dem sammen. Men selv om vi kan 

blive enige om at kultur i princippet er kompleks og dynamisk, kan 

vi samtidig også falde tilbage til en stereotyp hverdagsforståelse af 
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eksempelvis ’dansk kultur’. Dette er en spøjs egenskab ved 

kulturbegrebet som blandt andet gør det vanskeligt at definere.  

En af de interessante definitioner af kultur stammer fra den 

amerikanske antropolog Michael Agar (2006: 6) som beskriver 

kultur således:  

 

Culture isn’t a property of them, nor is it a property of us. 

It is an artificial construction built to enable translation 

between them and us, between source and target. It is 

intersubjective, as the jargon says. It needs to be elaborate 

enough to get the job done and no more elaborate than 

that. If source and target are already similar in meanings 

and contexts, it will take less culture to do the job than if 

source and target are far apart. The translation we build 

is the culture we describe.  

 

Agars udgangspunkt er at kultur er relationel (den formes i 

relationen mellem mennesker) og uafgrænset i tid og sted. Han 

fremstiller kultur som et mellemsted der ikke umiddelbart tilhører 

nogen, men som kan forstås i lyset af den ’overførsel’ (’translatio’ 

på latin) som vi udfører for at kunne forstå hinanden. Jo mere vi 

kender til hinanden, jo mindre behøver vi at overføre (eller 

oversætte) og dermed italesætte ’kulturen’. Det betyder at 

kulturforskelle ikke skal tages for givet og heller ikke associeres 

med etniske og nationale tilhørsforhold. Det forholder sig snarere 

sådan at mennesker verden over danner forskellige netværk af 

relationer (Gumperz, orig. 1995, i Eerdmans m.fl. 2003) som bygger 

på fælles socialiseringspraksisser (skolegang, familie, fritids-

interesser). Disse praksisser har større betydning for ens 

identiteter end eksempelvis nationalitet. 

Sprogkultur i kontekst  

Uanset hvem vi er, skaber vi kultur når vi udfører 

hverdagsaktiviteter, herunder også når vi skriver og taler sammen. 

I virkeligheden er sprog og kultur tæt forbundne, og det kan være 

svært at adskille dem. Agar (1994) omtaler dette fænomen som 

’linguaculture’. På dansk anvender Risager (2003) det sammensatte 

ord ’sprogkultur’ for at understrege det uadskillelige mellem kultur 
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og sprog.  Selv om det er muligt at adskille sprog og kultur 

analytisk, samles de altid i et konkret socialt felt. Denne ’samling’ er 

dog forskellig i de forskellige kontekster vi indgår i, og derfor er 

sprogkultur også et begreb i konstant udvikling. Tager vi 

undervisningen i dansk som andetsprog i Danmark som kontekst, 

bærer den for eksempel præg af en national diskurs i betydeligt 

højere grad end undervisningen i fremmedsprog (se også 

Rasmussen, dette bind). Moderne fremmedsprogsundervisning, 

eksempelvis engelsk i folkeskolen, er nærmest lingua franca-

baseret da man ofte undgår at binde engelsk til én bestemt 

national kontekst. På denne måde vil man kunne sige at engelsk 

mister sin oprindelige kulturelle tilknytning. På den anden side kan 

vi argumentere for at lingua franca-udviklingen har skabt en 

endnu større kulturel betydning som har resulteret i en kulturel 

imperialisme verden over, en slags ’lingua frankensteinia’ (Phil-

lipson 2008).  Under alle omstændigheder er relationen mellem 

sprog og kultur meget mere indviklet end vi tror. Især 

globaliseringen og den stigende mobilitet og ’superdiversiteten’ 

(Vertovec 2007) kan siges konstant at udfordre og omforme dette 

forhold ved at inddrage nye kontekster og erfaringer.  

Et kritisk perspektiv på interkulturelle kompetencer  

Michael Byram (1997) har udviklet en model for interkulturel 

kommunikativ kompetence, baseret på undersøgelser af 

fremmedsprogsundervisning af børn. Modellen beskriver fem 

basale færdigheder (savoirs) som ifølge Byram er væsentlige for 

opbygningen af interkulturel kompetence blandt skoleelever. De 

fem færdigheder er overlappende, men det overordnede budskab 

er at interkulturelle kompetencer opbygges ved en kombination af 

viden, konkrete færdigheder, holdninger og indstillinger som 

hjælper den enkelte med at fortolke og eventuelt acceptere andres 

måder at tænke og være på. Byrams model er blandt de mest 

anvendte inden for interkulturel pædagogik, men som Risager 

påpeger i bl.a. artiklen om interkulturel læring i dette bind, kan 

den ikke appliceres på voksne migranter fordi den ikke inddrager 

migranternes erfaringsviden fra hjemlandet. Risager fremhæver at 

erfaringsviden spiller en vigtig rolle for udviklingen af nye 

færdigheder og nye identiteter blandt migranterne. Erfaringsviden 
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er endvidere med til at facilitere gensidig kulturlæring fordi denne 

viden fungerer som en referenceramme hvorfra deltagerne kan 

forhandle nye betydninger. Netop gensidighedsaspektet af 

kulturlæringen kan savnes ved begreber som ’(inter)kulturel 

kompetence’, ’(inter)kulturelle færdigheder’ og ’kulturel intelligens’ 

(Plum 2010) der har en tendens til at undervurdere samspillet 

mellem deltagerne i en kommunikativ situation. Det er vores 

opfattelse at interkulturel læring burde målrettes deltagernes 

specifikke behov. Det giver derfor ikke mening at undervise i 

’interkulturelle kompetencer’ på et generelt niveau – vi er nødt til 

at forholde os til spørgsmålet: Interkulturelle kompetencer i 

forhold til hvad og hvem, hvor og hvornår? Plums 

intelligensbegreb antyder for eksempel at den ene part mangler 

’evner’ som vedkommende er nødt til at tilegne sig for at kunne 

indgå i en ligeværdig dialog med den anden part. Dette er en 

generel essentialiseringsproblematik som præger en stor del af 

kulturteorien i dag. Samme problematik kommer til syne i Iben 

Jensens grundbøger i kulturforståelse (Jensen 2005 og 2013). 

Grundbøgerne er nyttige på det pragmatiske niveau, men formår i 

mindre grad at indfange kompleksiteten i kulturlæringen. For 

eksempel kan Jensens tvedeling af kulturbegrebet i ’kompleks’ og 

’beskrivende’ som et oppositionspar netop ses som et eksempel på 

essentialisering. Hvis vi forsøger at indfange kulturbegrebet i en 

enten-eller kategori, kan det aldrig blive til forhandling og vil miste 

sin kompleksitet.  

 I det hele taget er der mange eksempler fra både forskere 

og lægmænd som ser kultur som indbyggede, nærmest indgroede, 

egenskaber der distingverer forskellige grupper af mennesker fra 

hinanden og lægger op til en ’selvfølgelig’ opdeling efter etnicitet 

og nationalitet (fx Gullestrup 2007, Hofstede m.fl. 1991). En god 

illustration er tanken om en kulturkanon som daværende 

kulturminister Bertel Haarder forsøgte at gennemføre i 2015. 

Kulturkanonens formål var at sætte fokus på en fælles dansk 

kulturarv for at styrke den nationale sammenhængskraft udadtil 

ved at beskrive (og dermed også foreskrive) hvad dansk kultur er.  

Et andet eksempel inden for dansk som andetsprog er Kirsten 

Ahlburgs undervisningsbøger målrettet kursister på sprog-

centrene. En af hendes seneste udgivelser Det er min krop! Hold 
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nallerne væk (Ahlburg 2016) omhandler dansk seksualmoral. I en 

blog på hjemmesiden www.kirstenahlburg.dk omtaler hun sin bog 

som ’nødvendig’ idet ’mange nyankomne asylansøgere ikke kender 

til eller ikke respekterer vores syn på kvinder, ligestilling og 

seksualmoral’. Derfor er formålet med bogen at forklare de 

nyankomne ’hvordan vi omgås hinanden på gaden, på store 

pladser, på diskoteket, i svømmehallen og på stranden’. Der er 

flere problematiske aspekter ved denne tilgang til kulturlæring. 

Det skæve magtforhold mellem os (danskerne) som må lære jer 

(asylansøgerne) noget, er uden tvivl i sig selv problematisk, men 

endnu værre er Ahlburgs ureflekterede kulturbegreb som 

medfører at hun positionerer sine egne potentielle læsere som 

lystne og forbryderiske allerede i bogens titel Hold nallerne væk. 

Paradoksalt nok giver sådan et syn på kultur begrænsede 

muligheder for kulturlæring. I stedet for at åbne op for dialog og 

anerkendelse skaber den slags foreskrivende litteratur grobund 

for negative stereotyper med afsæt i religiøs baggrund og 

sproglige kompetencer. Og når et individs identiteter italesættes 

negativt og på forhånd dømmes som inadækvate, bliver 

motivationen for tilegnelse af ny viden af samme grund også 

indskrænket.    

Så hvad er kulturlæring egentlig? 

Kulturlæring er en kompleks erkendelsesproces der bygger på et 

dynamisk kulturbegreb og finder sted i forskellige sammenhænge 

og stadier af livet. Kulturlæringen er relationel og afhænger af 

forholdet mellem samtalepartnerne (de lærende). Mængden af 

viden samtalepartnerne har om hinanden, har ligeledes en 

betydning: Jo mere vi ved om hinanden, jo mindre behøver vi at 

’oversætte’ for os selv for at kunne forstå nye kontekster og 

begivenheder.   

Kulturlæring er både et overordnet begreb og en konkret 

praksis. Som overordnet dannelsesmål handler kulturlæring om 

gensidig forståelse og anerkendelse. På det konkrete plan er 

kulturlæring også en hverdagspraksis som handler om at kunne 

navigere i ofte banale videns- og handlemål i nye kontekster 

såsom at foretage indkøb, sørge for transport eller finde et arbejde 

(se mere i Risagers Interkulturel læring, dette bind). En vigtig pointe 

http://www.kirstenahlburg.dk/
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er at kulturlæring ikke må forveksles med en slags ’afkulturali-

sering’ eller ’omkulturalisering’ (som bl.a. Ahlburgs bog er et 

eksempel på). Det handler ikke om at ryste en bestemt ’kultur’ af 

sig for at synke ned i en ny, ligesom man ikke kan glemme sit 

førstesprog når man er i gang med at lære et nyt sprog. I stedet for 

at hælde viden i hovedet på et individ i et forsøg på at ændre hans 

eller hendes adfærd, indebærer kulturlæring facilitering af 

vidensudveksling gennem gensidig nysgerrighed og anerkendelse.  

Artiklerne i dette bind 

De fem artikler i dette bind illustrerer de komplekse processer i 

kulturlæringen i såvel undervisnings- som forskningskontekster. 

Fælles for artiklerne er at de problematiserer det nationale aspekt 

i kulturlæringen og argumenterer for et globalt, transnationalt 

perspektiv (se fx Risager 2003) på undervisning og læring.   

Bindet indeholder to artikler af Karen Risager, der begge 

trækker på erfaringer fra et forskningsprojekt om sproglige og 

kulturelle læringsprocesser blandt voksne immigranter. Projektet 

blev gennemført 2004-2008 under betegnelsen Læring og 

integration: Voksne og dansk som andetsprog. Den første artikel om 

”Den flersprogede forskningsproces” har fokus på 

metodespørgsmål i forbindelse med brug af en række forskellige 

sprog til indsamling og bearbejdning af interviewdata. Centralt står 

her oversættelser og anden skabelse af fælles betydning på tværs 

af sprog. I den anden artikel om ”Interkulturel læring” diskuterer 

Risager de vidensdiskurser om kultur der gøres relevante i 

forbindelse med deltagelse i danskundervisning. Ud over 

ministerielle dokumenter indgår udformning og resultater af de 

såkaldte kulturlæringsinterviews, der var et vigtigt redskab i 

forskningsprojektet. Kursisterne får her stemme.    

Uffe Kasper Rasmussens artikel Når danskheden sættes på 

papir undersøger hvordan danskhed italesættes i to 

undervisningsmaterialer til udlændinge på de højere moduler i 

danskuddannelse 2 og 3. Han fokuserer på positioneringen af hhv. 

danskere og udlændinge i to lærebøger der er udkommet med ca. 

15 års mellemrum og som begge sætter fokus på dansk kultur. 

Igennem en komparativ analyse af materialernes tematikker finder 

Rasmussen frem til store forskelle i bøgernes kultursyn. Han 



13 

 

diskuterer hvilke konsekvenser de to kulturfremstillinger får i en 

undervisningskontekst, samt hvilke muligheder de tosprogede 

kursister har for at indgå i en ligeværdig diskussion om danskhed i 

et henholdsvis nationalt og transnationalt perspektiv.  

Kristine Rode Larsen undersøger den danske tv-serie Nana 

og dens potentiale i forhold til udviklingen af viden om danske 

kultur- og samfundsforhold hos deltagere i den voksne 

andetsprogsundervisning. Larsens analyse viser blandt andet 

hvordan brugen af sproglige markører bidrager til en skarp 

afgrænsning mellem lærerne i serien som de magtfulde ’voksne’, 

og forældrene der positioneres som børn. Hun argumenterer for 

at selv om serien Nana kan ses som en satirisk kommentar til det 

opgør med samfundets autoriteter der har præget udviklingen af 

det danske samfund siden 1960’erne, er det problematisk at 

anvende materialet i undervisningssammenhænge uden at 

diskutere værdibegreber som egalitarisme, demokrati og forholdet 

til autoriteter. Dermed knytter Larsen sin analyse til Risagers 

(2003) idealistiske appel om frigørelse af sprogskole-

undervisningen fra et nationalt paradigme som kan fremstå ufor-

eneligt med en globaliseret verden der stiller nye krav til 

verdensborgeren.   

Julie Valvik gennemgår resultaterne af en spørgeskema-

undersøgelse blandt danske sendelektorer ved udenlandske 

universiteter. Resultaterne viser en interessant spænding mellem 

på den ene side sendelektorernes ønske om at videreformidle en 

bred og kompleks forståelse af kultur, og på den anden side deres 

konkrete undervisnings- og formidlingspraksis, som i højere grad 

bygger på stereotyper. Denne spænding bekræfter de to 

repræsentationer af kulturbegrebet vi møder i dag - en hverdags, 

’commonsense’ forståelse for national kultur og nationale 

symboler som dyrkes og reproduceres uden at vi stiller spørgsmål 

til det, og en kompleks og reflekteret forståelse for kultur som et 

abstrakt fænomen. Valvik beskriver endvidere hvordan sende-

lektorerne gradvist bliver opmærksomme på deres egen identitet i 

mødet med nye kulturelle praksisser som påvirker deres 

opfattelse af at være ”dansk” i henholdsvis Danmark og udlandet.   
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INTERKULTUREL LÆRING 

 

VIDENSDISKURSER I KOMMUNIKATIONEN MELLEM  

MINISTERIUM, FORSKERE OG IMMIGRANTER 

 

 

Karen Risager 

1. Introduktion 

1.1. Interkulturel læring i transnationale liv 

Denne artikels primære fokus er voksne immigranters inter-

kulturelle læring med særligt henblik på de vidensdiskurser de er 

(med)producenter af: diskurser om forskellige former for viden, i 

det følgende opdelt i erfaringsviden, handleviden, samfundsviden 

og faktaviden. Det institutionelle udgangspunkt er sprogcentrene i 

Danmark, men analyserne går ud over disse rammer idet de nok 

så meget handler om immigranternes læring i hverdagslivet uden 

for sprogcentrene. 

Analyserne udspringer af kulturlæringsdelen af projekt 

’Læring og integration: Voksne og dansk som andetsprog’. Det 

startede i 2004, og deltagerne var forskere og forskerstuderende 

fra RUC, DPU og SDU (se Wagner 2006, Risager 2008, Kolstrup 

2015). Projektet tog udgangspunkt i situationen på sprogcentrene i 

Danmark, hvor de voksne immigranter samles på (sædvanligvis) 

multikulturelle hold og undervises i dansk som andetsprog og i 

kultur- og samfundsforhold i Danmark. Projektet havde to 

overordnede formål: Det første var at bidrage til en integreret 

teoretisk forståelse af både sproglige og kulturelle læreprocesser 

blandt voksne immigranter i løbet af de første år de opholdt sig i 

Danmark som indledning til et mere permanent ophold. Det andet 

formål var at formulere en sprog- og kulturpædagogik for 

andetsprogsområdet der rækker ud over klasseværelset på 

sprogcenteret og inddrager det livshistoriske og transnationale 

perspektiv. Endvidere var der et mere metodeorienteret formål, 

nemlig at undersøge hvordan man kan inddrage immigranternes 

modersmål for at få adgang til kulturelle læreprocesser hos 

mennesker der endnu ikke kan udtrykke sig nuanceret på dansk 

(Risager 2016). Teoretisk kombinerer projektet psykolingvistiske, 
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sociolingvistiske og kulturlingvistiske perspektiver med bredere 

sociokulturelle, sociologiske og kulturanalytiske perspektiver (Lund 

& Pedersen 2003, Risager 2003, Lund 2006, Wagner 2006, Risager 

2007, Dervin & Risager 2015).  

Projektets centrale informanter var otte personer med 

forskellige sproglige og kulturelle baggrunde, og sammen med 

dem blev der genereret to hovedtyper af data: 1. sproglige 

læringsdata, og det vil i denne sammenhæng sige informanternes 

individuelle egenoptagelser af egen sproglige interaktion (på 

dansk) i og især uden for det formelle læringsrum (altså uden for 

sprogcenteret), og 2. individuelle interviewdata, og det vil i denne 

sammenhæng sige forskningsinterviews der belyste den sproglige 

og kulturelle læring via informanternes egen fremstilling heraf.  

Det teoretiske udgangspunkt for analyserne i denne artikel 

er transnationalt orienteret. De otte immigranter havde alle, qua 

migranter, transnationale erfaringer og dermed forbundne videns- 

og færdighedsressoucer som blev bragt i spil i deres nye liv i 

Danmark. Også alle forskergruppens medlemmer havde på 

forskellig måde transnationale erfaringer. Som argumenteret i 

Risager (2003, 2006 og 2007) mener jeg at både sprog og kultur må 

ses i et transnationalt perspektiv og beskrives som strømme der 

flyder rundt i verden i kraft af ikke mindst transnational migration 

og udviklingen af transnationale markeder, medier og IT-

muligheder. Migranter tager deres sproglige, kulturelle, sociale og 

politiske erfaringer og ressourcer med sig på deres vej og oplever 

hvordan disse bliver påvirket og udviklet i nye sammenhænge. 

Denne transnationale tilgang står i modsætning til den 

meget nationale orientering i de statslige bestemmelser om 

undervisningen i kultur- og samfundsforhold. Det daværende 

Integrationsministerium havde bestemt at sprogcentrene i 

Danmark skulle tilbyde et særligt tilrettelagt forløb om ’Kultur- og 

samfundsforhold i Danmark’ (Bekendtgørelse fra 2003i), og det var 

den bekendtgørelse der var gældende i den periode data-

indsamlingen foregik: 2005-08. Denne tekst, som jeg beskæftiger 

mig mere med nedenfor, er et udslag af det som jeg har betegnet 

som det nationale paradigme i sprog- og kulturpædagogikken 

(Risager 2003): Det nationale paradigme er en tankestruktur som 

fremhæver og forbinder det nationale på flere forskellige niveauer: 
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ideen om det nationale sprog, den nationale kultur, den nationale 

litteratur, den nationale historie, det nationale landskab, den 

nationale mentalitet. Med det nationale paradigme følger en 

blindhed over for transnationale strukturer og processer. Dette 

indebærer for eksempel at immigranterne i ovennævnte tekst 

repræsenteres som mennesker der ankommer til Danmark som 

mere eller mindre ubeskrevne blade, og det forudsættes at 

undervisningen skal bidrage til at immigranterne opnår viden om 

Danmark som en afgrænset enhed, og ikke om Danmark som tæt 

forbundet med resten af verden gennem mange relationer og 

processer.  

Jeg bruger begrebet ’interkulturel læring’ i en transnational 

betydning. Interkulturel læring skal ses i forhold til den kulturelle 

kompleksitet der omgiver os, en kompleksitet der er resultat af 

utallige krydsende impulser, herunder globale migrationsstrømme 

og udveksling af varer, ideer og praksisser mellem forskellige dele 

af verden (Risager 2009). At lære om Danmark i denne 

transnationale optik er at lære om ’Danmark i verden og verden i 

Danmark’ii. Og immigranterne er kommet til Danmark med en 

viden om verden der danner bagtæppe for denne læring.  

1.2. Interkulturel læring som vidensdiskurser 

Det er ’viden’ der står i centrum i analyserne af interkulturel læring 

i denne artikel. Baggrunden herfor er at bekendtgørelsen om 

danskundervisningen (2003) kræver viden om forskellige sider af 

kultur- og samfundsforhold i Danmark, formuleret i termer af 

’overblik over’, ’indsigt i’ og ’kendskab til’. Samtidig forsøgte vi i 

forskergruppen at sætte denne forståelse af viden (som jeg senere 

har kaldt samfundsviden og faktaviden) ind i en bredere ramme 

der giver mulighed for at introducere andre former for viden (som 

jeg senere har kaldt erfaringsviden og handleviden). Hvor 

bekendtgørelsen foreskriver en bestemt mængde viden om 

samfundet, som skal formidles til alle, har vi i vores projekt 

fokuseret på hvilken viden de enkelte immigranter selv siger at de 

har behov for, og forsøgt at få belyst den livskontekst hvorindenfor 

behovet er formuleret. På denne måde kom også andre former for 

viden, nemlig erfaringsviden og handleviden, for en dag. 

Et vigtigt videnskabsteoretisk grundlag for analysen er at 

viden, hvad enten der er tale om mere faktuel viden eller andre 
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former for viden, ikke er et neutralt foreliggende. Viden produ-

ceres og reproduceres diskursivt som led i sociale praksisser 

under bestemte historiske og samfundsmæssige omstændig-

heder. Viden, også faktaviden, er altid indlejret i diskurser, dvs. den 

repræsenteres og formes sprogligt (og/eller i andre semiotiske 

former som fx billeder og musik). Viden er altid socialt situeret og 

perspektivisk; den ’ses’ et sted fra, af bestemte mennesker med 

bestemte magtpositioner, livshistorier, forforståelser og hensigter. 

Analysen henter således inspiration fra Foucaults tilgang til viden, 

diskurs og magt (bl.a. Foucault 1994 [1976]). 

De forskellige immigranter i vores projekt havde deres 

individuelt forskellige perspektiver på viden, og det samme gjaldt 

de enkelte forskere og interviewere. Også bekendtgørelsen om 

danskundervisningen (2003) var udtryk for et bestemt videns-

perspektiv udgående fra den del af staten der stod bag.  

Dette betyder ikke at det er irrelevant at forholde sig til fakta 

og deres sandhedsværdi. For eksempel er det et faktum (sandt) at 

Fyn ligger vest, og ikke øst, for Sjælland, men samtidig er dette 

faktum en integreret del af geografiske diskurser om fx øer, 

halvøer, fjorde, stednavne, verdenshjørner og koordinater. Det er 

også et faktum at den nuværende regerende monark i Danmark er 

Dronning Margrethe 2., men dette er indlejret i forskellige 

diskurser om monarki, demokrati, nation, rigsfællesskab, kirke, 

kongefamilie, osv. Det er også et faktum at de gældende love i 

Danmark indeholder de paragraffer som de nu engang gør. Men 

lovene kan ikke fungere uden de omgivende diskurser i form af fx 

bemærkninger og fortolkninger, og de må også forstås i deres 

større historiske og politiske sammenhæng. Der findes ingen ’rene’ 

fakta. 

I det følgende skelnes der analytisk mellem de fire 

ovennævnte former for videniii: 
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 Erfaringsviden – en fænomenologisk vinkel der primært 

handler om livsverden, erfaringer og oplevelser i stort og 

småt, både socialt og kropsligt 

 Handleviden – en pragmatisk vinkel der primært handler 

om det at få ting gjort, noget der ikke mindst forudsætter 

sprogfærdigheder  

 Samfundsviden (eller kultur- og samfundsviden) – en 

kognitiv helhedsorienteret vinkel der primært handler om 

indsigt i kulturelle, samfundsmæssige og/eller historiske 

sammenhænge, både deskriptivt og kritisk  

 Faktaviden – en positivistisk vinkel der primært handler om 

viden om mere eller mindre isolerede fakta eller 

information 

 

Grænserne mellem disse fire vidensformer er ikke skarpe, og vi 

skal senere se at vidensdiskurserne kan blande dem på forskellige 

måder, bl.a. ved at tale om samfundsviden i termer af erfarings-

viden.  

1.3. Casen og analyserne 

Den gennemgående betegnelse for de otte personer der udgør 

den fælles case i projektet, er ’immigranter’. Vi tager her ikke 

hensyn til forskellighederne i baggrunden for deres flytning til 

Danmark (arbejdsmigration, familiesammenføring, flugt m.m.), 

men ser blot på at personerne er relativt nyankomne i Danmark 

og har intention om at bo her i hvert fald for en tid. Samtidig er de 

jo også emigranter fra et andet land (eller har været igennem flere 

forskellige lande). Men fokus er på personernes interkulturelle 

læring som medborgere i det nye land Danmark, altså på deres 

situation som tilflyttere, nyankomne. Derfor ville også en 

betegnelse som ’migranter’ i mange tilfælde have været for bred, 

undtagen i de tilfælde hvor spørgsmålet om fremtidig flytning væk 

fra Danmark kommer på tale. 

Det materiale der ligger til grund for analysen, er, ud over 

Bekendtgørelsesteksten fra 2003, individuelle interviews med de 

otte immigranter – interviews der som sagt ikke kun fokuserer på 

undervisning og læring ved sprogcentrene, men prøver at 

tilvejebringe en bredere indsigt i de pågældendes interkulturelle 

læring i hverdagslivet, herunder på sprogcentrene. Der foreligger 
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livshistoriske interviews og kulturlæringsinterviews med dem alle, 

foretaget på deres respektive førstesprog (vedr. de metodiske 

problemstillinger i forbindelse hermed, se Risager 2016). Der 

foreligger endvidere kulturlæringsinterviews med fem af dem på 

dansk et par uger senere, og med fire af disse fem foreligger der 

også et opfølgende interview på dansk 1½-3 år senere. 

Hovedmaterialet i denne artikel vil være kulturlæringsinterviewene 

på førstesprogene (i deres danske version) og de opfølgende 

interviews.  

Analysen af vidensdiskurserne bliver foretaget relativt 

tekstnært, idet vidensdiskurserne i interviewsammenhængen ses 

som viden der ko-konstrueres på mikroniveau i interaktionen. 

Derfor er det vigtigt at se på både spørgsmål og svar, og at se på 

selve formuleringen af begge.  

I det følgende er der fire delanalyser: For det første er der en 

kortfattet analyse af statens (Integrationsministeriets) videns-

diskurs i den relevante bekendtgørelsestekst; for det andet en 

analyse af forskernes vidensdiskurser i udformningen af interview-

guiderne; for det tredje en præliminær analyse af alle otte 

immigranters svar. Derefter er der for det fjerde en længere, mere 

tekstnær analyse af forskellige vidensdiskurser i interviewene med 

de tre immigranter for hvem vi har det mest righoldige materiale: 

Yuko fra Japan, Mulenga fra Zambia og Hassan fra Egypten (deres 

navne er ændret). Til sidst er der en konklusion. Endelig skal det 

siges at hele behandlingen af dette emne jo er styret af min egen 

forskerdiskurs vedr. en transnational forståelse af sprog- og 

kulturpædagogikken. 

2. Integrationsministeriets vidensdiskurser: Kultur- og 

samfundsforhold i Danmark 

2.1. Integrationsministeriets bekendtgørelse fra 2003: 10 

obligatoriske emner 

Den tekst der ved forskningsprojektets start i 2004 foreskrev 

sprogcentrenes opgaver på kulturlæringsområdet, var som sagt 

Bekendtgørelse af 10. december 2003: Danskuddannelse til 

voksne udlændinge m.fl. (se målbeskrivelsen i Bilag 1). Ifølge 

denne tekst skal undervisningen i kultur- og samfundsforhold i 

Danmark omfatte 10 obligatoriske emner, som fortrinsvis 
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tilrettelægges i tilknytning til danskundervisningen på modul 1 og 

modul 2 (inden for alle tre danskuddannelser), og som i et vist 

omfang fordrer tolkebistand:  

 

1. Integrationslovgivningen  

2. Hverdagsliv  

3. Lokalsamfundet 

4. Arbejde og uddannelse 

5. Danmark før og nu 

6. Velfærdssamfund og demokrati  

7. Arbejdsmarkedet og arbejdspladskultur  

8. Beskæftigelse 

9. Jobsøgning  

10. Informationssøgning 

(Desuden kan indgå følgende på modul 2, danskuddannelse 3: 

Studie- og undervisningsformer)  

2.2. Vidensdiskurserne i målbeskrivelsen 

Som det ses af målbeskrivelsen i Bilag 1 er tilgangen til viden helt 

overvejende orienteret mod deskriptiv samfundsviden og 

faktaviden (uden at disse termer bruges), idet der gennemgående 

bruges udtryk som ’overblik over’, ’indblik i’, ’kendskab til’. Et enkelt 

sted er der brugt termen ’forstå’, nemlig under 5: Danmark før og 

nu, hvor det siges at kursisten skal have mulighed for ”at forstå 

aktuelle forhold i Danmark”.   

Gennemgående er også det særlige teksttræk at kursisten 

optræder som grammatisk subjekt: ’målet er, at kursisten ...’, men 

ikke har en aktiv, men en passiv rolle: ’kursisten får indblik i’, 

’kursisten opnår kendskab til’, ’kursisten får mulighed for at forstå’. 

Kursisten er i den modtagende rolle, mens den der er i den 

’givende’ rolle (læreren, eller staten mere generelt) slet ikke 

optræder i teksten. Der refereres kun til at ’Undervisningen 

omhandler ...’. I Foucaults termer kan man sige at immigranterne 

her subjektiveres som passive modtagere af den (usynligt) statsligt 

definerede og strukturerede viden om Danmark.  

Karakteristisk for emnevalget er den meget klare prioritering 

af arbejde, arbejdsmarked og arbejdspladskultur, beskæftigelse og 

jobsøgning, i overensstemmelse med understregningen af vigtig-
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heden af selvforsørgelse i Integrationsloven (Lov nr. 474 af 1. juli 

1998 med ændringer). 

Teksten er helt overvejende domineret af det nationale 

paradigme i sin fokusering på Danmark (og i 5: Danmark før og nu: 

’andre lande’). Det er imidlertid vigtigt at skelne mellem en politisk 

og en kulturel forståelse af det nationale, og dermed også 

forskellige diskurser om det nationale (jf. Risager 2003 og Risager 

2006)iv: Den politiske diskurs refererer til Danmark som en politisk 

enhed, en stat, med særlige institutioner og organisationer der 

omfatter alle (med)borgere uanset kultur eller etnicitet, mens den 

kulturelle diskurs refererer til det folkelige nationale fællesskab om 

det danske sprog og den danske kultur. Det er bemærkelses-

værdigt at bekendtgørelsesteksten fra 2003 slet ikke indeholder 

ordet ’dansk’, men har gentagne referencer til Danmark, også i 

overskriften: Kultur- og samfundsforhold i Danmark. Dette kan 

læses som et ønske om at undgå den kulturelle diskurs til fordel 

for den politiske. Der er endvidere et enkelt af afsnittene hvori der 

gives eksplicit udtryk for en åbning over for kulturel diversitet i 

Danmark, nemlig 2. Hverdagsliv, hvori der omtales ’forskellige 

kulturformer’ og ’kulturmøde’ i Danmark. I samme afsnit er der en 

åbning over for immigranternes egne erfaringer (erfaringsviden): 

’Målet er, at kursisten får indblik i kulturformer og kulturmøde i 

Danmark og kan relatere sine egne erfaringer hertil’. Der er her en 

ganske lille inkludering af en interkulturel diskurs, hvor teksten 

ellers helt entydigt fokuserer på Danmark som genstand for den 

kulturelle læring.    

Der er ikke nogen eksempler på handleviden i teksten, men 

det kan skyldes at man har ment at denne form for viden tilegnes i 

forbindelse med selve sprogundervisningen.  

3. Forskergruppens vidensdiskurser: udformningen af 

interviewguiderne 

3.1. Forskergruppen 

Forskergruppen bestod af otte forskere og forskerstuderende: 

Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen og Louise Tranekjær 

fra RUC, Karen Lund og Kirsten Kolstrup fra (det daværende) DPU, 

og Johannes Wagner, Catherine Brouwer og Kristian Mortensen fra 

SDU. 
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Gruppen havde som helhed mange transnationale erfaringer. Som 

forskere deltog alle i transnationale forskernetværk og havde rejst 

meget over hele verden. Fem af de otte var etniske danskere, 

havde dansk som førstesprog og havde boet i Danmark det meste 

af deres liv. Desuden var der én med oprindelse i Holland og 

nederlandsk som førstesprog (Catherine Brouwer), én med 

oprindelse i Tyskland og tysk som førstesprog (Johannes Wagner), 

og én der havde etnisk danske forældre og havde boet i Canada i 

to år som teenager (Louise Tranekjær). Man må altså sige at der 

også blandt forskerne var folk med migrationsbaggrund, selv om 

jeg i denne artikel skelner mellem ’forskerne’ og ’immigranterne’. 

Ud over forskerne var der et antal forskningsassistenter i projektet 

der varetog interviews på immigranternes modersmål (se Risager 

2016). Alle disse havde også migrationsbaggrund.   

Alle forskerne var ansat i den danske stat og 

repræsenterede på en måde staten, specielt dens forsknings- og 

uddannelsesopgaver. Flere af medlemmerne havde desuden 

været tilknyttet Integrationsministeriet som konsulenter i perioder. 

Det er vigtigt at huske at forskerne derfor var tilbøjelige til at tage 

et perspektiv der er karakteristisk for staten som en central og 

offentlig magtinstans (modsat fx markedet eller medierne) – selv 

om forskerne reelt sad et sted i statsapparatet hvor magten var til 

at overse. Men uanset dette overordnede statsperspektiv var der i 

forskergruppen en videnskabelig interesse i at bidrage med 

grundforskning der kritisk belyste sprog- og kulturlærings-

processer og gav relevante aktører, i dette tilfælde sprogcentrenes 

kursister og andre immigranter, mulighed for at blive synlige med 

deres læringspraksis og eventuelle kritiske refleksioner herom. 

3.2. Interviewguiden til kulturlæringsinterviewet 

Det er især mig der har ført pennen ang. kulturlæringsinterviewet, 

men hele forskergruppen var med til at strukturere og formulere 

interviewguidenv. Den blev udfærdiget på dansk med henblik på 

oversættelser til de forskellige relevante førstesprog. Der blev 

foretaget et enkelt pilotinterview med guiden (på japansk) før den 

blev færdiggjort og brugt i selve undersøgelsen.  

Som sagt ønskede vi at udarbejde en interviewguide der 

tillod en bredere tilgang til viden end den som bekendtgørelsen 

giver udtryk for. (Det skal bemærkes at på det tidspunkt var 
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modellen med de fire vidensformer endnu ikke formuleret). Vi ville 

gerne indlede spørgsmålene om informanternes vidensbehov med 

spørgsmål om deres Danmarksbillede mere generelt – noget som 

bekendtgørelsesteksten ikke er inde på – men som selve under-

visningen naturligvis godt kan omfatte. Vi var interesserede i 

immigranternes forestillinger om og indtryk af Danmark i tiden før 

og især efter ankomsten til Danmark for at få en kontekst der 

kunne hjælpe os til at forstå deres udtrykte vidensbehov. Vi 

håbede også at deres svar vedr. forestillinger om og indtryk af 

Danmark ville give os nogle fingerpeg om deres kropslige, sociale 

og kulturelle erfaringer fra livet i Danmark, inkl. vejr og klima, 

landskab og byliv, mad og drikke (erfaringsviden).          

Efter de indledende spørgsmål fulgte interviewets centrale 

del: spørgsmålene om hvad immigranten har brug for at vide om 

Danmark (primært tænkt som samfundsviden og faktaviden, 

muligvis også handleviden). Her valgte vi ikke at gentage samtlige 

de 10 obligatoriske emner i bekendtgørelsen i den foreskrevne 

rækkefølge, men foretog en lettere sortering og omstrukturering, 

så samtalen kunne blive så logisk fremadskridende som muligt. 

Spørgsmålene startede med børn og unge, så kom uddannelse, så 

arbejdsmarked og arbejdspladser, så politiske og religiøse forhold, 

så opholdstilladelse og familiesammenføring, og endelig blev 

informanten spurgt om der er andet han eller hun kunne tænke 

sig at vide noget om. 

Der er nogle emner vi undlod at spørge om: integrations-

loven, kønsroller, og Danmarks historie. Vi mente at det ville være 

for svært at snakke om integrationsloven og introduktionsforløbet, 

også fordi det ville placere samtalen i direkte forlængelse af 

sprogcentrets undervisning, og det ønskede vi ikke. Vi ville ikke 

blot adressere immigranterne som kursister, men nok så meget 

som mennesker der også levede deres liv uden for sprogcentret. 

Kønsroller kunne vi godt have spurgt om, men tænkte at folk selv 

ville komme ind på emnet hvis de fandt det relevant. Og det viste 

sig at det gjorde mange af dem også. Danmarks historie kunne vi 

også have spurgt om, men undlod af pladshensyn. Der var også 

enkelte der kom ind på dette emne på eget initiativ. Et andet 

emne, som ganske vist ikke var inkluderet i de 10 obligatoriske 
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emner, var litteratur og anden kunst, og det valgte vi også at 

undlade. 

Til gengæld var der nogle emner vi inkluderede selv om de 

ikke var nævnt i bekendtgørelsen fra 2003: Dels religion, som vi 

mente kunne give nogle interessante svar både mht. erfaringer og 

viden, dels opholdstilladelse og familiesammenføring, som 

muligvis kunne udgøre påtrængende vidensbehov for nogle af 

informanterne.  

Efter disse vidensspørgsmål kom spørgsmål der fokuserer 

på undervisningen i kultur- og samfundsforhold på sprogcentret 

(hvis immigranten har deltaget heri), og spørgsmål der fokuserer 

på livet uden for sprogcentret, især mht. hvordan det er at være 

udlænding i Danmark (erfaringsviden), og hvilke videnskilder man 

især bruger (især i forhold til faktaviden).    

Generelt kan man sige at interviewet i sine spørgsmål lægger 

sig helt overvejende inden for det nationale paradigme. Det 

trækker intertekstuelt på beskrivelsen af kurset i kultur- og 

samfundsforhold i Danmark, og omtaler gennemgående for-

holdene i ’Danmark’. Der refereres ofte til ’danskerne’ som dem 

immigranten møder. Dette har vi gjort bevidst idet vi ønskede at 

formulere os i kategorier som er kendt blandt immigranterne, 

herunder ’danskere’ og ’udlændinge’. Et spørgsmål om hvordan det 

er at være udlænding i Danmark, åbnede dog op for samtaler om 

racisme, diskrimination og undren over forskelle, så ad denne vej 

blev det fleretniske og flerreligiøse Danmark også italesat. 

Spørgsmålene var således udformet inden for den nationale 

ramme, men de lagde ikke direkte op til sammenligninger af 

Danmark med andre lande. Den interkulturelle dimension lå ikke i 

en optagethed af nationale forskelle, men i en interesse fra vores 

side for at få noget at vide om immigranternes personlige 

erfaringer og oplevelser som nyankomne til Danmark. (Men det 

skulle vise sig at immigranterne selv indførte nationale 

sammenligninger i rigt mål).  

Som ovenfor antydet, blev gennemførelsen af kultur-

læringsinterviewene foretaget med hjælp fra nogle forsknings-

assistenter der talte hhv. arabisk, japansk, litauisk, makedonsk 

albansk, spansk og tyrkisk, (mere herom i Risager 2016). Alle 
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interviewene, undtagen dem på engelsk og tysk, er senere blevet 

oversat til danskvi. 

3.3. Interviewguiden til det opfølgende interview 

Det var især Kirsten Kolstrup der førte pennen ang. det opfølgende 

interview, men også her deltog projektgruppen i udformningen. 

Formålet med det opfølgende interview var at følge op på 

indholdet af både det livshistoriske interview og kulturlærings-

interviewet. Det tog derfor nogle af emnerne op fra disse 

interviews, men ikke dem alle. Det opfølgende interview bestod af 

to hoveddele: én om brugen af dansk i hverdagen og om 

undervisningen i dansk (handleviden), og én om hvordan 

immigranten har det med at leve i Danmark nu 1½-3 år senere 

(erfaringsviden). Det er især den sidste del som jeg her beskæftiger 

mig med. Interviewguiden omfatter en række spørgsmål der 

kredser om livet i Danmark, kontakt med danskere, og forestil-

linger om hvad danskerne synes om udlændinge. Der er desuden 

et spørgsmål specifikt om medborgerskabsprøven, og til sidst 

nogle spørgsmål der gentager og udvider de sidste spørgsmål i 

kulturlæringsinterviewet, hvor der peges ud i fremtiden. 

Også dette interview anlægger en national ramme for 

samtalen. Til forskel fra kulturlæringsinterviewet er der også nogle 

spørgsmål der direkte lægger op til sammenligninger mellem 

Danmark og hjemlandet. Til forskel fra kulturlæringsinterviewet 

forholder det opfølgende interview sig til integration (et begreb 

som ofte bruges i hverdagen, men som er teoretisk problematisk), 

idet det indeholder spørgsmålet om immigranten selv mener at 

han/hun er integreret i det danske samfund. 

Selve gennemførelsen af de fire opfølgende interviews blev 

foretaget af medlemmer af forskergruppen. Interviewet med 

Ahmet blev foretaget af Kirsten Kolstrup, og var ikke særlig 

indholdsrigt, da Ahmet ikke talte ret meget, og da det var hans 

kone der svarede for ham eller fungerede som dansk-tyrkisk tolk. 

De andre interviews var indholdsrige og foregik hovedsagelig på 

dansk, i nogle tilfælde med ord eller længere passager på engelsk. 

Mulenga og Yuko blev interviewet af Kirsten Kolstrup, og Hassan 

blev interviewet af mig. 
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4. Immigranternes vidensdiskurser: hvad svarede de? 

4.1. Immigranterne 

De otte gennemgående immigranter i projektet var alle flyttet til 

Danmark som yngre voksne 1-2 år inden tidspunktet for 

interviewenes start i 2005. De er fra forskellige lande, men det skal 

understreges at det ikke skal forstås sådan at personerne 

repræsenterer hver sin nationalitet. De er alle unikke personer 

med hver deres særlige livshistorie. Her følger nogle korte 

biografiske resumeer, skrevet ud fra især oplysninger i de livs-

historiske interviews (alle navne er ændret, og alle aldersangivelser 

refererer til den periode hvor det livshistoriske interview og 

kulturlæringsinterviewet blev gennemført): 

Ahmet er i 30’erne, han er vokset op i en mindre by i Tyrkiet, 

dernæst i Istanbul, og hans førstesprog er tyrkisk. Han har en 

uddannelse som elektriker, og flyttede til Danmark i 2003 for at 

være sammen med noget familie, der allerede boede der. De bor i 

Ishøj, og de taler tyrkisk i hjemmet. 

Ana er i 30’erne, hun er vokset op i en mindre by i Spanien 

og har spansk som førstesprog. Hun har gået i skole der og har 

studeret udenrigshandel på universitetet i den nærmeste store by. 

Hun mødte en dansk mand i Spanien. Hun har besøgt Danmark 

flere gange før hun og hendes mand flyttede dertil i 2004. De bor i 

en lille by på Fyn, og de taler spansk hjemme. 

Edona er i 30’erne, hun er vokset op i en landsby i 

Makedonien og har makedonsk albansk (gheg) som førstesprog. 

Hun har gået i skole der. Hun flygtede i 2004 fra Makedonien pga. 

krigen. Hun er nu gift med en mand der har makedonsk baggrund 

og har boet i Danmark siden han var to år. De bor sammen med 

mandens forældre i en forstad til København, og alle taler dansk i 

hjemmet, undtagen Edona.  

Hassan er i 20’erne, han er vokset op i en by i Egypten, og 

hans førstesprog er arabisk. Han er uddannet inden for turisme, 

og mødte en dansk kvinde i Egypten. I 2004 bosatte de sig i 

Danmark. De bor i en by på Midtsjælland, og de taler engelsk og 

dansk hjemme.  

Igor er i 20’erne, han voksede op i Letland indtil han var syv, 

så flyttede familien til Litauen. Hans førstesprog, altså bedste 

sprog p.t., er muligvis russisk. Forældrene var fra Polen. Han har 
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også boet i Rusland for at uddanne sig i ridning og aftjene sin 

værnepligt. Han mødte en dansk kvinde til et ridestævne i 

Danmark, og i 2004 flyttede han dertil. De bor i en landsby på 

Midtsjælland, og de taler primært engelsk sammen, men også 

noget dansk og tysk.  

Mulenga er i 30’erne, hun er vokset op i et byområde i 

Zambia, og hendes førstesprog er dels bemba fra familien, dels 

engelsk fra skole og uddannelse. Hun har en uddannelse inden for 

jura. Hun mødte en dansk mand i Zambia, og i 2004 flyttede de 

sammen til Danmark. De bor i København, og de taler engelsk 

hjemme.  

Sandra er i 30’erne, hun er vokset op i en lille by i Tyskland, 

og har tysk/plattysk som førstesprog. Hun har studeret 

sprogvidenskab i England og arbejdet i Finland og USA. Hun fik en 

universitetsansættelse i Danmark i 2005. Hun bor i en by i 

Sønderjylland.    

Yuko er i 20’erne, hun er vokset op i Japan og har også som 

barn boet i USA. Hun har japansk og engelsk som førstesprog. Hun 

har læst kunsthistorie på et universitet i Japan. Hun mødte en 

dansk mand i Japan, og i 2005 flyttede de sammen til Danmark. De 

bor i København, og de taler engelsk i hjemmet. 

4.2. Hvad svarede immigranterne? Kondensering af svarene 

I Bilag 2 kan man læse hvad disse immigranter svarede i 

kulturlæringsinterviewet (KI). Hvor det er relevant, er der suppleret 

med oplysninger fra det livshistoriske interview (LI) og 

kulturlæringsinterviewet på dansk (KId). Derimod er oplysninger 

fra det opfølgende interview (OI) ikke medtaget, disse bliver først 

inddraget i analysen af vidensdiskurser i artiklens afsnit 5-7. 

Det er vigtigt her at understrege det allerede beskrevne 

teoretiske standpunkt: at viden produceres og reproduceres 

diskursivt som led i sociale praksisser, og at viden i interviewene, 

hvor vi bevæger os på mikroniveau, produceres og formes i 

interaktionen mellem samtaleparterne. Dette syn på viden betyder 

at den måde der spørges på, og den måde der svares på, er en 

vigtig del af analysen af interaktionen. Dette er det bærende 

princip i analysen i afsnit 5-7. Bilag 2 bryder faktisk med dette 

princip: det indeholder immigranternes kondenserede svar indledt af 

interviewguidens abstrakte spørgsmålsformuleringer. Dette har jeg 
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gjort fordi jeg mener det trods alt er legitimt at forsøge at give et 

kort svar på det enkle spørgsmål: Og hvad svarede immigranterne 

så? Jeg har derfor foretaget en sammenfatning, eller kondensering, 

af svarene, og i denne proces har jeg brugt en række vejledende 

strategier: 

Først skal det siges at det er tekststrukturen i kulturlærings-

interviewet, altså spørgsmålene og deres rækkefølge, der er den 

ordnende faktor, og så er der suppleret med forskellige oplys-

ninger fra det livshistoriske interview og kulturlæringsinterviewet 

på dansk. I det fleste tilfælde har jeg kun sammenfattet svaret, 

men i nogle tilfælde har det alligevel været nødvendigt for 

forståelsen af svaret at medtage det konkrete spørgsmål der kom 

umiddelbart før. Endvidere skal det siges at svarene i interviewene 

på engelsk og tysk er oversat til dansk (af mig).  

I forhold til svarene i den oprindelige interaktion (eller 

rettere den oprindelige interaktion transskriberet, oversat til dansk 

og gennemset af en sproglig evaluator, jf. Risager 2016) er de 

kondenserede svar stærkt forkortede parafraser i en mere faktuel 

stil, og dette har undertiden været ensbetydende med en 

fragmentering og en banalisering. På den anden side har jeg 

medtaget visse karakteristiske ord og vendinger. Jeg har generelt 

foretrukket 3. persons gengivelse, i præsens, undtagen når 

referencen er til tiden før ankomsten til Danmark. Undertiden har 

jeg bibeholdt den direkte tale eller gengivet i dækket direkte tale. 

Følgende to eksempler giver et indtryk af kondenseringen:

   

Før kondenseringen: 

Uddrag 1 (Ana, KI, 1) (I-Ana betyder intervieweren af Ana)  
I-Ana  Hvilke forestillinger havde du om Danmark 

før du kom? 

Ana  Lad mig se. De forestillinger jeg havde 

før, var at jeg følte at der var store 

forskelle mellem Spanien og Danmark. Med 

hensyn til det sociale eller politiske 

system eller til det organisatoriske. Det 

er… jeg ved ikke hvor mange trin over 

Spanien. Det var det billede jeg havde. 

I-Ana Troede du det var sådan? 
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Ana Det var det billede jeg kom med. Jeg 

troede at det var mere udviklet i alle 

henseender. Socialt, ikke? Politisk, 

teknologisk, i det hele taget meget mere 

veludviklet. 

I-Ana Hvor stammede disse forestillinger fra? 

Fra din familie, fra skolen… 

Ana Forestillingerne kom fortrinsvis fra, ja, 

hvad skal jeg sige, fra det du hører, man 

tager altid de nordiske lande som 

referencepunkt, man bruger dem som 

reference. Så det er derfra, fra hvad du 

hører når du snakker med folk på gaden. 

Fordi de nordiske lande… hvad du hører i 

TV, i radio, i nyhederne. Vidste du, at 

de altid sætter dem som referencepunkt? 

Fordi man virkelig ønsker at indføre 

reformer, for eksempel i et andet 

europæisk land. Fordi man i de nordiske 

lande, i Danmark gør sådan, det er 

ligesom de er mere udviklede i mange 

henseender. Og man plejer at bruge dem 

som reference. Så er det klart at man 

danner sig sådan et indtryk, ikke? 

I-Ana OK, det er godt. 

 

Efter kondenseringen:  

Ana havde en forestilling om at Danmark ville være mere udviklet 

end Spanien. I Spanien bruger man altid de nordiske lande som 

reference. 

 

Før kondenseringen: 

Uddrag 2 (Ana, KI, 10)  
I-Ana Tror du at dit indtryk af Danmark vil 

ændre sig i fremtiden? Og hvis ja, på 

hvilken måde? 

Ana Om det vil ændre sig? Altså! Jeg tror at 

det sådan nogenlunde…. Nej, det tror jeg 

ikke. At det er en… følelse… altså måske! 

Sandt at sige så ved jeg det ikke. Men 

jeg tror det ikke. Fordi jeg tror at det 

er sådan et generelt indtryk. At du i 

løbet af et år får, at du får tid til at 

danne dig et nogenlunde indtryk, ikke 

sandt? Jeg tror ikke det er… at alt er 
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negativt her i landet, nej overhovedet 

ikke. Fordi der er en masse der er 

positivt. Men der er bare, der er 

forskelle fra det jeg kommer fra. Det er 

ikke sådan at det ene er bedre end det 

andet, vel? Men af den simple grund at 

man er vant til at leve anderledes. 

 

Efter kondenseringen:  

(Om billedet af Danmark vil ændre sig?) Nej, det tror jeg ikke. Jeg 

ved det ikke. 

4.3. Nogle kommentarer til de kondenserede svar  

Bilag 2 er jo ikke resultat af et survey blandt et større antal 

immigranter i Danmark. Det er tale om ganske få personer, kun 

otte, og derfor kan svarene kun være indikationer af den store 

variation man kan finde mellem otte tilfældigt udvalgte personer. 

Samtidig giver de kvalitative interviews mulighed for at forstå de 

formulerede vidensbehov i lyset af immigranternes forskellige 

livshistorier. 

Det blev overfor understreget at immigranterne ikke må ses 

som repræsentanter for deres nationalitet: hvad mener spanieren, 

hvad mener japaneren, osv. Men som sagt bevæger interview-

guiden sig inden for det nationale paradigme i sit gennemgående 

fokus på ’Danmark’. Dette har uden tvivl forstærket immi-

granternes referencer til det nationale, som der er mange af i 

interviewene. Man kan yderligere konstatere at selv om 

interviewguiden ikke direkte lægger op til landesammenligninger, 

så foretager alle immigranterne spontant sammenligninger mel-

lem Danmark og deres respektive hjemlande, især på det levede 

plan, altså hvad angår deres egne oplevelser i de to lande.  

De fleste inddrager også andre lande de har erfaringer med: 

Igor nævner ud over Litauen også Tyskland, Sandra nævner ud 

over Tyskland også USA og Holland. Og i samtalen mellem Ana og 

I-Ana sammenligner de to endvidere deres respektive hjemlande: 

Spanien og Bolivia. 

Der er også større geografiske (politiske/kulturelle) områder 

der bliver nævnt: Flere refererer til de nordiske lande: Ana, Sandra 

og Yuko. Mulenga refererer til Europa generelt, og Hassan 

refererer bredt til europæiske lande, Vesten og amerikanerne. 
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Nogle er inde på internationale historiske og politiske relationer: 

Sandra, der nævner de historiske relationer mellem Danmark og 

Tyskland, og Ahmet, der er inde på Tyrkiets ønske om optagelse i 

EU, og i den anledning: Københavnerkriteriernevii.    

Når talen er om vejr og klima, kan man se nogle forskelle 

som kan henføres til kropslige erfaringer i forskellige klimatiske 

områder, fx Mulengas oplevelse af klima og vejr i Danmark som 

meget koldt i forhold til hendes hjemland. Men dette har ikke 

noget med Danmark og Zambia at gøre som politisk/kulturelle 

enheder, men med livet i større eller mindre klimatiske områder. 

Noget lignende kan siges om mad og drikke, hvor der kan 

henføres til forskellige madtraditioner i verdens regioner, snarere 

end lande, fx Yukos erfaringer med den mad hun møder i 

Danmark, og som hun generelt oplever som meget sød, salt og 

fed. Dette madtræk kan for det første mødes i mange andre lande, 

for det andet er det ikke alle i Danmark der spiser denne slags 

mad. 

Mange af de mere samfundsorienterede emner der tages op 

i interviewene, kan anskues inden for den nationale ramme (’i 

Danmark’), men kan også anskues i en større regional sam-

menhæng og mere socialt differentieret. At der fx er en forholdsvis 

stor ligestilling mellem kvinder og mænd i Danmark, hvilket flere af 

immigranterne bemærker, er ikke bare et dansk fænomen, men 

kan findes i andre lande. I selve Danmark er arbejdsmarkedet 

endvidere stærkt kønsopdelt, så kvinder og mænd har ikke de 

samme muligheder og vilkår på arbejdsmarkedet. Forholdet 

mellem kønnene er altså også stærkt socialt differentieret. 

4.4. Vidensdiskurser i interviewene 

Hvor der ovenfor har været fokus på den indholdsmæssige kerne i 

immigranternes svar, vil jeg i de følgende afsnit 5-7 beskæftige mig 

med de forskellige vidensdiskurser der udfolder sig imellem 

deltagerne i interviewene. Jeg vil inddrage både de livshistoriske 

interviews (LI), kulturlæringsinterviewene (KI) og de opfølgende 

interviews (OI) taget 1½-3 år senere, og jeg vil koncentrere mig om 

de tre informanter der er bedst belyst: 
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 Yuko, interviewet i 2005 og 2007  

 Mulenga, interviewet i 2005 og 2007  

 Hassan, interviewet i 2005 og 2008. 

5. Vidensdiskurser og interkulturel læring: Yuko  

5.1. Yuko. Erfaringsviden 2005: At være udlænding 

Jeg begynder med nogle passager vedr. erfaringsviden fordi de 

giver et indtryk af hvordan Yuko beskriver sit liv og sin identitet i 

Danmark, hvilket danner kontekst for diskurserne om de andre 

vidensformer: 

 

Uddrag 3 (Yuko, KI, 20-21) 
I-Yuko Du bor her som udlænding, ikke? Men 

hvordan er det at være udlænding i 

Danmark?  

Yuko Tja…. Jeg føler mig ikke særlig fremmed, 

hvilket jeg ikke havde forventet. Jeg 

føler mig selv ikke særligt fremmed, men 

nogle gange fremprovokerer jeg selv en 

følelse af fremmedhed. F.eks. brokker jeg 

mig over maden osv.…. Det er fordi jeg 

sammenligner det med Japan. Men jeg har 

ikke oplevet at nogen behandler mig 

særskilt ved at sige ”Du er udlænding!” 

Sådan en diskrimination – eller mere 

moderat sagt særbehandling har jeg ikke 

rigtig oplevet.… [Lidt senere:] Men 

alligevel føler jeg virkelig, at mit 

aktivitetsområde er snævrere her end i 

Japan. På den måde føler jeg mig som 

udlænding. Jeg er stadig fremmed i byen, 

synes jeg. Og min mand er heller ikke fra 

København, så vi føler os begge to som 

indvandrere måske ikke indvandrere, men 

relativt nye beboere her. 

 

Her bruges der i spørgsmålet ordet ’udlænding’, og Yuko går videre 

med ordene ’fremmed’ og ’indvandrer’ og ender i udtrykket ’relativt 

ny beboer’. Man kan se en vis ambivalens i hendes fremstilling der 

munder ud i en bagatellisering hvor Yuko lettere humoristisk 

understreger ligheden mellem sig selv og hendes mand, der heller 

ikke kender København.  
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Det skal her tilføjes at Yuko og hendes mand har et vist fællesskab 

i uddannelse og interesser: de har begge studeret på universitetet, 

de er begge interesseret i film og medier, og manden har i en 

periode læst japansk.      

5.2. Yuko. Erfaringsviden 2005: At være vegetar 

 

Uddrag 4 (Yuko, LI, 8) 
I-Yuko Hvordan har du det med at bo i Danmark?  

Yuko Ehh… 

I-Yuko Jeg kan godt forstå hvis det ikke er et 

nemt spørgsmål at svare på [ler] 

Yuko Tja,… det er ikke så let. Det er jo lidt 

mærkeligt for jeg stak i virkeligheden af 

fra Japan…. [Lidt senere:] Men jeg er 

vegetar, og derfor… 

I-Yuko Ok. 

Yuko Jeg spiser dog fisk, og på den måde er 

jeg måske ikke rigtig vegetar. Men jeg 

spiser ikke kød, og det betyder jo… her 

kan man ikke få fisk så billigt som man 

kan i Japan, og man kan hverken få frisk 

eller forskellige slags fisk i 

almindelige supermarkeder her, og det går 

ud over sådan én som mig…. Disse 

betingelser gør det besværligt for mig. 

Også fordi man ikke har så mange 

forskellige grøntsager, og de er også 

dyre. Så jeg ved ikke hvad jeg skal 

spise. Jeg savner natto [gærede bønner]. 

 

Yuko lægger her vægt på en kropslig side af erfaringerne med livet 

i Danmark til forskel fra i Japan, vanskelighederne i hverdagen med 

at skaffe den mad hun har det godt med.   

5.3. Yuko. Erfaringsviden 2005: At være bekymret over sulfo 

 

Uddrag 5 (Yuko, KI, 14) 
I-Yuko Er der ellers noget specielt, du kunne 

tænke dig at vide noget om?  

Yuko Hm… tja… det lyder meget dumt [ler], men 

ja… nå, måske sagde jeg det før, men når 

danskerne vasker op, gør de det på den 
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måde at de vasker tallerkener i vand med 

sulfo, og bagefter tørrer de dem…. Og jeg 

mener virkelig at der er sulfo tilbage på 

tallerkenerne, og jeg tror ikke, at det 

kan være godt for menneskers helbred. Når 

jeg siger det til danskerne, f.eks. min 

mand eller venner, nægter de det alle 

sammen. For det første benægter de min 

teori om at der er sulfo tilbage på 

tallerkenerne. Ifølge dem er der ikke 

sulfo tilbage på tallerkenerne, da man 

tørrer dem af. Og så kan vi ikke rigtig 

diskutere det mere. Og skulle de indrømme 

at der er sulfo tilbage, mener de ikke 

det er noget problem, fordi det er så 

lidt.… Det må da være løgn, tænker jeg 

så! [ler] Men jeg har jo ingen data, som 

kan overbevise dem, så jeg ved det ikke. 

Det interesserer mig virkelig, så jeg 

tager det ret seriøst lige nu. Jeg 

overvejer at spørge f.eks. et japansk 

sulfo-firma. Hvis jeg spørger et dansk 

sulfo-firma, vil de sikkert ikke have 

lyst til selv at sige at sulfo er giftig, 

tror jeg.  

I-Yuko Nej, det er klart. 

Yuko Det er det, ikke? Derfor vil jeg gerne 

undersøge det. En eller anden må kunne 

fortælle sandheden? Jeg tænker meget på 

det. 

I-Yuko Jeg kan godt forstå, at det er 

bekymrende. Jeg tænker også over det, men 

folk vil ikke ændre deres måde… 

Yuko Når jeg selv vasker op, skyller jeg 

tallerkenerne godt. Men vand er dyrt i 

Danmark, og derfor kan jeg til en grad 

godt forstå meningen i det. Jo, vandet er 

dyrt, og derfor er man opmærksom på ikke 

at spilde vandet og skyller alt i en 

balje af vand…. Og man tørrer det af med 

viskestykker osv.  
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Her tangerer Yuko en anden kropslig side af hverdagens 

erfaringer, spørgsmålet om sulfos betydning for helbredet. Hun er 

klart bekymret, og bekymringen giver anledning til et udtrykt 

behov for faktaviden, ’sandheden’, her især en sandhed af bio-

kemisk art. Hun forsøger sig også med den forklaring at vandet er 

dyrt i Danmark – et tilløb til en mere generel samfundsviden. 

5.4. Yuko. Handleviden 2005: At male sin lejlighed, at snakke 

med cykelhandleren 

 

Uddrag 6 (Yuko, KI, 16) 
I-Yuko Kan du komme i tanker om andre emner om 

Danmark, du har eller godt ville have 

arbejdet med? [på sprogcentret] 

Yuko Tja… 

I-Yuko Du har tidligere nævnt lidt f.eks. om 

forsikring… 

Yuko Jo, men det kan godt være, at det er et 

for højt niveau for begyndere, idet det 

kræver mange svære ord. Jeg kunne godt 

tænke mig at lære noget, som har direkte 

forbindelse til hverdagslivet. Og ja, 

f.eks, maling [ler] ja, f.eks. maling. 

I-Yuko Når du selv maler hos dig? 

Yuko I Danmark vedligeholder man selv sin 

bolig selv, ikke? Jeg kan slet ikke 

forstå denne tankegang, og derfor har jeg 

ikke lyst til at gøre det selv. Det lader 

dog til at det kommer til at koste en 

formue, hvis man ikke gør det selv. Men 

jeg kan overhovedet ikke finde ud af det. 

Med hensyn til maling kan jeg ikke finde 

ud at, hvilke slags det er, hvilke typer 

træmaling der skal anvendes, eller hvilke 

typer vægmaling, osv. Jeg tror nok at der 

står informationer om malingen på 

malerbøtten, men jeg kan ikke forstå det. 

Derudover har min mand slet ikke kendskab 

til sådan noget. Danskerne kan godt læse 

og forstå nogenlunde, hvad der står på en 

malerbøtte, tror jeg. Men min mand er 

ikke den der hjælpsomme type, som pænt 

forklarer tingene for mig. Desuden 

handler det om noget, som ikke er særlig 
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interessant, og når jeg lytter til 

forklaringen i detaljer, gider jeg ikke 

mere, og han gider ikke mere. Og 

efterhånden giver vi op. Det er sket 

flere gange hos os. 

  

Her kommer Yuko ind på betydningen af handleviden i hverdagen, 

en viden der gør det muligt at for hende klare hverdagens krav, fx 

noget så uvant som at male sin egen lejlighed (som hendes danske 

mand åbenbart heller ikke har lyst til). Handleviden vil typisk 

omfatte viden om sproglig kommunikation, her fx evnen til at læse 

det der står på malerbøtterne.  

 

Uddrag 7 (Yuko, KI, 16)  
Denne passage ligger i direkte forlængelse af 

ovenstående. 

Yuko Derfor synes jeg, det ville være en stor 

hjælp, hvis jeg fik lært visse basale 

ting, som… f.eks. hvad en tang hedder på 

dansk. Eller hvad man siger i 

cykelforretningen, når ens cykel er 

punkteret… faktisk har vi haft emner om 

cykel i undervisningen, endda om cykel og 

punktering. Men jeg vil gerne vide 

hvordan jeg helt konkret skal sige, når 

min cykel er punkteret og jeg bringer den 

til cykelforretningen.  

I-Yuko OK 

Yuko Og måske vil jeg f.eks. gerne reparere 

min cykel, og derfor har jeg brug for 

forskellige værktøjer, men hvad hedder 

disse forskellige værktøjer? Osv… ja, jeg 

vil gerne vide noget om sådanne mere 

realistiske situationer. Det synes jeg 

lige nu.   

 

Igen omtaler Yuko vigtigheden af at have handleviden, her en både 

sproglig og teknisk viden. Noget af denne sproglige viden er af 

leksikalsk art og kan slås op i en ordbog, men det kan man 

naturligvis ikke altid gøre når man er midt i en aktivitet. 

Sprogundervisningen på sprogcentret vil i nogle tilfælde be-

skæftige sig med netop den slags hverdagssituationer, men Yuko 

har altså ikke været heldig at opleve det. 
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5.5. Yuko. Samfundsviden 2005: Klasseforskelle, interesse for 

politik, kønsligestilling 

 

Uddrag 8 (Yuko, KI, 4)   
I-Yuko Det kan godt være at du måske synes at det 

er lidt vanskeligt at svare på det næste 

spørgsmål, men jeg vil gerne høre om dit 

indtryk af det danske samfund.  

Yuko Hm… 

I-Yuko Det er jo et lidt stort spørgsmål at svare 

på, ikke? Men du kan tale om f.eks. 

udlændingestyrelsen eller socialvæsenet…. 

Det kunne være noget du selv har oplevet… 

Yuko Sammenlignet med Japan mærker jeg en 

klasseforskel i Danmark. Eller måske 

snarere en indtægtsforskel. I Japan findes 

der selvfølgelig også en klar forskel 

mellem de rige og de fattige. Men 

alligevel har jeg det indtryk, at der 

findes både rige og fattige i samme klasse 

i folkeskolen i Japan og deres forældre 

køber ind i samme supermarked.  Men for 

mig kan klasseforskellen i Danmark ses på 

den måde at… ja, jeg tror at en stor del 

af befolkningen tilhører middelklassen. 

Der er nogen som kun handler i ALDI. Det 

er ikke fordi jeg synes at det er 

problematisk kun at handle i ALDI. Men der 

findes også nogen, ligesom mig, som 

tilhører middelklassen, som aldrig ville 

handle i ALDI…. [Lidt senere:] Så er der 

også en gruppe mennesker som aldrig ville 

cykle men kun vil køre i bil lige meget 

hvor de skal hen. De har også et hus, som 

typisk kunne ligge f.eks. i Hellerup-

området, og det er så åbenlyst at de har 

penge. Jeg synes at der er alt for stor 

forskel mellem disse grupper. Jeg tror nok 

at den tendens ses tydeligt i byen, i 

København, hvor der både er indvandrere og 

rige tæt på hinanden. Jeg ved ikke hvordan 

det ser ud f.eks. i Jylland. Men det er 

mystisk for mig at man kan skelne 

afhængigt af hvor man handler… 
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Her præsenterer Yuko en længere sammenligning mellem 

Danmark og Japan, ud fra sine egne iagttagelser af klasseforskelle i 

begge lande. Hun undrer sig. 

Umiddelbart efter denne passage går Yuko over til et andet 

emne i forhold til det danske samfund: Folk virker interesserede i 

politik: 

 

Uddrag 9 (Yuko, KI, 5) 
Yuko Jeg har også det indtryk at mange 

interesserer sig for politik, til højre 

eller venstre. Især har jeg et stærkt 

indtryk af at de unge tager deres 

stemmeret ret seriøst.… [Lidt senere:] 

Jeg synes det ville være dejligt hvis 

dette også kunne lade sig gøre i Japan. 

Men det er nok kun muligt fordi Danmark 

er et lille land. I Japan kan man ikke 

forestille sig at ens stemme vil kunne 

ændre noget overhovedet.… [Lidt senere:] 

Og så, tja, jeg kan tale meget mere om 

det her, men ja, specielt synes jeg at 

kvinderne ser ud til at have det nemmere 

i det danske samfund. Måske har de det 

ikke så nemt? Jeg ved det ikke rigtigt. 

Jeg har indtrykket af at det i Danmark i 

forhold til i Japan bliver understreget 

at kvinder og mænd er ligestillet i 

samfundet. Men det kommer til at betyde 

at kvinderne arbejder for fuld kraft, og 

jeg ved ikke om de i sidste ende har det 

nemmere eller ej.   

 

Igen foretager Yuko sammenligning mellem politisk deltagelse i 

Danmark og i Japan, og hun ræsonnerer lidt om spørgsmålet 

hvorvidt kvinder egentlig har det nemmere i Danmark når de har 

så meget erhvervsarbejde? Det virker generelt som om hun gerne 

vil foretage en afvejet sammenligning – dele sol og vind lige. Lidt 

senere i interviewet er Yuko (tøvende) inde på om danskerne 

overordnet set er konservative. 
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5.6. Yuko. Samfundsviden 2005: Danmarks udlændingepolitik 

 

Uddrag 10 (Yuko, KI, 12) 
I-Yoko  Vil du også gerne vide mere om dansk 

politik, politiske partier og valg?  

Yuko Tja,… Jeg har på nuværende tidspunkt ikke 

ret til at stemme, hvilket også har 

betydning for min opfattelse. Men jo, jeg 

har en interesse for det. Jeg synes det 

er godt at vide noget om hvilke slags 

mennesker der regerer det land vi bor i, 

og hvem der gerne vil ændre det.… [Lidt 

senere:] Og efterhånden er jeg nået frem 

til den opfattelse at den nuværende 

regering er alt for hård ved indvandrere, 

jeg kan ikke lide deres 

indvandrerpolitik, fordi jeg jo også 

tilhører indvandrergruppen. Sådan tænker 

jeg simpelthen. Tja… jeg synes det ville 

være godt hvis der var et eller andet 

system, hvor man kunne forstå – selv om 

man ikke kunne dansk – hvad politikerne 

siger. Det behøver ikke at omfatte alt, 

men bare en lille smule, hvor man kunne 

få en ide om hvad der foregår. Det er min 

opfattelse at flygtninge, eller rettere 

indvandrere, selv om de har boet i 

Danmark i lang tid, ikke er klar over 

kritikken mod dem. Det ser ikke ud som om 

de kan sige deres mening eller komme med 

forslag på lige fod med danskere – jeg 

synes at der mangler dialog. 

 

Yuko føler sig identificeret som tilhørende ’indvandrergruppen’, 

som hun mener bliver behandlet dårligt af (den daværende) 

regering. Hendes udsagn om at indvandrere ikke har nogen 

stemme, og at der mangler dialog, kan ses som en samfundsviden 

som hun ønsker skal føre til en handleviden i den forstand at 

indvandrerne får mulighed for at komme med forslag på lige fod 

med ’danskere’.  
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5.7. Yuko. Faktaviden 2005: Sandheden om sulfo 

Yuko siger ikke så meget om faktaviden i interviewene i 2005, men 

man kan sige at hendes efterlysning af neutral viden om sulfo er et 

eksempel på en faktaviden hun gerne vil have. 

5.8. Yuko. Erfaringsviden 2007: At være udlænding 

I det opfølgende interview 1½ år efter bliver Yuko spurgt om hun 

tænker på sig selv som indvandrer: 

 

Uddrag 11 (Yuko, OI, 27) 
I-Yuko Tænker du på dig selv som indvandrer? 

Synes du hører til den der gruppe, eller 

føler du dig som en…   

Yuko Ja, altså der, det er sådan, det er det 

faktisk, jeg føler lidt der er ikke en 

som på den måde man bare lidt sådan, 

jamen, fordi de tænker når de siger 

indvandrere eller sådan integration og 

sådan noget tænkte, når de snakker om det 

på aviserne eller sådan noget, så er det 

tit, de tit mener at det kun handler om 

sådan Mellemøsten og landene, lande der 

er sådan, det ved jeg ikke… ja, at det 

ikke er mig eller andres tilfælde på 

skolen, og så føler jeg nogle gange 

sådan, jamen jeg følger også samme 

regler, men hvor er jeg henne i det. 

  

Yuko spørger sig selv hvor hun er henne i ’det’, altså mediernes 

diskurser om integration og Mellemøsten. Hendes større kontakt 

med aviser har betydet en ubehagelig ændring for hende, hun 

føler at hun bliver identificeret med det problematiske ’Mellem-

østen’. Dette var hun ikke inde på i interviewene i 2005. 

I øvrigt skal det siges at det var meningen fra forsker-

gruppens side at de opfølgende interviews skulle være på dansk. 

Når man ser på Yukos dansk, kan man se at hun på dette 

tidspunkt bruger en meget løs syntaks der hele tiden afbrydes. 

Selv om hun klarer sig nogenlunde på dansk, må man sige vi nok 

ville have fået et dybere indblik i hendes situation hvis vi havde 

fået hende interviewet på japansk (eller muligvis på engelsk, men 

vi kender nu ikke til hendes niveau af engelskkompetence). 
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5.9. Yuko. Erfaringsviden 2007: At være vegetar 

 

Uddrag 12 (Yuko, OI, 23)  
I-Yuko Hvordan har du det med det nu, både sådan 

med København og det med at savne Japan?  

Yuko Ja, jeg skal sige jeg savner meget Japan 

faktisk. 

I-Yuko Hvad er det du savner ved Japan? 

Yuko Det er svært at sige, jeg tror ikke jeg 

savner så meget sådan kultur eller sådan 

noget. Jo, lidt måske, men – det ved jeg 

ikke, det er mere sådan, ja, det ved jeg 

ikke, det er svært at sige. Nogle 

kedelige ting jeg savner er, det er bare 

sådan praktisk sådan bare fordi jeg ikke 

kender hvordan det fungerer for at livet 

– for at livet det er, og hvad sådan, 

hvad sådan tingene, jeg tror det var bare 

sådan naturligt er det ikke i Danmark 

selvfølgelig og sådan tingene og, og så 

selvfølgelig sådan mad og – så tror jeg 

nok min familie, at det er lidt hårdt at 

jeg ikke kan bare komme og bare sådan 

have en kop te med min mor eller… 

 

Her nævner Yuko kun maden i forbifarten med et ’selvfølgelig’, 

men passagen er præget af en bagatelliserende diskurs om at der i 

det hele taget er nogle praktiske ting hun savner, men det er bare 

naturligt. Senere i interviewet siger hun: 

 

Uddrag 13 (Yuko, OI, 28) 
I-Yuko Hvis du nu skulle beskrive danskere, 

hvordan ville du så beskrive dem? Du 

sagde kort sidste år at tyskere de er 

kolde, men har du det også sådan med 

danskere, synes du det er svært at få 

venner og svært at lære nye danskere at 

kende og sådan noget, eller hvordan har 

du det?  
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Yuko Jamen det ved jeg ikke, det er sådan 

mange forskellige typer, det er meget 

svært lige faktisk at sige…. Men jeg, 

måske lidt bedre stubborn? 

I-Yuko Stædige. 

Yuko Stædige. 

I-Yuko Stædige.  

Yuko Stædige, generelt, kan man sige. 

I-Yuko På hvilken måde tænker du? 

Yuko Ja sådan…. Det er sådan fem år siden 

eller seks år siden jeg kom til Danmark, 

ja siden jeg kom til Danmark for første 

gang, og i forhold til den gang synes 

danskere… eller har danskere ændret meget 

for eksempel om mad eller sådan der er 

mere sådan, flere eksotiske varer og, jeg 

tror nok danskere spiser mere forskellige 

ting, men jeg følte sådan lidt svært, 

måske det kun handler om XX [hendes 

mand], jeg ved det ikke rigtig, men det 

er så svært så, indføre sådan ny ting på 

den måde sådan… 

 

Her bruger Yuko sin individuelle erfaringsviden i forhold til sin 

mand til at præsentere en generaliseret samfundsviden om 

’danskerne’. Samtidig mener hun også at kunne sige at danskerne 

spiser flere forskellige ting end før, dvs. Danmark har her i hendes 

optik udviklet sig i en positiv retning. 

5.10. Yuko. Handleviden 2007: At kunne klare nogle ting 

 

Uddrag 14 (Yuko, OI, 22) 
Der har været en passage hvor de har snakket om at 

Yuko i begyndelsen følte sig afhængig af sin mand: 
Yuko Jeg kan faktisk, jeg gør faktisk næsten 

alt uden XX’s [hendes mands] hjælp og så 

er det lidt irriterende på den måde at, 

fordi det er mere besværligt eller 

besværligere at jeg ved ikke, i Danmark 

for mig kan klare sådan praktiske ting, 

men så bliver jeg selvstændig i hvert 

fald fordi jeg kan, jeg kan godt læse 

ting og kunne praktiske ting.… [lidt 

senere] Så dengang var jeg sådan meget 
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ked at at jeg ikke kunne gøre sådan ting 

selv, sådan bare kedelige praktiske ting 

om banken eller skat eller, og at gøre de 

praktiske ting og, og hus eller 

lejligheden, jeg forstod ikke, jeg skulle 

hver gang spørge ham om, hvad gav du, 

hvordan det eller hvad skal vi gøre eller 

eller, eller det kunne også være sådan en 

rigtig dum ting som vi står i Netto og 

jeg ved ikke hvor står affaldspose, eller 

jeg ved ikke, og jeg vil lige have, og 

jeg kunne ikke finde den, men jeg kunne 

ikke lige sige det til ham der lige, ja, 

det ved jeg ikke, sortere varer og, og så 

jeg skulle lige til at sige til XX, og 

han hader at snakke med fremmede og, så 

sådan det bliver besværligt sådan det 

tager fem minutter for at sådan prøve 

af…. [Lidt senere] Jeg kan bare klare 

nogle ting. 

 

Yuko fremhæver at hun i forhold til dengang har opnået en større 

selvstændighed, hun kan klare flere ting. Hun har altså oplevet en 

udvikling i sin handlingsviden. En side af denne udvikling er 

naturligvis at hun nu nogenlunde kan klare et interview på dansk. 

5.11. Yuko. Samfundsviden 2007: Økologi i Danmark 

 

Uddrag 15 (Yuko, OI, 25) 
I-Yuko Er der noget du synes som der er særligt 

godt eller dårligt ved det danske 

samfund? Sidste år snakkede du om, at du 

synes at der er, der var klasseforskelle 

i Danmark, som man mærkede, og du 

snakkede både godt og dårligt om 

miljøpolitikken, at den nye regering var 

ved at ændre nogen ting så du ikke var så 

glad for miljøpolitikken, men…  

Yuko Nej, nej, det…. Men jeg, jeg har set 

nogen forskellige steder og jeg skulle 

sige at Danmark er faktisk gode, god, 

eller sådan bedre end steder, og jeg 

læser nu, jeg læser nu for eksempel 

økologisk forening og nyhedsbrev og sådan 

noget så, og så, så har jeg mærket at 
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jeg, de er faktisk, eller sådan, Danmark 

er faktisk bedre end andre EU-lande 

eller, jeg tror nok skandinaviske lande 

har sådan højere krav til miljø for 

eksempel end andre lande, og så kan jeg 

godt, hvad hedder det, jeg kan godt lide 

Danmark på den måde, og især også for 

eksempel, hvad hedder det, 

landbrugsreglerne, at der er sådan en 

israel, is, is… 

I-Yuko Israeler? 

Yuko Ja, israeler i klassen sidste gang, og 

han, jeg tror nok hans far var landmand i 

Israel altså….[Lidt senere] Og han sagde 

jamen den, økologi i Danmark det er sådan 

næsten, danske grøntsager er næsten som 

økologiske i forhold til andre lande, og 

ja, grøntsager eller frugt som økologisk, 

så du kan bare købe dansk og sådan 

noget….   

 

Det der før var en personlig bekymring for fx sulfo-forurening, er i 

forbindelse med hendes større læsefærdighed på dansk blevet til 

en samfundsviden om, og også et politisk engagement i, økologi i 

Danmark. Yuko fremhæver bl.a. at hun har fået nogle oplysninger 

om dette fra en udlænding (en ikke-dansker), hvilket efter hendes 

mening giver mere autoritet til oplysningerne. Denne side af 

Danmark kan hun godt lide, hun føler sig tryg ved at købe dansk. 

5.12. Yuko. Samfundsviden 2007: Medborgerskabsprøven 

 

Uddrag 16 (Yuko, OI, 26) 
I-Yuko Men har du hørt om den der medborgertest, 

eller hvad hedder den? 

Yuko Ja, nemlig 

I-Yuko Medborgerskabsprøven. 

Yuko Ja. 

I-Yuko Hedder den. 

Yuko Ja, og det var sådan, jeg var sådan 

fuldstændig irriteret over det, og XX 

[hendes mand] var faktisk endnu mere 

irriteret eller sådan, fuldstændig 

[uhørligt] over at sådan, ja, men og så 

og så faktisk… 
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I-Yuko Hvorfor var du irriteret over den? 

Yuko Ja, fordi han tror det havde sådan 

fuldstændig, hvad hedder det, dårlig dag 

eller… fordi danskerne kan ikke svare det 

hele og sådan, hvorfor, hvorfor skal man 

det og sådan noget, men så fandt jeg ud 

af at det er kun hvis man vil have sådan 

dansk nationalitet. 

I-Yuko Statsborgerskab. 

Yuko Nå ja, statsborgerskab, og det kan jeg 

ikke. 

I-Yuko Men men tænkte du noget om den, da du 

lige hørte om den? 

Yuko Ja, fordi først jeg troede det var til 

opholdstilladelse. 

I-Yuko Okay. 

Yuko … Jeg, vi, kan godt bestå den test og kan 

være fuldstændig misplacerede eller hvad 

hedder det, sådan 

I-Yuko Malplacerede. 

Yuko Ja, malplacerede, og ja jeg mener at 

interation 

I-Yuko Integration 

Yuko Integration, integration skal ikke være 

sådan eller sådan noget der er ikke, det 

handler ikke om sådan videnskab eller 

sådan lidt, men… 

 

Yuko er meget kritisk over for medborgerskabstesten. Hun mener 

ikke at integration skal handle om ’videnskab’, og med dette mener 

hun muligvis abstrakt samfundsviden, eller faktaviden. 

5.13. Yuko. Faktaviden 2007: Dødsårsager i Danmark 

 

Uddrag 17 (Yuko, OI, 9)   
I-Yuko Hvis du nu skal beskrive den sidste 

undervisningstime du har været til, som 

har været i dag, hvordan foregik den, 

hvis du sådan skal fortælle lidt om hvad 

I lavede, hvilke øvelser lavede I, og 

havde I gruppearbejde eller var det 

læreren der talte mest eller hvordan?  
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Yuko Nej, i dag var det mest…. [Lidt senere:] 

Nu faktisk forbereder vi til prøve dansk 

tre, så det er næsten sådan samme slags 

opgave sådan, vi skal lige, ja, kigge på 

sådan diagram eller graf eller hvad 

hedder det ja… 

I-Yuko Ja, nogen grafer og tabeller og sådan 

noget. 

Yuko Sådan noget statistik-ting og så skrive 

om det, hvad kan man se om, jeg ved ikke, 

hvad var det nu i dag sådan, ja, mest 

almindeligste død, død, død… 

I-Yuko Dødsårsag eller?  

Yuko Dødsårsag, ja, i Danmark eller sådan 

nogen ting eller, ja eller uddannelse, 

eller sådan, hvordan befolkningens 

uddannelsesniveau ændrede i sidste 25 år 

eller sådan noget. 

 

I selve sprogundervisningen kan man naturligvis arbejde med alle 

fire slags viden, men man må også forholde sig til kravene i tests 

og prøver, og her beskriver Yuko en time der forbereder til Prøve i 

dansk 3. Er det tilfældigt at timen handler om et måske ikke så 

nyttigt emne, behandlet via diagrammer og grafer, som et stykke 

samfundsviden formidlet i form af faktaviden? 

5.14. Sammenfattende om Yukos interkulturelle læring 

I forhold til Bekendtgørelsens institutionelle diskurs om deskriptiv 

samfundsviden og faktaviden, udvidet med forskergruppens 

interesse for at få belyst immigranternes erfaringer, tilføjer Yuko 

noget nyt: Hun introducerer ønsket om handleviden på flere 

forskellige områder af hverdagslivet, og hun giver udtryk for en 

(afdæmpet) samfundskritik. Hun virker nysgerrig og politisk 

interesseret, men hun siger også flere gange at livet ikke er så 

nemt som man ønsker.   

Hvilke ændringer er der sket efter 1½ år? Mht. erfaringsviden 

nævner Yuko at hun nu læser i aviserne om indvandrere og 

integration i Danmark, og hun beskriver sit ubehag ved at tilhøre 

’indvandrergruppen’. (I øvrigt indgår emnet ’medier’ ikke i det 

krævede indhold i kurset om kultur- og samfundsforhold i 

Danmark). Mht. handleviden mener hun at hun nu kan klare flere 

ting og er blevet mere selvhjulpen, og mht. samfundsviden synes 
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hun at Danmark i flere henseender har udviklet sig til det bedre 

(økologi, bredere udvalg af fødevarer). Men udlændingepolitikken 

er hun kritisk over for både i 2005 og 2007, med reference til den 

manglende dialog mellem indvandrere og danskere, og 

medborgerskabsprøven. Mht. faktaviden nævner hun nogle ting i 

2005 hun gerne vil vide mere om (sulfo), men der er ikke nogen 

vægt på faktaviden i det opfølgende interview.  

I de tilfælde hvor Yuko selv nævner retrospektivt at der er 

sket en ændring, kan vi sige at vi i hvert fald har et narrativt belæg 

for en oplevet ændring (eller udvikling). Men ellers er det vigtigt at 

understrege at når man har to interviews med den samme person 

gennemført over en vis tidsperiode, så kan man ikke forudsætte at 

der faktisk er sket en udvikling for informanten mellem de to 

tidspunkter. Måske siger informanten bare noget andet fordi 

situationen er en anden, måske fordi der er en anden interviewer, 

eller fordi spørgsmålet er anderledes formuleret, eller fordi 

sproget er et andet? Dette er et grundlæggende metodisk problem 

for alle interview-baserede studier af læring set som processer 

over tid.     

6. Vidensdiskurser og interkulturel læring: Mulenga  

6.1. Mulengaviii. Erfaringsviden 2005: At være ensom, at være 

udlænding 

Interviewene i 2005 blev optaget på engelsk, og vi har valgt ikke at 

oversætte dem til dansk. 

 

Uddrag 18 (Mulenga, LI, 16) 
I-Mulenga … Can you picture yourself going back to 

Zambia or are you happy to be here in 

Denmark?  

Mulenga Yeah, I’m happy, but, ah, there’s so many 

things I think I miss about… 

I-Mulenga About Zambia? 

Mulenga Yeah. 

I-Mulenga Such as the social life, or? 

Mulenga Social life, family is very different. 

Life here is closed up, you hardly find, 

it’s easy, like in Zambia it’s easy to 

confide in your family if you have 

problems and, like maybe if you have 
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problems for example in your marriage or 

something you can easily go to your 

family. Or maybe even in my country it 

happens that you can go to your parents 

in law and talk about it. Because, I 

think in our culture there is very little 

divorce. I don’t know if it’s a good 

thing or not [ler]. But before people 

really divorce they have had so many 

counceling I can tell you… 

I-Mulenga So you find it to be a bit lonely here in 

Denmark in comparison? 

Mulenga Yeah, I think so. 

 

Ligesom Yuko savner Mulenga livet i sit hjemland, men fortæller 

også om stor ensomhed i Danmark, ikke bare i dette citat, men 

flere steder. Det skal tilføjes at Mulengas mand er ansat i søværnet 

og tit er hjemmefra i længere tid på militærøvelse. I slutningen af 

det livshistoriske interview kommer Mulenga tøvende ind på det at 

være udlænding: 

 

Uddrag 19 (Mulenga, LI, 21-22) 
I-Mulenga Ok, Hm all right. Um, I think I’ve 

actually pretty much asked you about 

everything. Is there anything else you 

would like to tell me about your memories 

from Zambia or your experiences here in 

Denmark or something that I haven’t 

covered?  

Mulenga Yeah, well I guess now it’s just, we’ve 

been coming at the wrong time as 

foreigners [ler], but, I thought about 

that because that’s what I feel. 

I-Mulenga Yeah, yeah. 

Mulenga But, em, a lot of people get offended 

when you say that, I’m just an open 

person. 

I-Mulenga I won’t be offended. 

Mulenga Like now it’s really hard to be a 

foreigner in Danmark, totally hard. I 

mean when you tell most people, Danish 

people, they’ll say like go back to where 

you came from, but, it’s not as easy as 

that. Um, when you, like, my experience 

is really when I get on the bus I feel 
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like, ah, like Danish people are just, 

that’s when I realized they are not 

friendly, they are not really friendly 

people, and they’ve got some prejudice, 

like sometimes I joke, like tell my 

husband, ‘oh, when they see me with a 

backpack they will probably throw, think 

I’m going to blow myself up or something. 

[ler] 

I-Mulenga [ler] 

Mulenga And when you sit, nobody wants to sit 

next to you. I’ve sat in a bus and it’s 

almost full and the person is standing 

and you, you know you wonder why are they 

standing? There’s a seat right there.  

 

Hun begynder at tale om racisme i det offentlige rum, fx i bus-

serne. Lidt senere fortæller hun at hun ikke føler hun får lejlighed 

til at fortælle folk om Afrika: 

 

Uddrag 20 (Mulenga, LI, 22-23) 
I-Mulenga You feel that they don’t give you a 

chance to sort of give an impression and  

Mulenga No, no, and it’s like, um, also you just, 

I talk about Africa because I’m African… 

The minute they hear Africa, of course, I 

can’t blame them, maybe it’s BBC or CNN 

that spread all those bad things about 

Africa. They’ll automatically think, 

gosh, you don’t have any food where you 

come from. You, as if you stay in a 

jungle. People have asked me questions 

like that. And I always told my husband, 

why in the hell don’t you tell [ler] some 

of these people that, the way it is, the 

way you saw it, you know?      

 

Mulengas erfaringsviden er altså også at hun skal høre på en 

masse fordomme om Afrika (hun nævner ikke her specifikt 

Zambia). Et sådant problem med fordomme over for hjemlandet 

har Yuko ikke nævnt. 
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Uddrag 21 (Mulenga, KI, 25-26) 
I-Mulenga So, what do you feel that it’s like being 

a foreigner in Denmark?  

Mulenga It’s stressful. 

I-Mulenga Yeah. 

Mulenga I think I never had such stress in my 

life. 

I-Mulenga No. In what ways? 

Mulenga Apart from being conscious that you’re 

not part of them, you actually feel it, 

that it’s either they are looking at you, 

they look at you strangely or they look 

at you as stupid or something, like, 

yeah, you know. Then you have to deal 

with, like I told you, with these laws.  

 

Mulenga siger flere steder at det er stressende at være udlænding 

i Danmark, hun føler endda at hun bliver opfattet som dum. Og så 

nævner hun bekymringen over udlændingelovene som hele tiden 

bliver ændret. Mulenga er særlig opmærksom på lovgivning og 

rettigheder, hun er jo også uddannet som advokatsekretær.  

Lidt senere taler de om hendes forbindelse med familien 

derhjemme:  

 

Uddrag 23 (Mulenga, KI, 27) 
I-Mulenga What kind of advice do your family give 

at home? Do you talk about it?  

Mulenga Half of the time I don’t even tell them, 

they hardly know what I’m going through. 

I don’t think I’d want to tell them, 

about, I think I can deal with it here 

myself, because I feel they will be more 

worried and, think, ‘oh she’s unhappy’ or 

something. Because they’re not in the 

situation. 

 

Dette bidrager formodentlig også til hendes ensomhed, at hun 

ikke synes hun kan fortælle familien hvor meget hun går igennem. 

6.2. Mulenga. Handleviden 2005: Rådgivningscentre 

Mulenga nævner ikke den type handleviden som Yuko gør (at få 

nogle praktiske ting gjort). Men hun har et konkret forslag om at 
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man opretter nogle rådgivningscentre hvor udlændinge kan 

henvende sig for at få emotionel støtte: 

 

Uddrag 22 (Mulenga, KI, 26) 
Mulenga … I think it’s stressful 

I-Mulenga Yeah, stressful. 

Mulenga I think we don’t get so much support 

emotionally, because they, if they’re 

going to make it so hard, then they might 

as well provide counselling centers for 

us, you know? Or stress control. Because, 

you’ll be so bitter at the end of the day 

and say, what is this? What am I doing? 

So. 

6.3. Mulenga. Samfundsviden 2005: Udlændinge  

 

Uddrag 24 (Mulenga, KI, 12-13) 
I-Mulenga Do you watch the news for example like 

what about Danish TV in general? 

Mulenga Yeah. I watch the news especially. 

I-Mulenga Can you understand it? 

Mulenga Yeah, sometimes, and then when I don’t 

understand I ask. But I can pick a few 

things what they talk about, yeah. And I 

get so attracted when I just hear about 

foreign, because it’s every day that they 

talk about foreigners (ler] 

I-Mulenga Oh, yeah, yeah. 

Mulenga Oh my God. I have to, I hear to hear 

this. 

I-Mulenga What’s your impression of the, what’s 

going on with foreigners and when they 

talk about foreigners in the television?  

Mulenga Actually, um, because I have come from a 

country where we have a lot of refugees 

from surrounding countries, especially 

you know Democratic Republic of Congo, 

there’s been a war there ever since I was 

born, so we have a lot of refugees. And 

we don’t have that thing of seeing 

foreigners, you know, I think maybe my 

people are so naïve, I don’t know, but 

they actually don’t, we don’t feel very 

threatened about people around us. 
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Mulenga sammenligner holdninger til flygtninge i Zambia og i 

Danmark og overvejer om folk i Danmark føler sig særlig truet af 

fremmede? 

Lidt senere er hun inde på et problem der oprører hende 

meget: 

 

Uddrag 25 (Mulenga, KI, 13-14) 
Mulenga er i gang med at tale om udlændinges 

problemer: 

Mulenga I have a friend of mine who was speaking, 

she comes from West Africa, was speaking 

two days ago, she’s having, she’s been 

married to this Danish man before just 

two years. And she’s just had a baby and 

it’s four months, but right from the 

start they’ve had… a lot of problems, and 

I think the husband is quite abusive. And 

she came, sometimes she’s actually come 

to my house, he’s chased her in the night 

or something. This is happening because 

foreign girls… are scared to go to the 

authority…. And that child is Danish, so 

the child can remain with the father. So 

she got quite upset about that. Of course 

I understand she’s emotional, she loves 

her child. I feel it’s inhuman that in 

such cases, that a child can be taken 

from its mother. If, unless you’re an 

insane mother, I mean every child belongs 

with the mother somehow. So, I don’t know 

how, where the human part comes in there. 

 

Dette er jo noget erfaringsviden, men det fortælles som et 

eksempel på en generelt utryg retlig situation for udenlandske 

kvinder i Danmark, når de har fået et barn med en dansk 

ægtemand. Mulenga siger lidt senere: 
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Uddrag 26 (Mulenga, KI, 15) 
Mulenga har lige fortalt at hun føler sig meget 

isoleret: 

I-Mulenga But about that, for example, rules 

concerning children, custody and all 

that. Is there anything like that that 

you feel that you need to know about 

Denmark that you don’t know?  

Mulenga Yes, and I think somehow that’s why I 

prefer not to have a child right now 

because I can’t stand that stress of 

being in such a situation. Um, we don’t, 

because the child, they say the child 

belongs to the government, to start with, 

once it’s born. Any Danish child, ok I 

don’t know but I was told that those laws 

that came about because there was a lot 

of child abuse, yeah. So the government 

decided that they have the right to go 

into the house 

I-Mulenga And take the baby. 

Mulenga If they see a child abused and take and, 

but in the case of a foreign girl being 

separated from her husband, that’s a very 

tricky one. 

I-Mulenga Yeah. 

Mulenga And up to now no one has really given me 

the right answer and people are scared to 

ask such questions because they’ll think, 

’what are they going to think about me, 

and  they’ll think maybe I’m in this 

situation’, so they’d rather just keep 

quiet about it. So it’s what you hear 

from other foreign people who will tell 

you, and maybe they are also living in 

fear and those are the things that 

they’ve known about. But I’ve really 

tried to find out about it. 

 

Hun taler her om så megen utryghed og så mange rygter, at hun 

ikke selv tør få et barn af angst for at skulle miste det igen. 
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6.4. Mulenga. Faktaviden 2005: Udlændingelove 

Som man kan se af Uddrag 26 ovenfor, har Mulenga virkelig prøvet 

at få overblik over lovgivningen på området, men ingen har kunnet 

give hende svar på hendes spørgsmål (’the right answer’). 

6.5. Mulenga. Erfaringsviden 2007: At være ensom 

I det opfølgende interview 1½ år efter bliver Mulenga spurgt om 

hun stadig føler sig ensom i Danmark? (Det skal siges at Mulenga 

havde fået lov til at slå over i engelsk når hun syntes det var 

lettere) 

 

Uddrag 27 (Mulenga, OI, 31) 
I-Mulenga Du snakkede også flere gange sidst om at 

man godt kunne føle sig ensom i Danmark. 

Netop fordi det ikke er så socialt og 

fordi der ikke kommer så mange mennesker. 

Føler du dig stadigvæk ensom her?  

Mulenga Jo, der er mange gange. Hvis jeg siger 

dig at du var… og så gider jeg ikke at gå 

på skolen når jeg, hvis jeg kigger ud og 

det sner, jeg siger nej tak til og 

freeze, så jeg bare sidder, og så det er 

meget nemmere at blive ensom, meget meget 

nemmere end, og så det er fordi vi 

arbejder, hvis du arb… det ved jeg ikke, 

men jeg har arbejdet også i Zambia, men 

jeg tror at arbejde her og, det er svært, 

det er stress, I don’t know why I feel 

like that, it’s almost the same hours or 

more than I worked in my own country, men 

her I feel after work I don’t want to see 

anybody, then I feel so alone in the 

hours and a month has gone by and I’ve 

not seen a friend or something so, then 

they don’t have that social, kind of 

matter, og så det var forskellig fra 

Zambia, hvis jeg på arbejde og så jeg har 

mine venner bare ringer mens jeg er på 

arbejde, skal vi mødes efter arbejde 

eller skal vi gå og drinke og, ja ja det. 

Måske det er onsdag or torsdag, men midt 

på ugen, men her jeg skal tænke meget 

mere, og så hvis du ringer en andre they 
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are just so busy, everybody is just in a 

different program, så det er svært. 

 

Igen taler Mulenga om en stor ensomhed – som hun halvvejs i 

spøg siger man kan mindske ved at anskaffe sig en hund (OI, 23) 

(men hun har ikke gjort det).  

6.6. Mulenga. Handleviden 2007: At joke 

Mulenga taler ikke meget om handleviden, men man kan sige at 

hendes danskfærdigheder klart er blevet bedre siden hun er i 

stand til at gennemføre i hvert fald dele af et interview på dansk.  

Hun er meget interesseret i at joke og omtaler det 

indimellem, som fx her, hvor det er koblet til identitet: 

 

Uddrag 28 (Mulenga, OI, 27) 
I-Mulenga Du sagde til mig en gang they can’t make 

me change my identity, det sagde du til 

mig på et tidspunkt. Føler du stadigvæk 

det?  

Mulenga Ja, jeg tror det er fordi vi clash lidt 

med min mand fordi hvis jeg sagde ok, han 

sagde, ja, you don’t try to be, you don’t 

try hard enough to understand the Danish, 

så jeg sagde well, vi skal mødes en halv 

en halv, hvis jeg går til Zambia så skal 

jeg være zambianer, jeg sagde, nej nej, 

du starter nu, og forstår mig fordi du 

kan ikke forstå hvorfor. You know, like 

for example… in Danish you can crack 

jokes, også sådan jokes, sex jokes, white 

jokes in front of anybody but for me in 

the beginning it was, det var meget, jeg 

var meget flov over at, huh, how can you 

say that, it’s my father in law and 

everybody just laughing and, I don’t 

like, hi how did you even dare to make 

that joke, and when I tell him there are 

certain things you just don’t say in I 

mean for me in my country some things are 

just so private…  
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6.7. Mulenga. Samfundsviden 2007: Udlændinge 

 

Uddrag 29 (Mulenga, OI, 31-32) 
I-Mulenga Du talte også en del sidste gang om 

lovgivningen, den danske lovgivning 

omkring udlændinge, at du nogen gange 

godt kunne føle at lovgivningen var imod 

udlændinge, at du ville ikke have et barn 

fordi du var bange for at hvis du så gik 

fra din mand så kunne du ikke få barnet 

med hjem til Zambia og de der ting. 

Hvordan har du det med lovgivningen og 

politik nu, ved du lidt mere om det 

eller?   

Mulenga Nej, jeg tror det er… det samme fordi… 

loven er ikke så åben at du kan rigtig 

forstå what it is, apart from what they 

ask us to sign and what you are supposed 

to do, the declaration you know, where 

you do this, you don’t beat your børn in 

Danmark, you don’t, all the general, 

means you don’t buy, you don’t hit 

somebody, all those, those laws we know 

because they’re written in English and 

that is for you to keep that stay in 

Denmark men the rights or what really 

happens to you, I feel I’m not really 

safe being in Denmark. I know it sounds 

crazy but I feel my life is not stable, 

I’m not going to know exactly what the 

laws are, and, it’s a bit 

I-Mulanga Men føler du at loven forskellig fra mig 

som dansker og for dig som udlænding? 

Mulenga Ja. 

I-Mulenga På hvilke nogen områder? 

Mulenga Eksempel hvis du, hvis, ja, I mean, hvis 

det er en dansker du har alt så, så det 

er nemmere du forstår that, jeg tror du 

forstår rigtigt, hvad du skal gøre, du 

fødtes her og du kender det system. 

 

Hun ved ikke mere om lovene end før, og hun føler sig stadig 

utryg. Det er som om hun har opgivet at forstå lovene, og i det 

hele taget virker hun afmægtig og til tider passiv og træt. Hun 

fortæller også at hun ikke får støtte fra sin mand. Han er ofte 
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utålmodig og vil gerne have at hun hurtigt assimilerer sig og bliver 

dansk.  

Lidt senere kommer hun med flere eksempler på at man er i 

en udsat position som udenlandsk kvinde: 

 

Uddrag 30 (Mulenga, OI, 32)  
Mulenga … Hvis du er udlænding som mig, eksempel 

bare en, det er bare en eksempel, hvis du 

har en mand der slår dig, slår dig, og 

han, aggressiv mand, det er nemmere for 

en kvinde at sige out with you, and I am 

going to stay somewhere till I find my 

own place or whatever but I always say 

this point because I know that’s the most 

toughest point that people find in… and 

then you feel ok, if I’m your… then I’m 

threatened, you’re not going anywhere, 

the most, there are some men that 

actually have threatened, or I’ve heard 

stories like that, but I say you can’t go 

anywhere even if you, if you report me 

the police will just say well, yeah, then 

if he’s beating you you’re better off in 

your country. 

I-Mulenga Så vil de sende dig tilbage til 

Mulenga So they can actually emprison you up till 

two weeks if you have been beaten, I’ve 

seen it on tv also that some girl she’s 

been sent back because she was in a bad 

marriage. But then they forget that you 

started your life here, you’re working, 

you’re paying tax, you’re contributing 

and you’ve started learning Danish, they 

don’t consider those things, and people 

don’t take that risk say ok, I’d rather 

stay with this guy than after, you know, 

or if I go and report him nobody will 

help me.    

 

Mulenga fremtræder således som en meget bitter kvinde der 

retter en alvorlig kritik mod det danske samfund, specielt i forhold 

til udlændinges retsstilling.  
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6.8. Mulenga. Samfundsviden 2007: Integreret? 

Et af spørgsmålene i det opfølgende interview går på om vedkom-

mende er integreret i det danske samfund: 

 

Uddrag 31 (Mulenga, OI, 39-40) 
I-Mulenga Er du integreret i Danmark? Er du 

integreret i det danske samfund?  

Mulenga Jeg tror jeg har. 

I-Mulenga Det tror du du er, hvorfor? 

Mulenga Fordi jeg kender lidt mere om dansk, 

danske og Danmark, og jeg starter at gå i 

skole, jeg går i skolen og jeg går til 

dansk-class og skole, jeg arbejder. Og så 

betaler tax. 

I-Mulenga Du betaler skat. 

Mulenga Ja. Skat, og så, jeg tror jeg ved det 

godt lidt om hvad er rigtigt ok, om all 

the laws they’ve written down where you 

have to sign what is wrong what is right, 

that I follow so, what more is 

integration than following the rules of 

the land and doing what you’re supposed 

to do, that’s enough. Du kan nemmere of 

course, I have to practice, I practice 

the Danish culture when it’s there on the 

table or if I’m in a situation, that is 

not something myself I can take and 

listen, of course if I had a child then 

she has to be half Danish and half 

Zambian, and she has to know all the 

Danish way right, but it is not something 

I can take or practice in my country… 

I-Mulenga Men tror du at det er det politikerne vil 

have? 

Mulenga Jeg tror de vil gerne at du smidt ud med 

din gamle tøj og new til new tøj og får 

danske tøj.… They are trying to… then you 

have to fight, some kind of to protect 

Danish, like what I mean is… you have to 

be a little patriotic somehow. Because 

now you are living in this country.… I am 

not going to say bad bad things, if you 

think because not everything is bad about 

Denmark… 
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Igen er kritik af ‘politikerne’ som ønsker at udlændinge assimilerer 

sig og bliver patriotiske over for Danmark. 

6.9. Mulenga. Samfundsviden 2007: Medborgerskabsprøven 

 

Uddrag 32 (Mulenga, OI, 33) 
I-Mulenga Har du hørt om medborgerskabsprøven?  

Mulenga Hvad er det? 

I-Mulenga Den nye prøve de vil lave for at man kan 

få statsborgerskab. 

Mulenga Ja, jeg har hørt den, er det den der 

prøver at, at spørge danskerne og de kan 

ikke svare fordi 

I-Mulenga Ja. 

Mulenga Jeg har hørt på avis og så jeg siger det 

er ikke den eneste gang hvor jeg har 

hørt. Men hvorfor hvorfor tror du de skal 

gøre det hvis en dansker ikke kan svare?  

[Lidt senere:] If it is something 

creative or someone who wants to just cut 

off these people then it’s not fair. It’s 

not. 

 

Det er ikke meget Mulenga kan sige om medborgerskabsprøven, 

men hun kritiserer dens mulige intentioner om at udelukke folk. 

Det kan undre at Mulenga ikke har mere at sige om prøven når 

hun nu er så interesseret i den udlændingerelevante lovgivning. 

6.10. Mulenga. Faktaviden 2007: At kende sine rettigheder 

Et sted siger Mulenga: ’It’s good to know your rights’ (OI, 19). Hun 

lægger vægt på at man bør kende sine rettigheder, samtidig med 

at hun giver mange eksempler på hvor svært det er at kende sine 

rettigheder når man ikke får hjælp til det. Hun ville også gerne 

have læst jura: ‘I’d really love to be a lawyer. I don’t know why I 

never became one’ (OI, 42).  

6.11. Sammenfattende om Mulengas interkulturelle læring 

Det er karakteristisk for Mulengas vidensdiskurser at de er 

personliggjorte og emotionelle, sådan at megen af hendes 

samfunds-, handle- og faktaviden er domineret af hendes 

erfaringsviden som udlænding der lever en ensom og usikker 
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tilværelse, undertiden offer for racisme. Hun har et meget lille 

netværk, og hendes holdning er præget af både indignation og 

afmagt. Hun er stærkt samfundskritisk, men ikke engageret i noget 

politisk arbejde i forhold hertil. Det mest eksplicitte udsagn fra 

hende ang. vidensbehov er nok at hun ønsker at udlændinge skal 

have meget bedre oplysning om deres rettigheder. 

Hvilke ændringer er der sket efter 1½ år? Ensomheden og 

frustrationen er der stadig, og ser ud til at have bidt sig fast, eller 

er blevet værre. Det er ikke klart om hun har mere samfundsviden, 

men hun har i hvert fald mere handleviden i kraft af at hun taler 

bedre dansk. Hun siger selv at hun er integreret i det danske 

samfund, så med hendes egne ord er der sket en udvikling på en 

række af de samfundsmæssigt sanktionerede parametre såsom at 

lære dansk, at arbejde, at betale skat, osv.  

7. Vidensdiskurser og kulturlæring: Hassan 

7.1. Hassan. Erfaringsviden 2005: At være udlænding 

 

Uddrag 33 (Hassan, KI, 14) 
I-Hassan Hvordan er det at være udlænding i 

Danmark?  

Hassan Det er lidt svært at være udlænding i 

Danmark. Jeg synes selv at danskerne er 

racister. Det er min personlige mening. 

Jeg synes at Danmark er det største 

racistiske land i hele Europa. Jeg ved 

ikke så meget om Europa, men danskerne er 

racister. Selvfølgelig vurderer jeg det 

fra arbejdsvinklen. Arbejdsforholdene er 

det eneste jeg tænker på. Jeg er ligeglad 

med om folk der går på gaderne, er 

racister eller ej.  [Lidt senere:] Jeg 

blev fx træt af at søge arbejde i 4-5 

måneder. Jeg oplevede toppen af racisme. 

Der er fx et arbejde som opvasker. Jeg 

kontakter dem, og lige så snart de ved 

jeg er udlænding, siger de ’nej’. 

Arbejdsgiveren begynder at stille krav: 

to års erfaringer, og jeg ved ikke hvad, 

og de vil have en der taler perfekt 

dansk. Jeg forstår ikke hvordan det gør 

en forskel om en opvasker taler eller 
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ikke taler dansk. Det er bare en 

undskyldning. Jo, der findes racisme i 

det danske samfund. 

  

Hassan har også været offer for racisme ligesom Mulenga, men 

Hassan udtrykker sig i mindre nuancerede vendinger og under-

streger samtidig forsigtigvis at det er hans personlige mening.  

7.2. Hassan. Handleviden 2005: At kommunikere med 

lægevagt og hospital 

 

Uddrag 34 (Hassan, KI, 12) 
De taler om indholdet af undervisningen på 

sprogcentret: 

I-Hassan Men er der ikke noget, som du tænker 

’bare vi havde taget det emne op’?  

Hassan Jo, hvad man gør på hospitalet, inden for 

hospitalsverdenen. For to uger siden var 

min kone fx syg. Jeg tog hende på 

hospitalet. Der var mange medicinske 

udtryk, som jeg ikke forstod. Jeg vidste 

ikke engang hvad ’sygeplejerske’ betyder, 

heller ikke ordet ’rask’. Hvis jeg havde 

taget sådan et emne op tidligere, ville 

jeg have kunnet klare mig. Det behøver 

ikke være alt om emnet, men bare 

elementære ting såsom blodprøve, helbred, 

sygeplejerske, forskellen mellem 

offentlige og private hospitaler, 

forskellen mellem en vagtlæge og en 

almindelig læge. Fx hvad lægevagten gør, 

hvornår man kan henvende sig til 

lægevagten. Nu har jeg lært disse ting af 

mine egne erfaringer.  

 

Ligesom Yuko nævner Hassan et eksempel på en praktisk situation 

hvor det ville have hjulpet meget hvis han havde haft det fornødne 

ordforråd og en minimal institutionel viden om lægevagtsystemet. 
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7.3. Hassan. Samfundsviden 2005: Skatteforhold 

 

Uddrag 35 (Hassan, KI, 10) 
I-Hassan Er der ellers noget du kunne tænke dig at 

vide noget mere om?  

Hassan Ja, skat. 

I-Hassan Skatteforhold? 

Hassan Jeg ønsker at vide hvor skattepengene går 

hen. 

I-Hassan Hvad de går til? 

Hassan Ja, hvordan de bruger dem. Dette 

spørgsmål ødelægger min forstand. Hvorfor 

tager de så meget skat? Og hvor går de 

hen med pengene? De siger, at der er 

gratis undervisning i Danmark. I Egypten 

er undervisning også gratis, men vi 

betaler ikke så meget i skat. Hospitaler 

og lægebehandling? I Egypten er det også 

gratis, men vi betaler ikke engang 2% i 

skat. Her betaler man 50%. Transport er 

200 gange billigere end her, og der er 

ingen statstilskud til transport i 

Egypten. Der er ikke statstilskud til 

noget som helst. Så hvad laver de med 

alle de penge? Jeg får fx ikke noget ud 

af at betale skat. Siden jeg begyndte at 

arbejde, har jeg betalt halvdelen af min 

løn i skat, og jeg får ikke noget ud af 

det. Hvorfor får jeg ikke noget ud af den 

skat, jeg betaler? Og når jeg ikke får 

noget ud af det, hvorfor skal jeg så 

betale skat? Jeg har brug for at forstå 

dette. Skat gør mig tosset. Der er ikke 

nogen, der ved noget om det. Jeg ved ikke 

hvad disse penge går til.  

I-Hassan OK. Er der andre ting, du ønsker at vide? 

Hassan Kun om skat. Jeg bliver tosset. Ja. Det 

er det der gør mig mest tosset i det her 

lorteland. Det er et lorteland, men nævn 

ikke ordet lorteland [ler] 

  

Her beskriver Hassan et behov for viden som kan være dels mere 

indsigtsorienteret samfundsviden, dels viden af mere faktuel 

karakter. Han er åbenbart frustreret over det han ikke ved, og føler 

måske at han bliver bedraget? 
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7.4. Hassan. Samfundsviden 2005: Politik 

 

Uddrag 36 (Hassan, KI, 8)  
I-Hassan Er der noget du kunne tænke dig at vide 

om politiske forhold i Danmark, f.eks. 

politiske partier, valg?  

Hassan Jeg er overhovedet ikke interesseret i 

politik. Heller ikke i Egypten var jeg 

interesseret i politik. Jeg er bedøvende 

ligeglad med, hvem der sidder ved magten 

og hvem der ikke gør. Det er ligegyldigt. 

Jeg har det på samme måde her i Danmark. 

Politik interesserer mig ikke. Selv hvis 

jeg havde været interesseret, kunne det 

jo være lige meget. Jeg har jo ikke 

stemmeret. Så det gør ingen forskel. Og 

mit synspunkt er for det første 

irrelevant for politikerne og for landet. 

For det andet planlægger jeg ikke at 

blive her længe. Jeg tænker på at blive 

her i kort tid og så vende hjem til mit 

land. For mig gør det ingen forskel. Lad 

danskerne bestemme for sig selv. Jeg er 

ikke dansker. 

 

Jeg spurgte senere I-Hassan, som har et godt kendskab til arabiske 

lande, om hvordan man kunne tolke dette udsagn om manglende 

interesse for politik. Han svarede bl.a. (mail 6. marts 2010, altså før 

’det arabiske forår’) at  

 

for en araber er ’politik’ forbundet med problemer, 

konflikter og uretfærdighed eller undertrykkelse således 

at verden ser ud som to lejre, én der har magt og vil 

beholde den og en anden der vil fratage den første 

magten; og dette kan medføre at magthaveren anvender 

vold, fængsel o.l. for at holde den anden nede. Derfor 

bekræfter informanten at han ikke blander sig i politik. 

Det er ensbetydende med at sige ’jeg er ikke imod staten 

og politiet – jeg gør ikke noget frækt’. 
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7.5. Hassan. Faktaviden 2005: Informationer på internettet 

Hassan understreger ofte at al den viden han har behov for, kan 

findes på internettet (underforstået: faktaviden og måske noget 

samfundsviden). På et tidspunkt siger han simpelthen: ’Jeg ved alt! 

…. Det jeg har brug for at vide, ved jeg. Det som jeg havde brug for 

at vide, har jeg fundet ud af. Jeg har ikke brug for at vide mere’ (KI, 

8). 

7.6. Hassan. Erfaringsviden 2008: Det personlige niveau vs. det 

generelle niveau 

Det opfølgende interview finder sted 3 år efter, dvs. for Hassan er 

der forløbet noget længere tid end for de to andre.  

Meget centralt i Hassans fremstilling i det opfølgende 

interview er opsplitningen af hans univers på to niveauer, hvor det 

ene er positivt, det andet er negativt. Til allersidst i interviewet 

konkluderer han således:  

  

Uddrag 37 (Hassan, OI, 13) 
I-Hassan Ja, men vi er ved at være færdige, men er 

der noget som du måske har tænkt på, som 

du gerne ville sige? Noget andet eller?  

Hassan Nej, ikke så meget andet end at jeg er 

meget skuffet over de store ændringer, 

der er sket. Altså som jeg sagde det 

personlige level, jeg kan ikke være mere 

tilfreds end jeg er, sådan personligt 

niveau. Jeg er meget lykkelig mand, har 

lykkelig familie, har rigtig dejligt hus, 

har to biler. 

I-Hassan To biler? 

Hassan Ja, min kone har en. Har alt muligt, har 

alt næsten. Har det lykkeligt, lykkeligt. 

På den generelle niveau, meget skuffet, 

meget ulykkelig, meget, ja… så det er 

det. Så jeg er både tilfreds og 

utilfreds. 

 

Hassan har lige fået en lille søn, hans første barn, og oplever et 

godt familie- og arbejdsliv, også materielt set. Han er stadig 

rengøringsassistent. Samtidig er han yderst kritisk over for sam-

fundet mere generelt, som vi skal se mere om nedenfor. Han siger 

også et sted: ’Jeg har lært... at skille det generelle liv fra det private 
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liv. De ting uden for huset, de må ikke påvirke mit humør inde i 

huset, ellers så tipper det hele’ (OI, 1).  

7.7. Hassan. Handleviden 2008: Kan klare sig selv 

Hassen siger at han kan klare sig selv, fx på arbejdet, hvor han kan 

forhandle løn osv. Man kan også forstå på hans fortælling at han 

har opbygget et godt familie- og arbejdsliv. Hans danske sprog er 

næsten helt flydende og generelt rigtig godt. 

7.8. Hassan. Samfundsviden 2008: Skatteforhold 

Han blev spurgt om skatten igen: 

 

Uddrag 38 (Hassan, OI, 7-8)  

I-Hassan På det tidspunkt for lang tid siden, der 

sagde du, at det med skatten. Det der med 

hvordan man betaler skatten og hvor 

skatten forsvinder hen, det spekulerede 

du på. Er det noget du stadig synes er…?  

Hassan Jeg ved godt hvor pengene går hen, men 

jeg er ikke så meget tilfreds med den 

måde, det bliver brugt på. Eller jeg, 

ikke den der er utilfreds, men jeg har 

nogle andre meninger at hvor pengene kan 

bruges, eller hvordan pengene kan bruges 

bedre end den. Okay. For eksempel jeg 

stadigvæk holder på min mening at penge 

til velgørenhed, du må ikke trækkes for 

skat. Jeg vil gerne gøre noget godt, så 

fra min egen lomme, ikke fra andres 

lomme. Jeg vil bygge et operahus til 

Danmark, det koster en billion billiard 

kroner fra min egen lomme, ikke fra de 

andres. Okay. Jeg vil gerne betale nogle 

velgørenhedspenge til et fattigt barn i 

Sydafrika fra min egen lomme, ikke fra de 

andres. Så den der med at 

velgørenhedspenge bliver trukket, eller 

delvist, fra skat, det må stoppe med den 

der pjat. Okay. Så sparer vi en masse 

penge som vi skriger efter, vi mangler 

penge der kan bruges til en masse andre 

ting, til ældreområdet, til 

børneinstitutioner, til masser af ting…  
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Her træder medborgeren frem med sine politiske synspunkter, og 

det er tydeligt at han har erhvervet sig megen viden om det 

politiske landskab i Danmark. Da han jo i 2005 gav udtryk for at 

han ikke interesserede sig for politik, spurgte vi til dette igen i 

2008: 

 

7.9. Hassan. Samfundsviden 2008: Politik 

 

Uddrag 39 (Hassan, OI, 8) 
I-Hassan Er du så lidt interesseret i politik nu 

og sådan?  

Hassan Meget. 

I-Hassan Ja. 

Hassan  Jeg følger altid efter hvad der er sket. 

Jeg får altid for højt blodtryk når jeg 

ser for eksempel, jeg er sikker på måske 

du kan ikke lægge mærke til det, men hvis 

du siger, hvad Anders Fogh Rasmussen for 

eksempel sagde om Muhammed-tegningerne, 

da det skete første gang og det var før 

valget og hvor han sagt, sidste uge efter 

han vundet valg, det er næsten samme ord, 

men den måde han har sagt det på, okay, 

det er helt anderledes. Den første siger 

altså ’jeg kan ikke gøre noget ved det’, 

den anden siger ’rend mig i røven’. Det 

er det betydninger, okay. Altså han har 

sagt en masse fine diplomatiske ord, men 

man forstod fra hvad han sagde, den 

første siger ’jeg kan ikke gøre  noget 

ved det’, og den anden ’rend mig i 

røven’. Det er sådan groft sagt. Og man 

skal bare lytte omhyggeligt til hvad der 

bliver sagt for at forstå hvordan verden 

fungerer. Og så selvfølgelig jeg skal 

ikke snakke om Pia Kjærsgaard fordi, man 

behøver ikke snakke så meget om hende.  

I-Hassan Nej. Men er det sådan, at du er medlem af 

et parti eller et eller andet?     

Hassan Nej jeg er ikke noget medlem fordi det må 

jeg ikke, fordi jeg er ikke dansk 

statsborger. 

I-Hassan Nå, det har jeg helt glemt, ja, ja. 
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Hassan Men det betyder ikke, at jeg ikke må have 

en mening. 

I-Hassan Nej, selvfølgelig ikke. 

Hassan Så jeg har en mening, men jeg deltager 

ikke i noget parti. 

I-Hassan Det har jeg slet ikke tænkt på, at det 

kan man ikke. 

Hassan Jeg tror faktisk ikke at det kan gøre 

forskel. 

I-Hassan Nej, det kan det måske ikke, nej. 

Hassan Hvis du lægger mærke til det, de er 

totalt ligeglade. De er bedøvende 

ligeglade med alt undtagen hvordan de får 

magt. De gør alt muligt for at få magt, 

de har ikke nogen faste meninger, de har 

ikke nogen planer… 

 

Senere i interviewet, hvor Hassan har sagt at muslimerne har den 

allerdårligste tid lige nu på grund af Muhammed-tegningerne, 

siger han: 

 

Uddrag 40 (Hassan, OI, 11) 
Hassan … Men der er nogen der tjener på det. Der 

tjener politisk eller magt eller… det er 

ikke bare penge. Så længe der er 

problemer, så bliver aviser solgt, så 

bliver der kontrol over ting: PET fik 

lige pludselig kæmpestor magt som CIA i 

USA. Først der var ikke nogen Muhammed-

tegninger så PET får aldrig den der magt. 

Prøv at se Jakob Scharf lige nu, ham PET-

chef, han har kæmpestor magt lige nu. Han 

kan komme til mig i mit hjem som sidder 

ved siden af min kone, tage mig og smide 

mig ud af Danmark uden at blive nødt til 

at vise en eller anden dokumentation, som 

han har lige gjort med de to andre. 

I-Hassan Det er også forfærdeligt. 

Hassan Det er magt. Statsministeren kan ikke. 

Anders Fogh kan ikke smide mig ud af 

Danmark, det kan Jakob Scharf. Okay, så 

der er nogen der tjener på det…. Der er 

nogen der tjener på det her. Og jeg tror 

ikke der er nogen der…. Det er en 

international plan. Det er ikke bare 
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Danmark, Danmark er bare en legoklods i 

det der store spil. 

I-Hassan Du mener at der er en plan? 

Hassan Der er en international plan, hvis du 

kigger over hele … inklusiv muslimer, 

lige pludselig begynder der at blive så 

meget over det hele. Starter fra Holland… 

I-Hassan Fra? 

Hassan Holland, Nederland og så går det til alle 

andre lande. Italien og så Frankrig, 

Danmark. Danmark altid var en fredelig 

land, hvorfor finder de sig i sådanne 

ting de tjener ikke noget på. Og Danmark 

er ikke så stor, har overhovedet ikke 

nogen vægt, hverken politisk eller 

militært, så du kan ikke forsvare dig 

selv, hvis lige pludselig Osama Bin Laden 

eller nogle islamiske organisationer 

begyndte at bombe. Du er ikke stærkere 

end England. England kunne ikke forsvare 

sig selv. Hvad tjener det her, hvis der 

kommer en fanatiker og så laver en bombe 

i Hovedbanegården og så, kun 50 civile 

døde, hvad føler du, hvis det er din 

datter eller din søn, en af dem der døde?  

Så, det er sådan en ond cirkel fordi det 

krænker muslimer så muslimer gør noget 

dårligt, så bliver de ’ej, det er 

muslimer, terrorister. Så de bare hidser 

sig selv op, så lad være med det. Lad 

være med det. I tjener ikke noget på det, 

det bliver kun dårligere af det. Og 

arabere er meget svage lige nu, men det 

bliver de ikke altid sådan. Hvis de 

begynder at samle sig, så er der ingen 

der står foran dem. Vi er 400 millioner 

personer arabere, ikke muslimer, vi er 

over to milliarder muslimer i verden og 

der er nogen som der ikke kan forstå at 

muslim ikke bare er en religion, det er 

et broderskab, okay. Når en muslim i 

Egypten bliver krænket, så muslim i 

Danmark bliver også krænket. Der er ikke 

nogen andre religion, der har det samme. 

Der er broderskab, der er en bånd mellem 

alle muslimer, så hvis du eller et eller 
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andet land, der går i krig mod et 

islamisk land,… så kan du forestille dig 

to milliarder muslimer imod dig, selv om 

regeringer ikke er imod dig. Det hele 

arabiske verden lige nu, er der så megen 

vrede. 

I-Hassan Så megen? 

Hassan Vrede. Mellem mennesker. Selv om 

regeringer ikke kan gøre noget, eller de 

gør ikke noget, men der er vrede over det 

hele. Og Danmark tjener ikke noget på 

det. 

I-Hassan Nej, tværtimod. 

Hassan Det er bedre for dem, hvis de får venskab 

med dem. Det er kæmpe stor marked. Både 

ting, for eksempel 400 millioner personer 

for eksempel, hvis de begynder at kunne 

drikke mælk. 

I-Hassan Ja, det er et stort marked. 

Hassan Ja, så… i stedet for at du håner dem, så 

begynder de at boycotte dine produkter.  

I-Hassan Hvad tror du man kan gøre som almindeligt 

menneske i dag? 

Hassan Ja, som jeg siger, desværre almindelige 

mennesker gør ikke så meget. Det er sådan 

en plan, overmagt, eller folk der har 

magt og det er penge. Det er penge der 

styrer det hele… 

 

Vi ser her en mand der er meget interesseret i politik, og 

fremhæver at han sandelig har en mening. Som tidligere antydet, 

er det muligt at han i 2005 endnu ikke turde sige at han var 

interesseret i politik. Men nu fremhæver han tværtimod at han er 

interesseret i politik, måske også fordi politisk deltagelse er en 

vigtig del af medborgerskabet i danske diskurser herom. Han 

kommer undervejs med forskellige overvurderinger, fx antallet af 

muslimer og arabere i verden, og trækker på konspirationsteorier 

der er ret almindelige blandt egyptere i Danmark. 
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7.10. Hassan. Samfundsviden 2008: Forandringer i Danmark 

 

Uddrag 41 (Hassan, OI, 12) 
I forbindelse med en samtale om hans søns 

fremtidige muligheder i Danmark  

Hassan … Danmark har rigtig gode chancer til 

ham, både uddannelse og masser af gode 

ting, men desværre det danske samfund 

begynder at ændre sig meget. Meget, 

meget. Og det går ud over både danskerne 

og indvandrerne, fordi når indvandrerne 

begynder at føle sig krænket så begynder 

de at blive urolige mod danskerne eller 

hader dem eller, altså. Da jeg kom til 

Danmark, jeg kaldte det danske folk, det 

smilende folk, fordi uanset om du kender 

personen eller ej, så folk smiler folk 

til hinanden, uanset om du kender dem 

eller ej, okay. Det her smil, jeg kaldte 

danskerne det smilende folk og det var en 

rigtig god ting, jeg snakkede meget med 

mine kammerater og familier i Egypten og 

siger til dem, det er den bedste ting jeg 

nogensinde har set i det danske samfund, 

de smiler bare uanset om de kender 

hinanden eller ej, og det er en rigtig 

god ting om morgenen når man skal på 

arbejde, så smiler man, så bliver det 

dejligt, okay. Men lige nu, når fx en, 

der ser en araber eller muslimer, så 

kigger på ham sådan… og så bliver det er 

dårlig okay. Og danske samfund ændrer sig 

meget, det bliver… 

I-Hassan Det er meget hurtigt. 

 

Hassan taler retrospektivt om det smilende folk, men i de tidligere 

interviews nævnte han nu ikke dette, men talte om at danskerne 

er racister. Her har vi nok igen et eksempel på hans præference for 

at fremstille verden binært i sort og hvidt, negativt og positivt. 
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7.11. Hassan. Samfundsviden 2008: Medborgerskabsprøven 

 

Uddrag 42 (Hassan, OI, 9) 
I-Hassan Så har du sikkert hørt om alle de her 

diskussioner om medborgerskabsprøven…? 

Hassan Ja,… selv dem der bliver født i Danmark 

må have den der og jeg har bare en lille 

smule. Jeg skal sige en lille smule ting 

til til hvor mange danskere der kan 

forstå den der test? Danskerne, der 

bliver født danskere, hvor mange af dem 

kan bestå denne her test? Jeg kan totalt 

forstå den der sprogtest, det skal man. 

Det er lidt skam, hvis jeg har en 

statsborgerskab i et eller andet land og 

jeg kan ikke tale deres sprog, så det, så 

sprogtest det kan jeg godt forstå, men 

den der ’hvornår kommer tyrkerne til 

Danmark?’, hvad skal jeg få ud af det? 

Jeg er totalt ligeglad hvornår kommer 

tyrkerne til Danmark. Hvornår Dronning 

Margrethe har fødselsdag, hvad rager det 

mig? Ja, jeg kender ikke min fars 

fødselsdag, helt ærligt, heller ikke min 

mors, heller ikke mine søskendes, fordi 

det er noget vi ikke går så meget op i. 

Der er masser af ting. Det betyder ikke 

så meget nu, ja, den spørger også noget 

om politik og nogle ting, men hvad så 

hvis jeg ikke interesserer mig i det? Der 

er mange danskere der ikke… hvis jeg er 

totalt ligeglad med politik for eksempel, 

så… ligeglad med sport, der er nogle 

mennesker der har ikke så meget interesse 

i sådanne ting. Hvorfor skal de være så 

velbekendt på de ting hvis de skal blive 

danske? 

I-Hassan Ja. 

Hassan Og der er noget andet. Det er 200 

spørgsmål som ligger på nettet, så du 

skal bare… 

I-Hassan Ja, ja, man skal bare lære det hele 

udenad. 

Hassen Ja, og komme og sætte dem ind. 

I-Hassan Ja, så er det en hukommelsesprøve. 
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Hassan Ja, så det har ingenting at gøre med 

Danmarks kultur eller sådan noget. Jeg er 

bare totalt ’nå, ligger det på nettet, så 

skal du bare… 

 

Hassan har en kritisk indstilling, og han giver udtryk for at vide 

meget mere om prøven end Yuko og Mulenga. Men han har også 

været længere i landet, og i øvrigt stiler han mod at få ikke blot 

permanent opholdstilladelse, men også statsborgerskab: 

 

Uddrag 43 (Hassan, OI, 10-11)  
Hassan Når jeg får en dansk statsborger, okay, 

så rejser vi til Egypten.  

I-Hassan Når du har fået dansk statsborgerskab? 

Okay? 

Hassan Det er til… fordi det er sådan en god 

forberedelse til hvad der kan ske. Det er 

ikke sikkert at Egypten er bedre end 

Danmark, så hvis vi rejser til Egypten, 

og bliver det umuligt at leve der fordi 

jeg har vænnet mig til det danske 

samfund, så har jeg altid en billet 

tilbage.… Så jeg får dansk pas, så 

flytter jeg ud, så har jeg to muligheder, 

enten bliver jeg i Egypten eller kommer 

tilbage til Danmark, eller Tyskland eller 

Sverige eller et eller andet… 

 

Han har et helt rationelt forhold til statsborgerskabet og det 

tilhørende danske pas, der kan bruges til ophold i forskellige 

lande. Det kan vel siges at være samfundsviden der også er 

handleviden. 

7.12. Hassan. Faktaviden 2008:  Informationer på internettet 

I interviewet i 2008 siger Hassan ikke meget om dette, men han er 

inde på at informationer på nettet er lette at gå til. 

7.13. Sammenfattende om Hassans interkulturelle læring 

Hassan har erfaringer med racisme ligesom Mulenga, men prøver 

at omgås det ved at lave sin opsplitning mellem det (positive) 

personlige liv og de (negative) generelle samfundsmæssige 

forhold. Han giver slet ikke udtryk for ensomhed sådan som hun 
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gør, hans hverdagssituation er meget anderledes. Mht. 

handleviden kommer han med et eksempel der er af samme type 

som Yukos (at få praktiske ting gjort), og mht. samfundsviden er 

han meget kritisk over for mediernes diskurser om arabere og 

muslimer. Samtidig er han en person der er meget målrettet mod 

at få et materielt godt liv med eget hus osv.     

Hvilke ændringer er der sket efter 3 år? Han har fået opfyldt 

drømmen om eget hus, egen bil og en lille lykkelig familie. Men 

han er på den anden side meget skuffet over udviklingen i Dan-

mark. Han har fået en meget større samfundsviden og formulerer 

sig klart politisk. Den materielle indstilling ses også af hans 

interesse for skat og hans overbevisning om at politik (kun) 

handler om penge.     

I Hassans tilfælde er det ekstra tydeligt at der er et metodisk 

problem med at sammenligne to interviews foretaget med samme 

person på to forskellige tidspunkter, med henblik på at afdække en 

mulig udviklingsproces. Hvilken udvikling har Hassan gennemgået 

mht. politisk interesse? Hvor meget fik man egentlig at vide i de 

første interviews? Hvor strategisk svarede han dengang?  Og hvor 

strategisk svarer han i 2008? Man kan dokumentere at han siger 

forskellige ting på de to tidspunkter, men er der tale om vækst i 

politisk bevidsthed, eller er der tale om at han fremstiller sig selv 

på to forskellige måder i to forskellige situationer? Vi har ikke 

spurgt ham direkte om han selv mener han har udviklet sig, så vi 

har ikke nogen retrospektiv fortælling fra hans side. Men den 

kunne jo også tænkes at blive strategisk formuleret, fx i en binær 

modsætning mellem ’slet ikke interesseret dengang’ vs. ’meget 

interesseret nu’.  

8. Konklusion  

Resultaterne fra analyserne demonstrerer klart at viden er 

perspektivisk, den ses et sted fra, af bestemte mennesker med 

bestemte magtpositioner, livshistorier, forforståelser og hensigter 

– som skrevet i afsnit 1.2.  Den kanoniske viden der udstikkes i 

Bekendtgørelsesteksten, og som forudsættes ens for alle, er blevet 

udvidet og videreformidlet i åbne spørgsmål af os i 

forskergruppen, og immigranterne har givet deres svar tilbage til 

os, og ultimativt til Bekendtgørelsesteksten og dens ophav: staten. 
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Om staten reagerer, er tvivlsomt, men i hvert fald ønsker 

forskergruppen gennem analyserne at formidle ud til offentligheden 

at viden og interkulturel læring er mange ting, og at undervisningen 

på sprogcentrene må favne så mange facetter som muligt.    

De kondenserede svar fra de otte immigranter (Bilag 2) giver 

et samlet overblik over deres svar til os. Disse svar indikerer den 

store variationsbredde der kan være inden for bestemte felter af 

viden om verden og om Danmark. Dette burde være et signal om at 

det er umuligt at definere en afgrænset vidensmængde som skal 

formidles til alle uden undtagelse, sådan som man gør det i 

Bekendtgørelsesteksterne om undervisning i kultur- og 

samfundsforhold i Danmark. Man kunne alternativt organisere en 

række moduler som man kunne vælge imellem afhængigt af 

livssituation og interesser.   

Analyserne af vidensdiskurser i interviewene med Yuko, 

Mulenga og Hassan viser hvordan man kan udvide begrebet ’viden’ 

så det består af fire indbyrdes samspillende former: erfaringsviden, 

handleviden, samfundsviden og faktaviden. Dette ikke mindst for at 

understrege at folks erfaringer, både fra deres hjemlande og fra 

Danmark, er af stor betydning for deres forståelse af deres 

omverden og deres engagement heri. De tre personer udgør bare 

tre enkeltstående eksempler på dette. 

Det skal ikke glemmes at vi som forskergruppe er del af 

systemet og at vi står i en klar magtposition over for immigranterne: 

Vi er universitetsuddannede med akademiske positioner, vi er hvide, 

vi kan det målsprog som immigranterne kæmper med, og det er os 

der har defineret hele projektet og udvalgt dem som (potentielle) 

informanter. Vi har også oplevet modstand mod vores spørgsmål, fx 

når Hassan ikke har lyst til at svare på om han har brug for viden om 

religion i Danmark, eller når I-Yuko og Yuko morer sig over et 

spørgsmål om vejret i Danmark eller er enige om at nogle af 

spørgsmålene er for brede og svære at svare på.   

Immigranterne har transnationale liv. Det bør få alle de 

involverede til at forsøge at bidrage til en interkulturel læring der 

tager udgangspunkt i immigranternes transnationale erfaringer, 

ressourcer og frustrationer, og derfor orientere undervisningen 

imod et nyt vidensobjekt: verden i Danmark og Danmark i verden.    
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BILAG 1 

Kultur- og samfundsforhold i Danmark 

10 obligatoriske emner i danskundervisningen  

(2003) 

De 10 obligatoriske emner er beskrevet i Bekendtgørelse af 10. 

december 2003 om Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

De tilrettelægges fortrinsvis i tilknytning til danskundervisningen 

på modul 1 og modul 2 (inden for alle tre danskuddannelser). 

Målbeskrivelsen nedenfor er hentet fra bekendtgørelsesteksten. 

 

Modul 1: 

1. Integrationslovgivningen  

Målet er, at kursisten får overblik over introduktionsforløbet og 

dermed forudsætninger for at tage aktivt del heri. Undervisningen 

omhandler relevante dele af især integrationsloven og lov om  

danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., introduktions-

programmet og sammenhængen mellem programmets enkelte 

dele. 

 

2. Hverdagsliv  

Målet er, at kursisten får indblik i kulturformer og kulturmøde i 

Danmark og kan relatere sine erfaringer hertil. Undervisningen 

omhandler hverdagsliv i Danmark, herunder forskellige kultur-

former i forbindelse med fx livsfaser, familiemønstre, forældre-

roller og børneopdragelse, kønsroller, bolig og boligformer, 

sundhed og sygdom, skrevne og uskrevne regler.  

 

3. Lokalsamfundet 

Målet er, at kursisten opnår det fornødne kendskab til lokalsam-

fundet, så kursisten kan tage aktivt del heri. Undervisningen 

omhandler lokalsamfundets liv og institutioner, kultur- og 

fritidsaktiviteter, foreningsliv mv., herunder eventuelle særlige 

tilbud til udlændinge. 
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4. Arbejde og uddannelse 

Målet er, at kursisten opnår kendskab til relevante lokale 

beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder. Undervisningen om-

handler hovedtræk af Danmarks erhvervsstruktur og organisering 

af beskæftigelsesmuligheder og uddannelsestilbud. 

 

5. Danmark før og nu 

Målet er, at kursisten får mulighed for at forstå aktuelle forhold i 

Danmark og kan relatere disse til forhold i andre lande. 

Undervisningen omhandler hovedtræk af den historiske udvikling i 

Danmark frem til dagens samfund. 

 

Modul 2: 

6. Velfærdssamfund og demokrati  

Målet er, at kursisten får indblik i sine muligheder for demokratisk 

deltagelse samt de grundlæggende værdier i samfundet. 

Undervisningen omhandler demokrati i Danmark og de værdier, 

der ligger til grund for demokratiopfattelsen og lovgivningen i 

Danmark, fx rettigheder og pligter, mangfoldighed og tolerance, 

herunder ligestilling og trosfrihed mv., samfundets forventninger 

om aktivt medborgerskab. Det økonomiske grundlag for 

velfærdssamfundet, skatten, inddrages. 

 

7. Arbejdsmarkedet og arbejdspladskultur  

Målet er, at kursisten får indblik i muligheder og vilkår på 

arbejdspladser i Danmark. Undervisningen omhandler arbejds-

markedets organisering, skrevne og uskrevne regler på arbejds-

pladsen samt forventninger til arbejdskraften. 

 

8. Beskæftigelse  

Målet er, at kursisten får indblik i jobmuligheder og kan relatere 

sine ønsker og kvalifikationer hertil. Undervisningen omhandler 

jobmuligheder og muligheder for oprettelse af selvstændig 

virksomhed.  

 

 

 



 

82 

 

 

9. Jobsøgning  

Målet er, at kursisten får indblik i forskellige veje til beskæftigelse 

og uddannelse. Undervisningen omhandler jobsøgningsmetoder 

og vejledningsmuligheder.  

 

10. Informationssøgning 

Målet er, at kursisten får overblik over forskellige informations-

søgningsmidler og -metoder samt rådgivningsmuligheder og –

metoder. Undervisningen omfatter informationssøgning i praksis. 

 

Variation på modul 2, Danskuddannelse 3: Studie- og 

undervisningsformer  

Målet er, at kursisten kan forberede sig på aktiv deltagelse i 

uddannelse. Undervisningen omhandler studie- og undervisnings-

former i Danmark. 
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BILAG 2 

Svar på kulturlæringsinterviewene 

Sammenfatninger fra kulturlæringsinterviewene, suppleret 

med materiale fra de livshistoriske interviews og 

kulturlæringsinterviewene på dansk. 

 

LI: Det livshistoriske interview 

KI: Kulturlæringsinterviewet  

KId: Kulturlæringsinterviewet på dansk 

 

Danmarksbilleder før ankomst til Danmark: 

1. Hvilke forestillinger om Danmark havde du om Danmark før 

du ankom? 

2. Hvor stammede forestillingerne fra? (familie, skole, medier, 

andet?) 

 

Ahmet 

KI, 1: Før Ahmet kom til Danmark, arbejdede han i et 

turismeagentur og kendte nogle danskere. Han så programmer 

om København i TV, det er en flot by, rent udseende, de historiske 

bygninger ser godt ud, systemet kører ordentligt. Han hørte mest 

om Københavnerkriterierne for at Tyrkiet kan komme ind i EU. 

 

Ana 

KI, side 1: Ana havde en forestilling om at Danmark ville være 

meget mere udviklet end Spanien. I Spanien bruger man altid de 

nordiske lande som reference.  

 

Edona 

KI, 1: Edona vidste intet om Danmark i forvejen, hun vidste ikke at 

hun skulle komme til Danmark.  

 

Hassan 

KI, 1: Hassan havde ikke nogen specifikke forestillinger om 

Danmark, men forestillinger lignede dem for et hvilket som helst 

europæisk land: fremskridt, civilisation og kultur. Og samfund i 
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opløsning og alt for meget frihed. Altså ikke kun frihed, men også 

kaos. Han havde sin viden fra amerikanske film, alle vestlige – 

amerikanske og britiske. 

KId, 5: Og dog: Danmark er berømt for sine oste. 

KI, 2: Han elsker engelsk litteratur. Han havde en ide om livsstilen i 

Vesten. Mødte mange mennesker fra Amerika. 

KI, 9: Før han kom til Danmark, fortalte hans kone ham mange ting 

om Danmark. De studerede også alle relevante love. 

 

Igor 

KI, 1: Igor havde forestillet sig at Danmark var et rent land, og at 

sproget var meget lettere end det viste sig at være – han tænkte at 

dansk ville ligne engelsk.  

 

Mulenga 

KI, 1-2: Mulenga havde i forvejen en forestilling om Europa 

generelt, men ikke specifikt om Danmark. Hun regnede med at det 

ville være bedre end hendes eget land på mange måder. Fx: alt er 

smukt, der er orden i trafikken, det er ligetil at få et arbejde. Hun 

havde regnet med høje, moderne bygninger.  

 

Sandra 

KI, 1-2: Sandra havde bl.a. følt sig tiltrukket af klicheen om 

Skandinavien: åbenhed, ikke store sociale forskelle, ikke så stive 

roller for mænd og kvinder.  

Hun tænkte på Danmark som et nordisk land, og hun havde 

allerede været i Finland. Hun troede også Danmark var ligesom 

(Nord-)Tyskland, bare lidt anderledes. Men det var meget 

anderledes.  

 

Yuko 

KI, 1: Yuko vidste at Danmark lå et sted nord for Tyskland, men de 

nordiske lande var et mystisk område for hende. Hun vidste ikke 

engang at H.C. Andersen var dansker. Hun havde hørt om dansk 

design fra sin mor der har været stewardesse. Hendes mors 

indtryk var fx at København var en fantastisk by ved juletid. 
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Danmarksbilleder: landskab, vejr og byer: 

3. Hvad er dit indtryk af landskab og natur i Danmark? 

4. Hvad er dit indtryk af vejret i Danmark? 

5. Hvad er dit indtryk af de danske byer (eller den by du bedst 

kender)? 

 

Ahmet 

KI, 2: Danmark er et fladt land, der er ret koldt. Alle byer er flotte, 

systemet er super, cykelstier, fodgængere, trafikken går i spænd 

som en kæde, det er systematiseret. 

KId 1-7: Han har haft undervisning om Danmark, Tyskland, Italien i 

geografi i skolen. 

Han har bil, det hjælper når det er koldt.  

Han bor i Ishøj, det vil sige Lille Istanbul. Danske byer han i øvrigt 

kender: København, Tåstrup, Albertslund og Hundige. Når de tager 

til København, tager de i Tivoli. 

 

Ana 

LI, 5: Danmark mindede hende om de eventyr hun læste da hun 

var barn. Et andet landskab, slotte.  

KI, 1-2: Små huse ved siden af skovene. Hun nyder årstidernes 

skiften. Det er et under. 

Hun gennemlever årstiderne bevidst. Alle årstiderne er 

velfortjente. Danskerne forstår at værne om naturen. Hun savner 

bjerge. Hun og I-Ana (hendes interviewer) taler om ’de fynske 

pyrenæer’. Hun kan lide skovene, floder og søer, havet, strandene. 

(Vejret?) Jeg tror jeg har vænnet mig til det.  

Det er godt at bevare de gamle bydele, den gamle stil. 

 

Edona 

LI, 5: Hun mener at livet er godt her i Danmark, alle ting er nye, 

gode veje og gode parker.  

KI, 1-3: Hun siger at alt er fladt, man ser ingen bakker, man har 

vanskeligt ved at vide i hvilken retning man går. Det virker forkert. 

Hun omtaler at det kan være svært at finde sit eget hus blandt de 

ens rækkehuse. 
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(Klimaet) Det regner og regner, man må være indendørs. Man 

bliver trist. 

Vejene er renere i Danmark.  

 

Hassan 

LI, 2: Landet er stille og kedeligt. 

KI, 2-3: Naturen er det smukkeste i Danmark. Der er ikke så mange 

træer og grønt i Egypten. 

Det er et grimt vejr. Om sommeren er det meget varmt, om 

vinteren meget koldt med masser af sne.  

Det blæser for meget her. Vind er noget af det han hader mest. 

Den by på Sjælland hvor han bor, er en smuk, men meget stille by. 

En stor landsby. Dødstille, det er et lukket samfund. 

 

Igor 

KI, 1-8: I Danmark er der renere, og der er flere gader end i 

Litauen. 

Der er mere natur i Litauen, flere skove, mindre udstødningsgas. 

Danmark har motorvejene. 

Han kan bedre lide naturen i Litauen, måske fordi der er flere 

skove. 

I Danmark er jorden fordelt til mennesker, men de er gode ejere, 

man tager sig af jorden. 

Litauen har et mere stabilt klima, i Danmark skifter det hele tiden. 

Det er meget kompliceret. 

I Danmark er det også mere blæsende.  

Byer: Han kan bedst lide København, især nattens København, al 

den belysning. 

Mindre byer: der er mere rengjort på gaderne. 

 

Mulenga 

KI, 3-6: Landskabet er meget fladt og kedeligt, der er landbrug, hun 

savner at se forskellige landskaber. Man behøver ikke ur i Zambia, 

for man kan se på solen hvad klokken er. I Danmark er solen 

længere/kortere på himlen (og den går den modsatte vej). 

Vejret i Danmark er ekstremt koldt. Hendes varme tøj var ikke 

tilstrækkeligt, hun lånte en jakke af sin mand da hun ankom. Hun 

gik for det meste slet ikke ud. Nu har hun vænnet sig til at tage 
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varmt tøj på. Hun nævner sneen, hun så sne for første gang i sit liv. 

Vinteren er meget hård for hende, og sommeren er meget kort. 

Der er et helt anderledes transportsystem, busserne er i et system 

og der er busnumre. Der er høje, massive bygninger. Brede gader, 

hvordan skal man krydse dem? Folk cykler, det gør man slet ikke i 

Zambia. Hun tør ikke rigtig køre for hun kommer fra et land med 

venstrekørsel. 

København er meget spændende. De andre danske byer er meget 

stille.  

 

Sandra. 

KI, 2: Det er et smukt land, og Sønderjylland er meget dejligt med 

skoven og vandet. Hun cykler til arbejde hver dag, der er ca. 5 km. 

Vejret er ikke noget problem, det er ligesom i Nordtyskland. Det er 

vigtigere at menneskene er varme, at der er solskin i menneskene. 

Hun elsker København. 

 

Yuko 

LI, 6: Hun havde været fire dage i København før hun tog til 

filmskolen i Ebeltoft. København er lille og bekvem, nem at vandre 

rundt i. I landskabet er der vindmøller, miljøet værdsættes her. I 

Ebeltoft er der natur, himmel, skov, udsigt over vandet. 

LI, 8: De positive sider af Japan ser så gode ud set fra uden for 

Japan. København er meget lille i forhold til Tokyo og den slags 

byer. 

KI, 2-3: Regnvejret er mere generende end i Japan, fordi hun er 

nødt til at cykle. Bus bryder hun sig ikke om. 

Nørrebro er uordentlig, Østerbro er pæn. I forhold til Japan er der 

rummeligt i Danmark. Man må passe på Rådhuspladsen, den er 

ikke pæn (neonreklamer). 

KI, 15: Danskerne er ikke særlig vant til at sortere affald, det er 

chokerende. 
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Danmarksbilleder: samfundet og danskerne 

6. Hvad er dit indtryk af det danske samfund (fx 

udlændingestyrelse, socialvæsen)? 

7. Hvad er dit indtryk af danskerne (eller bare dem du har 

mødt)? 

8. Hvad er dit indtryk af hvordan folk har det i Danmark? 

(børn, unge, voksne, gamle)? 

 

Ahmet 

LI, 29-32: (Førstehåndsindtrykket af Danmark) Det er ordentlige 

byer, naturen, jorden er ordentlig. Landets indbyggere er meget 

sympatiske, fornemmer han.  

Der skete ikke noget efter hans ankomst. Han tog hen og fik byttet 

sit kørekort. 

Han har det godt med at bo i Danmark. Hans opgang er ren, 

systemet er godt, man benytter sig af loven. 

KI, 2-3: Han har været hos Udlændingestyrelsen for at få fornyet sit 

visum (opholdstilladelse). Han blev henvist til det tyrkiske konsulat 

først. 

Kommunen: det er meget gode mennesker, han har snakket med 

Ishøjs borgmester, et meget godt menneske. 

De danskere han møder hver dag siger god morgen og god dag. 

Man får en lille sludder. 

I-Ahmet siger at han er lidt lys, så folk ser ham vel heller ikke som 

udlænding? Ahmet: Nej, det gør de ikke, de tror jeg er dansker eller 

jugoslav. Og når han så siger han er fra Tyrkiet, bliver også tyrkere 

forbavset. 

KI, 8: Han omtaler problemer i Hundige med araberne. Araberne 

har deres problemer. I Ishøj er der ingen problemer.  

Ishøjs borgmester går i svømmehallen i weekenden, der har 

Ahmet hilst på ham. 

 

Ana 

KI, 2-3: Hun har hørt om folk der modtager hjælp, at de beklager 

sig. Over at man skal betale for alting. Hun mener ikke at der er 

nok opfølgning af indvandringen. De får for megen hjælp, de bør 

være produktive. 
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Danskerne er et glad folkefærd, høflige. Men deres høflighed kan 

medføre at de virker falske og reserverede. Danskerne lever et 

meget velorganiseret liv, ikke et enkelt og normalt liv. Generelt 

virker det som om de har det godt. 

 

Edona 

KI, 3-6: Man skal møde til tiden, hos myndighederne og hos lægen. 

Danskerne er mere respektfulde, de vil gerne tale med en når de 

møder en på gaden. 

I Danmark har de mange rettigheder. Mænd og kvinder arbejder 

lige meget, de fordeler arbejdet ligeligt. De danske børn har et 

bedre liv. De leger ikke på gaden, de har legepladser, man ved 

hvor ens barn befinder sig, man er tryg og afslappet. De ældre har 

et bedre liv, de har deres pension, går til lægen gratis, har Falck, 

der er plejehjem. Når der er lov og orden, får enhver deres ret.  

KI, 19-20: Edona meget kritisk over metoden når der er tøjudsalg. 

Hun følte sig kvalt af alle de tyrkiske kvinder der masede sig frem. 

KI, 22-27: Hun sammenligner læger og ventetider, natlæger i 

Makedonien og Danmark. Hun fortæller om dengang hendes søn 

fik feberkramper i Makedonien – som et eksempel på et problem 

man må kunne klare (at tale om børnesygdomme).  

 

Hassan 

LI, 3-4: Der er racisme i Danmark – det er svært at finde arbejde. 

Levestandarden er god, men det er meget dyrt. Og han kan ikke 

lide at betale skat. 

Folk har ikke kontakt med hinanden. Men sikkerheden er god.  

KI, 3-4: Han har ikke været i kontakt med socialvæsen eller 

Udlændingestyrelse, men han har en sagsbehandler. Det er hans 

indtryk at alt i landet først og fremmest styres af lovgivning. 

Han fik visum fra Egypten. Han har været på Rådhuset, blev 

registreret og fik et sygesikringsbevis. 

Folk passer sig selv. De arbejder, tager hjem og sover. Stor 

individualisme. 

KId, 9: Han tror danskerne er bange for hinanden.  

KId, 15: De dårligste hospitaler i verden er de danske. Hans kone 

var syg, og der var lange ventetider og dårlig behandling. 
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KId, 19: De unge drikker øl, råber og synger, går på diskotek til 

næste dag, pigerne kysser. De kysser hinanden, det er næsten sex.  

 

Igor 

KI, 8-19: I Litauen, hvis man er chef, laver man ingenting. I 

Danmark har alle mennesker altid travlt. I Litauen planlægger 

lederne kun, og arbejder mindre. 

Livet for et barn er lettere her end i Litauen. Men børn i Litauen er 

mere frie, fordi de kan gå ind og ud hos hinanden. I Danmark 

ringer forældrene og spørger om deres barn må komme. 

De gamle har det lettere i Danmark, de får mere. Livet her er mere 

stabilt. 

KI, 63-65: (Tilføjelse) Ved den store tsunami i det Indiske Ocean: 

det gjorde et stort indtryk på ham at folk fik en gratis rejse derud 

hvis de havde mistet en. At danskere har ofret så mange penge til 

disse lande. 

Til allersidst siger han: Hvis den økonomiske situation i Litauen var 

ligesom i Danmark, ville litauere ligne danskere. Alt kommer med 

tiden. 

 

Mulenga 

KI, 5-9: Folk smiler ikke, eller de svarer ikke når man spørger, eller 

siger: det ved jeg ikke. Der er ikke nogen særlig kundebetjening i 

butikkerne. 

Der er så mange ting hun savner, det sociale liv, familien. I Zambia 

kan man altid betro sig til familien, også svigerfamilien. Der foregår 

megen problembehandling i familierne. I Danmark ses familien kun 

på helligdage osv.  

Hun fortæller om to eksempler på hvordan hun har været ude for 

pinlige misforståelser: i bussen hvor chaufføren overfusede hende, og 

i metroen hvor hun troede hun havde den rigtige billet. Hun fik en 

bøde på 500 kr. 

KI, 15: Hendes internationale kørekort godtages ikke i Danmark (men 

i Sverige, Finland og Kina). 

KI, 20: I Zambia har de ikke gratis uddannelse, gratis hospitaler, i den 

forstand er Danmark meget godt. I Zambia betaler man også skat, 

men der er ikke de gratis ting. Det er godt at man i Danmark kan 

henvende sig til skattekontoret og kommunikere. Det er effektivt. 
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Sandra 

LI, 26-28: Der er en klart anden kultur i Danmark, i Danmark er 

man fuldstændig afslappet. Danmark er meget forskelligt fra 

Tyskland (ulig Holland).  

KI, 2: Danskere er venlige, der er en grundlæggende venlighed. Der 

bliver ikke kritiseret så meget, og der er ikke så megen magtkamp 

som i Tyskland. 

KId, 4-9: Hun kan godt lide at bo i Danmark, arbejdet, menneskene, 

hele situationen er hyggelig, dejlig. Hun siger: Min identitet er tysk, 

jeg elsker Tyskland, jeg elsker at være tysk, men jeg ønsker også at 

være i forskellige lande. Og her bor vi i et grænseland, det er 

perfekt. 

Hun betaler meget skat, vil gerne betale for velfærdssystemet. Om 

det fungerer anderledes i Tyskland, ved hun ikke. Men i USA er det 

en katastrofe. Tyskland er meget komplekst. 

Hun kan godt lide at kvinderne arbejder i Danmark. Systemet 

hjælper kvinder med at arbejde. Mænd arbejder og hjælper med 

familien, meget mere end i Tyskland. 

KId, 22: Hun siger: Det er et eventyr at være her, og det er også et 

hjem. 

 

Yuko 

LI, 5: Hun siger at livet er ikke så nemt som man ønsker. Måske 

rejser de til Japan senere.  

Hun er isoleret, og hun kan ikke løbe væk, når hun skændes med 

sin mand, for det er hans lejlighed. 

KI, 4-8: Der er klasseforskel i Danmark – man køber ind i butikker 

alt efter klasse. ALDI osv. Der er alt for stor forskel mellem disse 

grupper.  

Mange har ret stor interesse for politik. De unge især, fx på 

filmskolen. Men det er kun muligt fordi Danmark er et lille land 

(hvor man har mulighed for at få indflydelse). 

Hun synes at kvinderne ser ud til at have det nemmere i det 

danske samfund. Kvinder og mænd er ligestillet i samfundet. 

Kvinderne arbejder for fuld kraft. 

Hun mener at danskerne generelt er mere konservative end 

japanerne? Måske er den tidligere regering gået for hurtigt i 
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forvejen, og derfor sker der tilbageskridt nu? Danskerne – eller 

hele Europa – virker konservative. Folk vil ikke ændre deres 

hverdagsvaner. I dansk design er der klassiske figurer og farve, 

sjældent overraskende arkitektur.  

Danskerne tillægger familien stor værdi, man har længere ferier og 

nyder hverdagslivet.  

Hun nævner undersøgelsen om at danskerne opfatter sig som den 

mest lykkelige befolkning i verden. Alle har alligevel et eller andet 

de vil brokke sig over i politik.  

Det er underligt at Danmark er så relativt rigt, på trods af dets 

størrelse. 

KI, 24: Danskerne er ikke skrappe til hygiejne. Men pludselig er de 

hysteriske over salmonella. 

 

Danmarksbilleder: fester, mad og drikke: 

9. Hvad er dit indtryk af danskernes højtider og fester? 

10. Hvad er dit indtryk af hvad danskerne spiser og drikker til 

hverdag og til fest? 

 

Ahmet 

KI, 4-5: Højtider: Han ved der er en æggefest.  

Danskerne deltager ikke meget i vores højtider. Vi kender deres, 

men de kender ikke vores. Fordi vi ikke har fortalt dem det. 

Han tror danskerne til fest spiser chips, slik, kaffe, te, lagkage – 

som han har set på barnets skole. 

Han har ikke været til andre fester. 

KId, 16: Han drikker whisky og Rake, ikke øl eller vin. 

 

Ana 

KI, 3-5: At feste, det betyder at drikke meget – kom nu, lad os skåle: 

nej, med snaps, kom nu, med snaps!   

Hun kan godt lide indretningen af måltiderne – du kan gå til ro 

med en fredelig mave. Folk spiser hele tiden noget sødt, chokolade 

til kaffen, slik, (nævner slikbutikker), sodavand. Hun nævner slik i 

biografen, fredagsslik, slik efter motion.  
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Edona 

KI, 6-8: Hun ved ikke meget om danskernes højtider og fester. Hun 

ser gaderne pyntet.  

Madpakker er noget helt nyt for hende. Danskerne spiser meget 

anderledes. Fx havregryn – det så ud som dyrefoder. Danskerne 

spiser mere tørt og stegt kød med kartofler og sovs.  

Hun tænker på renligheden og på hvad de har tilsat maden. I-

Edona siger: Tænker du på svinekød? Edona: Ja, det er ikke godt.  

 

Hassan 

KI, 5-6: Det danske samfund er et spisesamfund. Der er ikke 

mennesker på gaderne ved højtiderne. 

Der er alkohol og svinekød, måske også i chokoladen. 

Han passer på hvad han spiser. Det er et stort problem for ham i 

hverdagen. 

KId, 6-8: Vikingerne rejste ud efter mad, foreslår han. Danskere 

elsker mad.  

Familien laver hakkebøf og kartoffelmos.  

I TV var der et madprogram hvor der var to mænd. I Egypten er 

køkkenet for kvinder. 

(Laver du mad?) Jeg er bedst til at koge æg. 

Han elsker ikke mad, han er ligeglad med mad. Somme tider er det 

ramadan, hvor han faster. 

Det er værst med cigaretter og kaffe. 

KId, 20-21: Før han kom, troede han at Tyskland var svinekødland, 

men det er Danmark. 

Han elsker jul, fik flere gaver end han har fået i hele sit liv. Hvornår 

bliver det jul igen? 

Eid er meget forskelligt. Fortæller om de to slags Eid. Man besøger 

hinanden. Ved den danske jul: man bliver hjemme og spiser. 

 

Igor 

KI, 19-23: Fester, højtider: Litauen er meget mere muntert, der 

tager en fest en hel weekend. 

I Danmark, ved en fødselsdag i rideklubben: kaffe, kager, lagkager 

og så er det slut. En time. 

Nytåret i Danmark er meget stille. 
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Hverdagsmaden: alle mulige sandwich. I Danmark drikker man 

betydeligt mindre alkohol. 

Ved en fest i Danmark bliver man hurtigt opdelt i små grupper, på 

en måde deltager man ikke. 

Ved jul spiser man så meget. Her spiser man rigtig meget. I Litauen 

spiser man mindre. 

Her i Danmark spiser man en ret, bagefter kommer den næste, og 

jeg har det meget meget svært her. 

 

Mulenga 

KI, 6-11: Hun har været til barnedåb, det var meget formelt, man 

dansede ikke, man sang meget. Der er mange søde ting at spise. 

Hendes mand sad ved siden af og forklarede. 

Hun har været til konfirmation. Også meget formelt. Man skal have 

blomster med og gaver. Man får serveret maden i en bestemt 

rækkefølge. 

Hun kan godt lide julen, men den kolde mad kan hun ikke vænne 

sig til. I Zambia spiser man kun kold mad til morgen, med brød. 

Danskerne spiser meget brød. Danskerne er desuden virkelig 

bange for krydderier. Og så har de den brune sovs. 

Hun taler om jul og påske.  

KId, 11: Hun er katolik og spiser ikke kød langfredag. 

 

Sandra 

KI, 7: Hun har ikke været til nogen højtider i Danmark.  

Maden er ikke det store plus i Danmark. Standardspisekort på 

caféerne. 

KId, 10-12: Det er normalt at spise frokost på arbejde. 

Arbejdstiderne er anderledes. Danskerne spiser rugbrød. Dansk-

erne spiser mere fisk end tyskerne, i hvert fald i Sønderborg – tæt 

på vandet.  Danskerne spiser kød, kød, kød. 

 

Yuko 

KI, 7-10: Hun er vegetar og savner frisk fisk og bestemte grønsager. 

Man spiser rugbrød hver dag, og fremkalder en sådan repetition 

træghed? Til fester spiser man altid det samme. Glæder folk sig 

over gentagelsen? Er det det man kalder hyggeligt? Det virker 

mystisk på hende. 
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Det er svært med julefrokost, der er for meget kød, og kun laks 

tilbage til hende. Hvis hun spiser som danskerne gør, er hun bange 

for at få en hjertesygdom. Der er for meget fløde, for meget 

sukker, for meget salt. Børnene tager slik med i madpakken. 

 

Behov for viden: 

11-14. Børn og unge, uddannelse, arbejdsmarked, 

arbejdspladser 

 

Ahmet 

KI, 5-8: (Lære om Danmark) Skik følge eller land fly. Hvis du skal 

leve her, så må du tilpasse dig dette system. 

Efter skolen har de unge ikke rigtig noget at lave. De unge er ikke 

så respektfulde over for deres ældre og deres yngre. Børn kan 

blive ledet mod hash, heroin, og beskidte gerninger.  

(Viden om uddannelse) Selvfølgelig. Men lige nu er hans største 

problem at han ikke taler dansk. 

Han var til møde på skolen med sin ældste søn om fag og erhverv. 

Han skulle være flyingeniør. De sagde at det er op til ham (Ahmet) 

at sørge for at han bliver super. 

Han havde en uges kursus om danske samfundsforhold lige da 

han var ankommet.  

(Viden om arbejdspladser) Selvfølgelig, er der nogen der kan give 

det? 

 

Ana 

KI, 5-6: Hvis hun havde behov for en eller anden form for hjælp, så 

skulle hun have meget præcis information. Hun omtaler EURES 

hjemmesiden, der også er på spansk (europæisk portal for 

jobmobilitet). 

Hun ville gerne undersøge kvindens rolle på arbejdsmarkedet. I 

Danmark har kvinden rimelige vilkår på arbejdsmarkedet.  

 

Edona 

KI, 8-10: De unge har det vanskeligere her. De mangler respekt, 

færdes på gader om natten. Hun ved ikke hvorfor det er sådan.  

Der er gode muligheder for at få noget at vide om uddannelser i 

Danmark, men for tiden tænker hun ikke på det. 
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Man har brug for forbindelser for at få et job, sådan er det i 

Makedonien, men også i Danmark 

 

Hassan 

KI, 6-8: Det er nemt at få informationer via internettet eller via 

kontakt til skole og uddannelse. 

Alt hvad han har brug for at vide, kan han finde på nettet eller i 

blade. 

Jeg ved alt. 

 

Igor 

KI, 24-27: (Skolen?) Man forsøger hele tiden at forklare til 

forældrene hvordan de bedre kan være sammen med deres børn. 

I Litauen er det mere forældrene der har initiativet. I skolen er der 

også for megen frihed til børnene. 

(Uddannelse?) I øjeblikket tænker han kun på at lære sproget. 

(Vide mere?) Jeg har meget travlt. 

 

Mulenga 

KI, 16: Hun vil gerne have et svar på hvad der egentlig sker 

omkring disse spørgsmål om skilsmisser, hjemsendelse og hvem 

barnet tilfalder. Er barnet statens ejendom? Hvad er rigtigt, og 

hvad er bare rygter blandt indvandrerne? Kvinderne er meget 

bange. 

Hun spørger om menneskerettighederne i FN-love. Ser regeringen 

ikke på den menneskelige del af det? 

Børneopdragelse vil hun gerne vide noget om, og skattesystemet. 

Forskellige skatter, feriepenge, hvorfor melde sig ind en fag-

forening. Det kunne være del af danskundervisningen, et kapitel 

hver dag. 

 

Sandra 

KId, 13-14: Ja, jeg vil vide det hele! Jeg læser avisen – om det 

danske samfund, politik, kultur.  

KI, 8: Hun har hørt at alle danskere laver næsten alting selv. 
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Yuko 

KI, 10-11: Hun vil gerne lære om forretningsjura – af ren interesse. 

Der er ikke nogen usædvanlige forretninger, så hun kunne godt 

tænke sig at starte et spændende firma. Vil gerne have viden om 

lejlighedskontrakt, forsikringer mm. 

Hun vil meget gerne vide noget om uddannelse og om vilkår og 

betingelser på arbejdspladser, hvordan man holder ferie, om man 

har jakkesæt på. 

 

 

Behov for viden:  

15-18. Politiske forhold, religion, opholdstilladelse og 

familiesammenføring, andet  

(ikke om sprog, ikke om undervisningsmetoder, ikke om brug af 

medier) 

 

Ahmet 

KI, 8-10: (Politiske temaer) Selvfølgelig, han vil gerne lære det hele. 

Han vil gerne lære dronningen at kende. Han har talt med deres 

tyrkiske statsminister Recep i Danmark.   

(Viden om danskernes tro) Her har han fået mere viden. De har 

været i kirke flere gange med skolen. Vil de konvertere os? Hvorfor 

skal vi hele tiden i kirke? En dag burde vi gå i moskeen – læreren 

havde sagt: Okay, hvorfor ikke? 

Han har været til koncert i kirken, der var en tyrk der spillede violin 

der. En dejlig ting. 

(Viden om opholdstilladelser) Bestemt, selvfølgelig.  

(Andet) Han har aldrig været uden for Sjælland. Hvis han tager af 

sted, bliver han væk. 

 

Ana 

KI, 6-8: Hun vil helt klart gerne vide mere om den politiske 

situation, for at kunne følge med i debatterne i TV. Hun ved noget 

om religionen: Flertallet er protestanter, og der er kvindelige 

præster. 

Hendes undervisning har mest rettet sig mod strukturen i sproget. 

De har haft et tema om sprogskoler og besøgt to sprogcentre. De 

har haft om Danmark i gamle dage, og har brugt en arbejdsbog 



 

98 

 

 

om madvaner og levevilkår. En smule generelt, gennemgået sådan 

ovenfra. Det kunne godt gå en smule mere i dybden.  

Det vil være nyttigt at lære hvordan landet fungerer økonomisk. 

Der er høje skatter, men man få også en masse goder. Det 

fungerer meget godt med de offentlige serviceydelser. Men 

servicen på restauranterne ikke altid god.  

 

Edona 

KI, 10-12: Hun aner intet om politik. Hun er ikke så interesseret. 

Religion: Hun kan lære noget om hvad der er godt ved danskernes 

religion.  

Opholdstillladelse osv. Ja, jeg har lidt meget. Det var meget hårdt. 

Jeg ønsker ikke at vide så meget om det. 

Hun er interesseret i at vide hvordan man kan invitere familie-

medlemmer på besøg.  

 

Hassan 

KI, 8-12: Han er slet ikke interesseret i politik. Det var han heller 

ikke i Egypten. Han planlægger ikke at være her længe. Han er ikke 

dansker. 

Før han kom til Danmark, fortalte hans kone ham meget om 

religion.  

Han vil gerne vide noget om skat. Hvad går skatten til? I Egypten er 

der også gratis uddannelser og hospitaler, men man betaler ikke 

nær så meget skat. En ting der gør ham virkelig tosset. 

Han har haft et projekt om befolkningen i Danmark, boligforhold, 

og om uddannelse. De læser simple bøger, fx børnebøger. 

Han vil gerne have vidst noget om hospitalsterminologi. Hans kone 

var syg, og han manglede mange almindelige ord. Nu har han lært 

det af erfaring. 

 

Igor 

KI, 30-42: Politik interesserer ham ikke. Heller ikke i Litauen. Han 

stemte ikke stabilt. Partier lover alt, men som regel er det blot 

løfter hele tiden. 

Religion: Han er katolik. Han tror også at danskerne er katolikker. 

De går ikke særlig meget i kirke her. I Litauen går de alle sammen 

fordi det var forbudt at gå i kirke i sovjettiden. 
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Den eneste ting i det danske system som han ikke kan lide er at 

han hele tiden skal indlevere dokumenter. Når han hvert halve år 

skal forlænge sit opholdstilladelse skal han også have tilladelse fra 

Litauen. Da han tit skal til udenlandske stævner er det meget 

irriterende. Hans pas bliver taget hver gang. Der har været mange 

vanskeligheder her. Han kan ikke forstå de kan opføre sig sådan.  

 

Mulenga 

KI, 12: På studieskolen har hun taget kurset i integration og 

samfund, og fået et certifikat. Det tog en måned eller to. Hun lærte 

noget, men det er ikke noget man lærer på én dag. 

KI, 17: I undervisningen har de talt om befolknings-

sammensætningen, søgt på Internettet. De har set videoer, bl.a. 

julekalender (Julen på Vesterbro), og også en for børn. De har lavet 

projekter, bl.a. om cykling i Danmark og om jul. Det er en god 

metode. 

KId, 6-7: Udlændingestyrelsen: Det var vanskeligt for hende at 

hendes mand måtte føre ordet for hende på dansk, og ikke 

forklarede ret meget. Han havde ikke lyst til at forklare, sagde 

bare: underskriv her! De sagde, hvis du har problemer, skal du 

komme til mig, du skal ikke vente på din mand. 

KI, 22-23: Hun er meget interesseret i at vide noget om 

mulighederne for at studere på universitetet her i Danmark. 

(Religion i Danmark?) Folk er ikke religiøse, de går kun i kirke ved 

højtiderne. I Zambia er der ofte religiøse programmer i radio og 

TV. Der er mange begravelser i Zambia (folk dør af AIDS, unge), der 

er mange bønner for de syge. Hun har været i en katolsk kirke i 

nærheden, men det foregik på dansk, så hun opgav hurtigt. 

 

Sandra 

KI, 10-11: De politiske partier er temmelig uigennemskuelige, og 

der er mange små partier. Hun er interesseret i at høre hvornår 

hun kan komme til at stemme. 

Hun har hørt at 95% af danskerne er medlemmer af statskirken, 

og at den er evangelisk. Det er befriende at der ikke er den 

repressive katolicisme. 

Hun er meget interesseret i meditation og yoga, og det er stærkt 

repræsenteret i Danmark. 
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KId, 15: Danskerne er ikke religiøse. Hun kan ikke lide religioner i 

USA fordi de er en vigtig del af politikken. 

Hun nævner disse to vidensbehov på eget initiativ: Hvad skal jeg 

gøre for at finde et hus?  Og: Skat er et stort spørgsmål! 

KI, 12: Det bureaukratiske omkring opholdstilladelsen og syge-

forsikringen var kaotisk, en ren katastrofe. 

 

Yuko 

KI, 12-19: Jo, hun har interesse for politik, det er godt at vide noget 

om hvem der regerer i det land man bor i, og hvem der gerne vil 

ændre det. 

(Religion?) Hun taler om trofaste kristne, og blev bekymret over at 

finde en bibel hos sin mand. Nej, er han en farlig en? Men han 

læser ikke i den til daglig. 

Hun har gjort en stor indsats for at undersøge spørgsmål vedr. 

opholdstilladelse og familiesammenføring, men kan ikke overskue 

det. Det er utrolig svært at spørge Udlændingestyrelsen. Hvorfor 

kan det ikke være lettere? 

Danskerne vasker op uden at skylle sulfoen ud. Er det farligt? Kan 

man få videnskabelige data? Hun får at vide at hun bruger for 

meget vand (til at vaske op, vaske tøj).  

Hun vil gerne vide noget om maling, hvordan man vedligeholder 

sit hus selv (det gør man ikke i Japan), hvilke slags maling der er, 

hvad der står på malerbøtterne.  

Hvad siger man i cykelforretningen? Hvad hedder en knivtang på 

dansk? Bremser? De taler vist ikke godt engelsk i 

cykelforretningen. 

Hvilke vaskemidler skal bruges til hvad? 

Det ville være rart at vide hvordan de unge i virkeligheden taler 

sammen, eller andre typer mennesker. Hun omtaler et japansk 

radioprogram om engelsk. Man kunne lave noget lignende for 

dansk. 
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19-26. Sprog og undervisningsmetoder 

 

Ahmet 

LI, 29-37: De giver ham ingen muligheder nu i Danmark, han taler 

ikke dansk. Giv mig en pille eller et eller andet så jeg lige lærer at 

tale superdansk. 

I barndommen talte han tyrkisk. Det er svært at lære dansk for du 

kan ikke skrive det du har læst, og du kan ikke læse det du har 

skrevet. Sådan er det ikke i tyrkisk. 

Han vil gerne lære at tale i hverdagen. I skolen er der mange 

vikarer, man lærer at forstå forskellige taletoner. 

En god lærer er en der underviser efter hvordan den person der 

står overfor, lærer hurtigst. 

Undervisningen går alt for langsomt, der kommer hele tiden nye 

elever til, og de kører hele tiden på: Jeg hedder Ahmet, jeg kommer 

fra… 

Han forsøger at se TV, han kan ikke lide fjernsynet fordi der er 

undertekster. Skal jeg se på underteksten eller på filmen? 

Hans største problem at han ikke taler dansk. 

 

Ana 

LI, 6: Efter sin uddannelse i Spanien arbejdede hun i sin brors 

firma og ordnede al administration. Hun har også arbejdet med 

administration i grundskoler og på sprogskoler i fire år. Hun vil nu 

søge nye udfordringer. I Danmark fik hun hurtigt et arbejde i nogle 

måneder i et firma der eksporterer og importerer vine bl.a. med 

spanske firmaer.  

LI, 9-10: Hun har haft engelsk fra 6. klasse, og har i gymnasiet haft 

tysk som valgfag og fransk. Også senere tysk og fransk på en 

sprogskole. Hun nævner også at dansk har et begrænset 

ordforråd, der er ordsammensætninger, som fx mavemuskler, luft-

ballon.  

KI, 8-9: Hun går til sprogundervisning tre dage om ugen. Hun 

fortæller om følelsen af magtesløshed når hun prøver at tale 

dansk. Grammatikken i dansk er let, men udtalen er svær. Hun vil 

gerne have grammatiske forklaringer.  

I undervisningen beskæftiger man sig tit med samfundsmæssige 

emner der for hende er en selvfølge. God undervisning er aktiv 
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undervisning, fx i grupper. Hun taler dansk hjemme hos familien, 

men de retter ikke. Hun lærer dansk for at overleve, kommunikere, 

for ikke at føle sig isoleret. Hun er opsat på at indrette sig med de 

givne omstændigheder. Hun mener det er mangel på respekt ikke 

at ville lære sproget. 

 

Edona 

LI, 12-13: Det er spændende at lære dansk, det er meget 

spændende at lære et fremmedsprog. Hun taler det meget 

derhjemme. Det er svært at lære at stave. Hun er glad for 

undervisningen og er især glad for tekster om fortiden. Hun kan 

godt lide testning. En gang imellem føler hun sig flov, når hun ikke 

kan udtrykke sine tanker rigtigt. Både over for danskere og over 

for indvandrere. De griner ad det. Hun har brug for at lære dansk 

for at forklare om sine behov, for at hjælpe sit barn når det er sygt, 

for at få en erhvervsuddannelse. 

KI, 12-14: De har haft et emne om handicappede (griner), og om 

opdragelse. De emner de har arbejdet med, har ikke været særlig 

nyttige eller konkrete. Bare fantasi, ikke noget særligt.  

Det er sværest når vi bliver sat til at skrive noget. At forstå hvad 

man skal skrive om, er også lidt svært. 

Hun har oplevet at der blev brugt tolke ved et møde – tyrkisk, 

albansk og pakistansk.  

 

Hassan 

LI: Han er vokset op med arabisk, lært engelsk i skolen siden han 

var 11 eller 12, og taget nogle kurser i tysk. 

LI, 14: Det danske sprog er mærkeligt. Men det er et nyt sprog, og 

han elsker sprog. 

På arbejdet taler han arabisk, engelsk og dansk. 

Undervisningsmetoden er meget meget flot og effektiv. Man lærer 

om sproget i sammenhæng med alt, med kulturen, med det 

sociale liv og alt. Også sange. 

Han taler om den gode lærer, der gør ham nysgerrig, og giver ham 

nyttige informationer. Den gode lærer etablerer venskab med 

kursisterne. 

Han taler altid dansk med konen, ser film med danske under-

tekster.  
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Hans kone og hele familien kan også engelsk. 

Han gør ikke noget for at lære at skrive dansk. 

KI, 11-12: Det er svært med vejret, ordene. Slud, forskellige slags 

sne, frysepunkt. Han har ikke set sne før i Danmark. 

Der har været forklaringer på engelsk i undervisningen, men kun i 

starten.  

KI, 26: Han har et undervisningsprogram derhjemme: Dansk ABC. 

Han har ikke tid til at se det. 

Han snakker ikke dansk med sin kone, men engelsk ((jf. ovenfor)) 

I klassen har de en sjov regel: den der snakker sit eget sprog, skal 

hente kage. 

Han elsker reklamer. Kan citere flere: Det handler om at være tryg. 

Osv. Hvis du har rejsningsproblemer, gå til…  Tænk hvis du vandt i 

Lotto…  

 

Igor 

LI, 11-18: I familien talte han litauisk. I skolen var der tysk sprog. 

Undervisningen foregik på litauisk. Da han kom til Danmark 

snakkede han ligesom en cocktail – dansk, ikke dansk, tysk, 

engelsk, han taler også litauisk, russisk og polsk. Man fanger 

ordene omkring sig. 

I Danmark talte han først tysk, men opdagede at mange taler 

engelsk. Derfor er hans engelske blevet meget bedre af at han har 

opholdt sig i Danmark. Med konen taler han mest engelsk. 

Hendes søn har lært ham dansk. Det er lettere at tale med et barn. 

LI, 23-40: Det danske sprog er svært. Det er næsten som to 

forskellige sprog. Talesproget er det letteste for ham. Det er meget 

interessant at lære dansk, han bliver bedre hver dag. Når man skal 

blive boende i landet, skal man tale dette sprog. 

Når han taler med danskere, taler han engelsk, og så kommer der 

flere og flere ord ind, automatisk.  Han har meget fede kolleger, de 

prøver på dansk hele tiden, og han svarer på halvt engelsk, halvt 

dansk. 

Sproglæring: Det hele sker jo automatisk for mig.  

(Kan han skelne mellem sprogene?) (Han svarer ikke rigtig) 

Han siger at hans forskellige sprog ligesom skifter plan – nogle går 

frem, andre går tilbage. 

(Der er svært at få at vide hvilke sprog han kan bedst lige nu) 
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Han siger at litauisk og russisk er hans bedste sprog, nærmest 

modersmål. 

LI, 43: Med de danske heste taler han dansk, med sin litauiske 

hoppe taler han litauisk. 

LI, 45-53: Man fanger hurtigt det hele. På dagholdet lærer man 

meget, fem timer om dagen. På aftenholdet er folk trætte og mere 

passive. 

Det værste for ham er alfabetet, da han tog en bog for at læse, 

følte han sig fuldstændig nøgen. 

En lærer var meget sej. Hun klarede situationen med at der altid 

kom nye i klassen. Når der er noget galt, forklarer hun meget. Der 

bliver forklaret på engelsk. 

Han havde forestillet sig at der ville være en lærer der kunne 

litauisk - eller polsk eller russisk, et sprog som han kunne. Det ville 

være meget lettere at forstå det hele hvis der var en lærer der 

kunne et sprog han kan. Nu forstår han kun 25%.   

Der er folk fra Afghanistan på holdet. Dem der er lidt ældre, forstår 

ikke engelsk, men de yngre gør. 

I Litauen har alle mennesker kastet sig over engelsk på det sidste. 

 

Mulenga 

LI, 3: Hun startede i børnehave. Der blev der brugt engelsk.  

LI, 17-18: Hun kan bemba og engelsk og fransk. Advokatfirmaet 

(hvor hun var ansat i Zambia) havde mange klienter fra Congo, og 

de sagde at hun måske kunne lære fransk og tage sig af 

oversættelser osv. 

Det er ofte frustrerende at lære dansk. Det er som om man ikke 

har så mange erfaringer, som om man eksperimenterer med det, 

det er ofte forskelligt, de bruger ikke engelsk når de kunne, de gør 

det ikke sjovt og motiverende. Hun har gået til fransk på en fransk 

center i Zambia, og det var meget sjovt. 

Det er frustrerende at beskæftige sig med grammatisk struktur 

hele tiden. Det skulle være mere levende, med mere træning. Hun 

havde aldrig regnet med at det danske sprog var så svært. 

KI, 19: Mange siger det ikke hvis de gerne ville have at 

undervisningen var anderledes tilrettelagt. Måske kommer man 

senere i tanker om et spørgsmål, men så er det for sent. Tavshed 

betyder ikke altid at folk har forstået. Måske er de bare forvirrede. 
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Folk spørger kun om forhold i Danmark, hvis de har et emne om 

det. 

(Om det er svært at snakke dansk i telefon?) Det synes hun ikke. 

 

Sandra 

LI: Hun kommer fra en lille by i Nordtyskland. Hendes forældre 

talte dels en slags standardtysk med hende, dels plattysk. Hun 

elskede engelskundervisningen, og læreren. Engelsk var et 

emotionelt sprog for hende, en dør ud mod den vide verden. 

Engelsk var frihedens sprog, hun ville ud af den katolske og 

småborgerlige norm. Hun husker at hun sagde om sin bedstemor: 

Når jeg bliver så gammel som dig, så vil jeg lære sprog og rejse. 

Hun valgte latin i skolen, og et par år senere også fransk. Hun 

købte kassettebåndet til franskbogen og lyttede meget til det. 

Tilbage i Tyskland begyndte hun at interessere sig for tysk som 

fremmedsprog. Hun var i praktik i Finland, og fik senere en 

ansættelse på et universitet i USA. Så fik hun en universitetsstilling 

i Danmark.  

LI, 27-30: Hun fatter ikke hvordan et sprog kan være så hæsligt. 

Hun har gået lidt til italiensk, her glæder man sig over sprogets 

klang. Hun er nu også ved at få gode erfaringer med det danske 

sprog. 

Hun har gjort det en pligt at læse avisen (på dansk) hver morgen. 

Hun synes det er meget arrogant ikke at ville anerkende og lære 

landets sprog. Mange tyskere taler bare tysk i Danmark som om 

alle forstod. Det synes hun er meget pinligt. 

Engelsk er nøglen til verden for hende, dansk er nøglen til dansk 

kultur. 

Det er godt man ikke skal betale for danskundervisningen. 

 

Yuko 

LI, 6-8: Hendes mand læser japansk på andet år. Det er svært, så 

han vil skifte til noget med medier. 

Hun kender sin mands familie og venner, og nogle danskere fra 

filmskolen. Mandens familie er fra Jylland, de taler mere tysk end 

engelsk. Hans forældre taler ikke engelsk, derfor vil hun nu lære 

dansk. Lige nu handler det om at tilegne sig dansk sprog, og så vil 

hun søge optagelse på Art Academy i København næste år. 
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Hun og hendes mand taler engelsk sammen, så hun føler ikke hun 

har behov for at kunne dansk i hverdagen. Det føles ikke som en 

nødvendighed. Men hun har motivation alligevel, for 

uddannelsens skyld. 

Det er fantastisk at danskundervisningen er gratis. 

IL, 14-18: Hun har været privat hjemmeunderviser i engelsk i 

Japan. 

Hun har et had-kærlighedsforhold til det danske sprog. Hun 

nævner den umulige udtale. Dansk ligner engelsk forholdsvis 

meget, men det kan også være lumsk. Det ville måske være 

nyttigere at lære tysk? Dansk er et sjældent sprog, en hobby. Det 

er ligesom at spille et nyt spil. 

Hun kan ikke tale om noget abstrakt på dansk, fx film eller musik. 

Hun kan ikke lide at tale to og to i undervisningen, hun vil hellere 

tale med danskere. Heller ikke gruppearbejde kan hun lide. Hun vil 

helst have systematisk undervisning hvor man ikke springer rundt 

i bogen. Hun foreslår at det skyldes hendes japanske baggrund? 

Hun skriver emails og SMS på dansk. Det er svært at bruge dansk 

over for hendes mand. I forretninger bruger hun først dansk og 

supplerer om nødvendigt med engelsk. 

Over for dem der taler dansk, bliver hun misundelig. Hun vil gerne 

indlemmes. Hun vil ikke altid føle sig som en udlænding. Hun vil 

gerne undgå denne følelse så meget som muligt. 

KI, 17-18: Talsystemet er svært. Det er anderledes i svensk, måske 

skulle man hellere lære svensk. 

Gid undervisningen ville gå hurtigere!  

Læreren taler kun sjældent engelsk. 

 

At være udlænding i Danmark 

27. Hvordan er det at være udlænding i Danmark? 

28. Hvad er dit indtryk af danskernes holdning til udlændinge i 

Danmark? 

 

Ahmet 

KI, 14-15: (At være indvandrer i Danmark) Vi lever faktisk i verden. 

Der er ingen forskel, altså jord er jord og mennesker er 

mennesker. Vi er alle mennesker, altså vi er alle søskende.   
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(Danskernes holdning til udlændinge) De unge danskere er gode, 

de ældre er mere negative, de bryder sig ikke om udlændinge. De 

siger vi er barbarer, pas på, tyrkerne kommer. Men hvordan kan 

70 mio. mennesker tage hertil? 

Det ville være bedre hvis han og hans familie ikke boede sammen 

med så mange tyrkere. Men Ishøj er et flot sted, det ligger tæt på 

alting, dets atmosfære er god. 

 

Ana 

KI, 9: At være fremmed i Danmark er en smule hårdt. Man møder 

en mur. Når man begynder at bevæge sig omkring i samfundet, 

dér møder man problemer. De ser på dig som om du er skør. Det 

afhænger af hvilken type person det er. Der er folk der lukker sig, 

bum. Dit selvværd daler. Jeg har aldrig oplevet den følelse i 

Spanien.  

Hun tror danskerne har vænnet sig til indvandrere. De håber 

måske at der ikke skal være al den ballade. Muslimerne, Danmark 

er på listen over lande der er i kikkerten. Det danske samfund har 

grund til at føle sig forrådt. Det har hun også selv grund til. 

 

Edona 

KI, 15-16: (At være udlænding i Danmark) Man har en konstant 

fornemmelse af at man vil vende tilbage til hjemlandet. Sådan 

føler kroppen. 

Jeg ved ikke hvilke holdninger de har til os. De der er sure over for 

indvandrere, er sure på dårlige indvandrere. Her er ikke kun en 

slags indvandrere. Der er alle mulige nationaliteter.  

Der er had, mange kigger skævt på en. De smiler ikke til en.  

 

Hassan 

KI, 14-15: Det er lidt svært at være udlænding i Danmark. 

Danskerne er racister. Han synes Danmark er det mest racistiske 

land i hele Europa.  

I arbejdssammenhængen kan man ikke finde arbejde. Regeringen 

eller kommunen skal tage sig af den slags problemer. 

Da han først havde fået job, hørte stresset op. 
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Danskerne hader udlændinge i det hele taget, selv om de ikke gør 

dette synligt. De viser ikke følelser. Det er ikke kun had mod 

araberne, men mod alle udlændinge. Man kan se det på dem. 

KId, 29: Måske er danskere bange for det ukendte, forskellige 

kulturer, religioner. De tænker: lad mig være alene, jeg gider ikke 

have kontakt med dig, du er alene og jeg er alene. De elsker at 

være lukkede, introverte. 

 

Igor 

LI, 8-9: Han kan godt lide at være i Danmark, men han tænker på 

Litauen hele tiden. 

KI, 13-14: Der er mange muslimer her i Danmark, der hvor han 

bor. De strømmer og strømmer fra alle mulige sider. Hvis 

Danmark bliver ved med at tillade det, skal danskerne om 10 år til 

Litauen. 

Muslimerne planlægger at få statsborgerskab, og bagefter 

kommer hele familien, de har sådant et formål. For ham skete det 

ikke med vilje, han sad ikke i Litauen og planlagde hvordan han 

skulle ud at rejse. Han havde ikke den slags drøm. Han ville se, 

lære landet at kende og så tage hjem. 

KI, 54-58: Alle disse muslimer, danskerne kan ikke lide dem. De 

fleste danskere tænker på denne måde hvad muslimerne angår. 

Og der tænker de rigtigt. Der er flere og flere muslimer, det danske 

system er så blødt, hvorfor tager muslimerne ikke til Litauen? 

I Litauen vil en muslim ikke kunne overleve. I-Igor: der bor jo 

muslimer i Litauen, fx tatarer. Igor: Det ved jeg godt, de er 

anderledes. 

Han kender litauere i Danmark, men de har alle meget travlt. Alle 

litauere og letter han kender, planlægger at tage tilbage. 

Muslimerne har ingen planer om at tage hjem. Han kender ingen 

litauere der siger: Det er bedre her (i Danmark). 

 

Mulenga 

LI, 12: Hun havde problemer med at få visum til Danmark. 

LI, 21-23: Hun siger på eget initiativ: Det er virkelig hårdt at være 

fremmed i Danmark. Der er fordomme, folk er ikke venlige. Folk vil 

ikke sidde ved siden af en i bussen. Der var en somalisk kvinde, 

hun satte sig ved siden af hende. 
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Hun kender danskere fra Mellemfolkeligt Samvirke, som har været 

i Zambia, og kan bevidne at de er meget venlige der. Der var også 

finner. De blev behandlet som små guder i Zambia. Måske er det 

fordi danskerne frygter terrorister? Dem der hader det danske 

system? 

Når folk hører ordet Afrika – måske er det BBC eller CNN der 

spreder disse dårlige ting om Afrika, fx: du har ikke mad hvor du 

kommer fra, du lever i junglen. Folk tænker på Afrika som et sort 

kontinent. Det er som om folk ikke ønsker at vide, læse noget om 

verden. Hun lærte om andre lande i skolen.  

KI, 13-16: Hun kommer fra et land hvor der er mange flygtninge, 

især fra Den demokratiske republik Congo. Men man føler sig ikke 

truede af folk deromkring. Hun siger at i Danmark skabes der 

spændinger, og det er ved at blive meget svært at leve her som 

fremmed. 

Hun fortæller om flere tilfælde blandt kvindelige udlændinge at de 

undgår at fortælle om vold og problemer fordi de er bange for at 

miste deres barn til den danske mand. Hun er meget harmfuld 

over disse ting, hun føler det er umenneskeligt. Regeringen, 

myndighederne støtter dem ikke. Man føler sig alene, isoleret. De 

fleste love er imod dig. 

Det er stressfuldt at være fremmed i Danmark. Du er ikke en del af 

dem. De ønsker at du skal blive dansk. Der burde tilbydes 

rådgivningscentre for os, eller stress control. For man er så bitter. 

 

Sandra 

KI, 17: (At være udlænding i Danmark) Det er behageligt. Hendes 

udseende passer ind i det danske billede. Hun formoder at hvis 

hun havde hovedtørklæde på, ville det se anderledes ud. 

Hun mener hendes integration går langsomt, men det går. 

KId, 19: Hun føler at hun er udlænding fordi hun ikke kan snakke 

dansk. At være tysk er et problem i mange lande, men ikke i 

Danmark. Hun fortæller om en situation i et bageri hvor hun 

spurgte den danske dame: ’Kan vi snakke på tysk’, og så svarede 

hun: ’Ja, wir sind deutschfreundlich’. 

Hun ved at der er et problem med Tyskland og Danmark mht. 

historien. Men ved individuelle kontakter er der intet problem. 
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Hun ved ikke hvad danskere tænker om udlændinge. Hun læser i 

aviserne om udlændinge, og hun finder ikke politikken god. Men 

måske er hendes avis konservativ, det er Jyske Vestkysten. 

 

Yuko 

KI, 20-23: (At være udlænding i Danmark) Hun føler sig ikke særlig 

fremmed, hvilket hun ikke havde forventet. Men nogle gange 

fremprovokerer hun selv en følelse af fremmedhed, fx når hun 

brokker sig over maden. Men hendes aktivitetsområde er 

snævrere her end i Japan. 

Da hendes mand ikke er fra København, føler de sig begge som 

indvandrere eller relativt nye beboere her. 

Når hun ser TV, er det kun hendes mand der griner, det er 

ydmygende for hende. 

 

Danmarksbilleder blandt landsmænd og danskere: 

29. Kender du landsmænd som du kan spørge hvis der er 

noget du vil vide om Danmark? 

30. Hvis ja: hvilket billede af Danmark er der blandt dine 

landsmænd i Danmark? 

31. Kender du danskere som du kan spørge hvis der er noget 

du vil vide om Danmark? 

32. Hvis ja: hvilket billede af Danmark er der blandt de 

danskere du kender? 

 

Ahmet 

KI, 15-16: (Hvordan forestiller de herboende tyrkere sig Danmark) 

De har ingen problemer, de gamle betragter det som deres første 

land – hvorfor rejse tilbage? 

Han ville gerne opleve en dag sammen med en dansk familie, helt 

fra deres morgenmad, frokost, hele deres arbejdsdag, 

aftensmaden og til sent på aftenen, og der skal også være en tolk. 

 

Ana 

KI, 9-10: Det er normalt at have en lidt kritisk holdning. Man er 

nødt til at sætte sig ind i tingene.  
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Edona 

KI, 16-18: Når vi er sammen med landsmænd snakker vi om 

hvordan vi skal gøre vores børn til aktive borgere her i Danmark. 

Hvis man er albaner og kun taler dansk, bliver man kritiseret for at 

blive fordansket. 

Næsten alle dem der bor her, er albanere. Vi har ikke meget behov 

for at henvende os til danskere.  

 

Hassan 

KI, 15-17: Han kender 2-3 egyptere som er danske statsborgere nu. 

De siger at Danmark er et arbejdssamfund. De arbejder, sparer op 

og tager hjem. 

For danskerne er det et land de har levet i hele deres liv. De elsker 

deres land og er tilfredse med det, men der er nogle små 

problemer som de ikke kan lide, fx ved hospitalerne, eller for 

megen skat. 

 

Igor 

KI, 56-59: Han kender litauere i Danmark, men de har alle meget 

travlt. Hvis han har spørgsmål, spørger han sin kone. 

Alle danskere kan jo godt lide Danmark. Hans kone er ikke stolt af 

at være dansker, men hun har ikke planer om at rejse væk. Jeg 

forstår det fuldstændig. 

 

Mulenga 

KI, 16: Hun siger at hvis man ikke er objektiv, føler danskerne at 

man angriber deres land. Hun foretrækker at spørge neutrale 

personer som Louise og Kirsten (medlemmer af forsknings-

gruppen). Hendes mand forsvarer den danske tænkning. 

 

Sandra 

KI, 17: Hun siger at andre tyskere hun kender i Danmark, er 

begejstrede for at bo i Danmark. 

KId, 20: Tyskerne kan godt lide danskere, tyskere kommer her på 

ferie.  

KI, 13: Hun spørger ofte danskere til råds: kolleger, studerende. 

Hun vil lære det hun selv har lyst til, det er meget vigtigt for hende.  
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KI, 18: Danskerne har en anden slags positiv identitet, fordi deres 

land er lille, landet er ikke en aggressor. 

 

Yuko 

KI, 21: Hun kender nogle i en sushi-forretning på Nørrebro. Og 

forskellige andre japanere. 

Ejeren af den omtalte forretning frarådede hende at bruge den 

danske tandlæge – hellere en japansk. 

 

33. Brug af medier: bøger, aviser, tv, film og internet 

 

Ahmet 

KI, 16-17: Han ser danske tegnefilm, fordi hans mellemste søn 

elsker tegnefilm. 

Han ser tyrkiske nyheder, og de ser tyrkisk TV med europæiske 

nyheder. 

 

Ana 

KI, 10: Hun har ikke TV, men internet, og siger at har man internet, 

har man ikke behov for andet nu om dage. Der kan man selv vælge 

og søge den information man virkelig interesserer sig for.    

 

Edona 

KI, 18-19: Hun ser TV2 og TV3 og hører albansk radio. De har 

albanske film og cd’er.  

 

Hassan 

KI, 18-21: Han taler om hvor meget han kan bruge internettet.  

Nyheder fra Egypten kan han finde på computeren. 

Han læser ofte egyptiske aviser, fx Masrawi. Så ser han verden 

gennem en egyptisk synsvinkel. Så er han inden for rammen, ikke 

isoleret fra sit land. 

Han ser film med danske undertekster.  

Nogle gange ser han BBC eller CNN, fx om Yasir Arafats død, men 

det er generelt kedeligt. 

Han ser fra Skrot til slot og køkkenprogrammer i dansk TV. 
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Igor 

KI, 60-62: Han ser TV, lytter til radio. Han ser danske kanaler, en 

tysk, men han vil hellere leje en DVD film på tankstationen. Han 

ser ikke på danske undertekster, han taber tråden.  

Han får rigtig mange film tilsendt fra Litauen, litauer og letter 

rejser rigtig meget, de kommer med alle disse film. De er på 

litauisk, lettisk, på alle mulige baltiske sprog.  

 

Mulenga 

KI, 12: Hun ser nyheder i TV. Hver dag taler de om udlændinge. Det 

er hun nødt til at høre på, og hun er meget træt af det. 

Hun ringer til familien hver uge over internettet.  

 

Sandra 

KId, 14: Hun læser avisen hver dag, og hører radio, nyheder og 

musik. 

TV er svært, og hun ser det ikke meget. Men hun har set fx Hvem 

vil være millionær. 

Hun læser også om danskerne på tysk, for at lære noget om kultur. 

 

Yuko 

LI, 3: Efter universitetet fandt hun på internettet European Film 

School i Ebeltoft. Hun vidste ikke hvor Danmark lå. Skolen 

eksisterede virkelig!  

KI, 23: Hun ser sjældent TV, men følger nyhederne nogenlunde på 

internettet. 

 

Fremtiden: 

34. Tror du at dit billede af Danmark vil ændre sig i de 

kommende år? Hvis ja: Hvordan? 

(Hvad er dine fremtidsdrømme?) 

 

Ahmet 

KI, 17: Hans billede af Danmark vil bestemt ændre sig når han har 

lært mere detaljeret om Danmark. 

LI, 33: Når han har lært dansk, vil han gerne åbne en virksomhed. 

Fx i Danmark er der ingen bryllupssaloner, og der er mange 

tyrkere. Man kunne åbne et sted hvor der kunne laves henna, 
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holdes bryllup, omskæring, og også fester for danskere og møder 

til hverdag. 

 

Ana 

KI, 10: (Om billedet af Danmark vil ændre sig?) Nej, det tror jeg 

ikke. Jeg ved det ikke. 

LI, 7-8: Hun og hendes mand vil gerne tilbage til Spanien igen 

senere. Hun vil nyde den tid hun er i Danmark. Hun vil leve i nuet. 

Lære dansk og lære det danske samfund at kende. Hun vil gerne 

lære stedet at kende som en indfødt. Hun har tænkt på muligvis at 

åbne en salsa/flamenco danseskole, eller et tapas-sted. Åbne en 

forretning, en gourmetforretning, sælge vine, eller åbne et jazz-

hus. 

 

Edona 

KI, 19: (Om billedet af Danmark vil ændre sig?) Jeg tror ikke det vil 

ændre sig. 

LI, 10-11: I Danmark vil hun gerne først finde noget 

rengøringsarbejde, og senere uddanne sig som frisør. Eller arbejde 

med noget inden for syning.  

 

Hassan 

KI, 21: (Om billedet af Danmark vil ændre sig?) Det er meget 

muligt. Han har oplevet et chok, og han lider stadigvæk under det. 

Han kan ikke lide at bedømme tingene for tidligt. Måske har han 

taget fejl. 

I løbet af de første måneder ændrede hans billede af Danmark sig 

meget. Sundhedssystemet er ikke så godt som han troede. På den 

anden side har han set at det kun er dem der ikke kan dansk, der 

har svært ved at finde arbejde. 

LI, 5: Han vil gerne købe hus og bil. 

LI, 12: Han kunne godt tænke sig at blive tømrer. Han kunne også 

evt. studere til automekaniker. 

LI, 23: Han tænker at hvis han forlader Danmark, kan han bruge 

dansk til at starte et turistbureau i Egypten. 
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Igor 

KI, 62: (Om billedet af Danmark vil ændre sig?)  Ja, selvfølgelig vil 

det forandre sig. (Hvordan?) Det er svært at sige. 

LI, 41: Han vil gerne være ridelærer i Danmark. Han planlægger at 

tage til Litauen meget ofte. Han ville meget gerne til Olympiaden. 

Det er jo alles drøm. 

 

Mulenga 

KI, 27: (Om billedet af Danmark vil ændre sig?) Ja, det tror jeg. 

LI, 15-16: Hun kunne godt tænke sig at læse på universitetet. Om 

specialpædagogik. Hun vil gerne være til nytte for sit land, hvis hun 

beslutter sig til at rejse tilbage. 

 

Sandra 

KI, 19: (Om billedet af Danmark vil ændre sig?) Ja, bestemt. Det 

bliver mere differentieret. Hun tror at hun lige nu er på alt-er-

dejligt siden. Hun har måske en lidt overfladisk, blåøjet indstilling i 

øjeblikket. 

 

Yuko 

KI, 25: Hun håber hendes billede af Danmark vil ændre sig i positiv 

retning. Hun håber at Danmark vil bøje sig i retning mod venstre 

og lægge vægt på miljøet. 

LI, 13: Det vil virkelig gøre ondt på hende hvis hun senere tænker 

at livet ville have været sådan og sådan hvis hun var blevet i Japan.  
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Noter 

                                                         
i Der er som bekendt kommet både andre ministerier og 

andre bekendtgørelser siden da. 
ii Jeg ved ikke hvor udtrykket kommer fra, men jeg hørte det 

først i forbindelse med arbejdet med at udvikle Kultur- og 

Sprogmødestudier på RUC (ca. 1999). 
iii Disse vidensformer adskiller sig i øvrigt fra dem der indgår 

i fx de fem vidensformer (savoirs) i Byram 1997. Byrams model for 

interkulturel kompetence er især udviklet til unges 

fremmedsprogslæring i skolen, hvor min bygger på det aktuelle 

materiale vedr. voksne immigranter. Fx er immigranternes 

erfaringsviden: deres erfaringer fra hjemlandet (eller andre lande), 

og deres erfaringer i det nye land, såvel som deres 

identitetskonstruktion, en vigtig vidensform, som ikke dækkes så 

godt i Byrams model, hvor savoir être mere handler om elevernes 

holdninger til forskellige kulturer, incl. deres egen. 
iv Jf. Korsgaards skelnen mellem ’demos’ og ’ethnos’ 

(Korsgaard 2004). 
v Interviewguiderne kan om nødvendigt rekvireres hos mig. 
vi Med fem af immigranterne gennemførte vi et par uger 

senere kulturlæringsinterviewet igen, men nu på dansk. Forløbet 

og indholdet af disse interviews blev på mange måder anderledes 

end dem på førstesprogene, ikke bare fordi immigranterne nu 

benyttede sig af et sprog de endnu ikke kendte ret godt, men også 

fordi intervieweren/interviewerne var nogle andre (medlemmer af 

forskergruppen), og fordi alle vidste at alle kendte spørgsmålene i 

forvejen. Hele situationen ændrede sig, og dermed også 

immigranternes svar. Pladsen tillader dog ikke en analyse af dette 

forhold. 
vii Der er ingen der nævner Grønland eller Færøerne, men 

spørgsmålet om Rigsfællesskabet har heller ikke været taget op fra 

vores side i interviewene. 
viii Kolstrup (2015) handler også om Mulenga. 
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NÅR DANSKHEDEN SÆTTES PÅ PAPIR 

Uffe Kasper Rasmussen 

I mit arbejde som danskunderviser for udlændinge med lang 

uddannelsesbaggrund har jeg flere gange mødt en kritisk holdning 

til og undren over den måde Danmark, danskhed og danskere 

fremstilles på i undervisningsmaterialer. Hvorfor er der så stort et 

fokus på det danske og en nationalt defineret identitet, er jeg 

nogle gange blevet spurgt. En typisk reaktion fra mine kursister 

kan være ”som om det kun findes i Danmark” eller ”hvorfor har 

danskere så travlt med at være danskere?”. Det er selvfølgelig ikke 

alle udlændinge, der har det sådan. Men for mange, der fx via 

deres arbejde har levet et internationalt liv og boet i flere lande, 

kan det være overraskende med det stærke fokus på en national 

identitet. Hvorfor er det at være eller føle sig dansk gjort til en 

forudsætning for at bo i Danmark, når vi alle er en del af en 

globaliseret virkelighed? 

Det er i et sådant felt, at forfattere til undervisnings-

materialer for udlændinge skal foretage valg og vægtninger. Men 

også den enkelte underviser må forholde sig til, hvordan 

vedkommende underviser i dette og italesætter begreber og 

størrelser som dansker, danskhed og Danmark. 

I denne artikel tager jeg udgangspunkt i to undervisnings-

materialer til danskuddannelse 2 og 3’s sidste moduler. Analysens 

fokus er de diskurser, der repræsenteres i materialerne. Jeg er 

interesseret i, hvordan danskhed bliver italesat og behandlet, samt 

hvilke bagvedliggende kultursyn og kulturbegreber der viser sig. 

Jeg vil endvidere diskutere, hvilke konsekvenser det ovenstående 

kan have for det pædagogiske arbejde med bøgerne i under-

visningssammenhæng.  

Jeg lægger mig op ad en socialsemiotisk forståelse af diskurs 

som defineret hos James Paul Gee (2011) og inspireret af bl.a. 

Foucault. Ifølge Gee er diskurser:  
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[Discourses are] ways of using language, of thinking, and 

of acting that can be used to identify oneself as a 

member of a socially meaningful group (…).  

Discourses are inherently “ideological”. They crucially 

involve a set of values and viewpoints (…)  

[Discourses] puts forward certain concepts, viewpoints, 

and values at the expense of others. In doing so it will 

marginalize viewpoints, and values central to other 

discourses.  

Discourses are intimately related to the distribution of 

social power and hierarchical structure in society.  

                                                           (Gee 2011: 18-19) 

 

Det betyder, at diskurs skal forstås som al brug af sprog, tænkning 

og handling, der identificerer én som medlem af en social gruppe. 

Diskursen er med til at afgrænse og positionere en gruppe over for 

andre grupper, da diskurser er ideologiske og indbefatter et sæt 

værdier og bestemte synspunkter. Diskurser vil således fremhæve 

egne værdier og synspunkter på bekostning af andre diskursers 

tilsvarende i en kamp om fordelingen af social magt og hierarkisk 

status i samfundet.   

Valget af to undervisningsmaterialer giver mulighed for at se 

på forskelle og ligheder. I forhold til italesættelsen af danskhed 

mener jeg, at det er særligt vigtigt at foretage en tekstnær 

kontrastiv analyse. På det konkrete tekstniveau adskiller værkerne 

sig umiddelbart fra hinanden ved at italesætte ’det danske’ og ’det 

fremmede’ på forskellige måder. Det kan være med til at vise de 

positioneringer, der bliver skabt i forholdet mellem den 

fremstillede danskhed og den intenderede udenlandske læser.  

I analysen af materialerne fokuserer jeg på forskellige 

niveauer af bøgernes fremstilling af danskhed. Et fokus på deres 

opbygning og tematikker giver et indblik i, hvad der er bøgernes 

referenceramme for en forståelse af danskhed, og dermed 

forfatternes kultursyn og kulturbegreb. Et fokus på det konkrete 

tekstniveau kan vise, hvordan danskheden italesættes. Her er 

graden af nuancering og generalisering af det danske interessant, 

men også hvordan forskellige positioner kommer til udtryk. 

Kontrasteringen af os og dem, og af forfatterne og folk med andre 
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holdninger. Analysen af bøgernes tematikker har jeg foretaget af 

bøgerne i deres helhed, mens jeg i udvælgelsen af passager til de 

tekstnære analyser har haft fokus på italesættelse af danskhed og 

positioneringer. Afslutningsvis diskuterer jeg materialernes kultur-

syn og kulturbegreber i forhold til inddragelse af kursisterne og 

herunder også de i materialerne foreslåede pædagogiske arbejds-

metoder. 

Materialerne jeg ser på er: Sider af dansk kultur, Gyldendal, 

1998 af Anne Nicolaisen, Birger Lind og Kaj Aage Andersen (en 

grundbog og et opgavehæfte) og Din dansker – Nye sider af dansk 

kultur, Gyldendal, 2013 af Mads Jakob Kirkebæk (en grundbog og 

en hjemmeside). De er begge udgivet af Gyldendal, og det ene kan 

ses som en fortsættelse af det andet – det kommer jeg ind på 

senere.  

I det følgende afsnit vil jeg give en kort præsentation af de to 

undervisningsmaterialer, således at det er nemmere at danne sig 

et overblik i analyserne. 

To undervisningsmaterialer i danskhed 

Sider af dansk kultur giver med sin forsideillustration et 

sommerindtryk – en varm orange farve og en gengivelse af 

Johannes Larsens maleri Sommer, solskin og blæst (1899). Et blik ud 

over nogle hustage, et centralt placeret dannebrog hejst i en 

flagstang, en gruppe træer og i baggrunden havet. 

 

 
Figur 1: Forside på Sider af dansk kultur.  
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Af bagsiden fremgår materialets formål: ”at give voksne 

udlændinge en bredere forståelse for nogle af de ting, som 

danskere ofte refererer til og tager for givet i hverdagen (…)”. 

Samme sted lægger man op til en beskrivelse af dele af dansk 

kultur i historisk og nutidig kontekst. Det understreges endvidere i 

forordet, at det er umuligt og ikke ønsket at sige noget objektivt 

om dansk kultur, men at man ønsker, at materialet lægger op til 

diskussion. Derudover ønsker forfatterne at øge forståelsen for 

det danske samfund, dansk kultur og udlændingenes egen kultur.  

Grundbogens 8 kapitler tager udgangspunkt i historiske 

nedslag og tematikker under overskrifterne: ”Guder og helte”, 

”Danskerne og kristendommen”, ”Dansk nationalfølelse”, ”Dansk 

demokrati”, ”Danskernes selvopfattelse”, ”Det danske sprog” og 

”Blandingskultur”. Eksempler på emner er: Vikingetiden, 

kristendommen/puritanismen, nationalisme, demokrati, ligheds-

ideal, velfærdsstaten, sproget og blandingskultur. Fremstillingen er 

kronologisk opbygget og suppleres med mange illustrationer (fx 

tegninger, malerier, fotografier og plakater), samt portrætter af 

repræsentanter for dansk kulturs magt- og kulturelite.  

Grundbogen fungerer som læsebog, hvor det er tænkt, at 

kapitlerne kan stå alene eller læses sammenhængende. Materialet 

kan indgå som en del af et sammenstykket undervisningsforløb. 

Det kunne fx være som den røde tråd i et længere undervisnings-

forløb om dansk historie, samfund og kultur. Grundbogen er 

primært rettet mod tilegnelse af viden om dansk kultur, mens det 

tilhørende opgavehæfte har flere forskellige arbejdsformer knyttet 

til især ordforrådsarbejde, men også mere frie samtale- og 

diskussionsopgaver. Opgavetyperne i opgave-hæftet varierer, så 

der arbejdes med: læseforståelse på et globalt og lokalt plan i 

forhold til teksterne; ordforråd til emnerne; over- og 

underbegreber; associationer ud fra kursistens egen viden, 

erfaringer og iagttagelser; stillingtagen ud fra tekstspørgsmål; 

billedbeskrivelse og billedanalyse. Materialet lægger op til 

individuelt arbejde, par- og gruppearbejde og klassearbejde med 

fokus på indhold, betydningsforhandling, kommunikation og 

argumentation. 
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Din dansker – nye sider af dansk kultur benytter også dansk 

symbolik i sin forside – titlen holdt i hvidt mod en rød baggrund. 

Derudover er der to andre felter i en mørk blå og grå farve, samt 

et fotografi forestillende en forkromet nøgen dreng i samme 

positur som Den lille havfrue (Skulpturen Han af Elmgreen & 

Dragset 2012). Bagsiden viser portrætter af kendte danske 

kulturpersonligheder med spredning i køn, alder og etnisk 

herkomst. 

 

 
Figur 2: Forside på Din dansker – Nye sider af dansk kultur 

 

Materialets formål er ekspliciteret på bagsiden og i forordet: 

  

En bog til udlændinge, der gerne vil forstå moderne 

danskere og deres kultur, omgangsformer og uskrevne 

regler.  

Bogen tager udgangspunkt i ting, der typisk undrer 

udefrakommende i mødet med danskerne (…) 

Selvom alle danskere er forskellige, er der alligevel noget, 

mange danskere har til fælles: en forestilling om, at alle 

danskere er lige, og en drøm om selv at være noget helt 

særligt og unikt. 

 

Mere konkret skal udlændinge ved hjælp af materialet klædes på 

til at kunne interagere, samarbejde og socialisere med danskerne. 

Men det skal også give mulighed for udlændinge og danskere til at 
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indgå i udviklende og forandrende diskussioner. Kultursynet 

ekspliciteres i forordet:  

 

For danskernes kultur – og alle andre kulturer – er ikke 

faste størrelser, afgrænsede og statiske, men tværtimod 

dynamiske, interagerende, foranderlige og altid på vej et 

nyt sted hen. 

 

Grundbogen er inddelt i 5 tematiske kapitler under overskrifterne: 

”Hvem er dansk – hvad er dansk?”, ”Sådan er danskerne”, ”Taber 

mænd og vinder kvinder?”, ”Børneliv og voksentid” og ”Jagten på 

det perfekte liv”. Kapitlerne behandler blandt andet: nations-

bygning, hvad der er dansk-udansk, lighed, mande- og 

kvinderoller, familieformer, børneopdragelse, forældre-børn-

relationer, frihed og selvbestemmelse, fællesskaber og fremtidens 

dansker.  

I Din dansker kan kapitlerne også bruges enkeltvis, eller 

bogen kan bruges i sin helhed. Bogen er suppleret med en 

hjemmeside (www.dindansker.dk), der har tre opgaveformer til hvert 

kapitel: arbejde med ordforråd (multiple choice), tekstforståelse 

(rigtigt eller forkert udsagn) og skriftlige opgaver, der svarer til 

opgaveformerne i Prøve i dansk 3. Opgaverne til ordforråd og 

tekstforståelse er selvrettende, det bliver fremhævet, hvad der er 

rigtigt og forkert efter endt besvarelse. Det er dog indtænkt i 

arbejdsformen, at man kan gennemgå disse opgavetyper i 

undervisningen for at hjælpe kursisterne til at få en sproglig og 

tekstmæssig forståelse, samt give kursisterne mulighed for at 

arbejde med sproglige og tekstmæssige sammenhænge på lokalt 

og globalt niveau. Bogen har derudover indledende spørgsmål til 

hvert kapitel, hvor man arbejder med en forforståelse af 

kapitlernes emner. I kapitlerne er der løbende spørgsmål til 

læseren, og endelig afsluttes hvert kapitel med diskussions-

spørgsmål til efterbehandling. 

Danskhed – hvad skal man vælge?  

Sider af dansk kultur 

Hvis man ser på Sider af dansk kulturs kapiteltitler, som jeg beskrev 

ovenfor, er der fokus på det danske og danskerne ud fra en 

http://www.dindansker.dk/
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national forståelsesramme. I bogens første halvdel, kapitel 1-4, er 

det fundament, som Danmark ifølge forfatterne bygger på: 

Religion – den nordiske mytologi og kristendommen med særligt 

fokus på puritanismen. Tilblivelsen af nationen Danmark og den 

nationale selvforståelse er i fokus og knyttes til Grundloven og en 

dansk version af demokrati. I bogens anden halvdel, kapitel 5-8, 

fokuseres der mere på nutidige aspekter: Danskeres selvopfattelse 

med udgangspunkt i nationen og som optakt til et portræt af den 

danske version af velfærdsstaten og det danske sprog og dets 

særlige træk. Det sidste kapitel om blandingskultur fører den 

kronologiske fortælling op til den samtid, år 1998, hvor bogen er 

udgivet. Fokus er her indvandring til og udvandring fra Danmark i 

et historisk perspektiv. 1950’erne fungerer som omdrejningspunkt 

for et før og efter og som udgangspunkt for en forståelse af det 

danske samfund år 1998. Her tager man udfordringerne for en 

national selvforståelse op, samt en forståelse af dansk kultur i en 

flerkulturel optik. Sider af dansk kultur lægger dermed op til en 

forståelse af dansk kultur baseret på religion, nationalstatens 

historie og geografiske afgrænsning og sproget. 

Forfatterne præsenterer som tidligere nævnt formålet med 

materialet som: 

 

at give voksne udlændinge en bredere forståelse for 

nogle af de ting, som danskere ofte refererer til og tager 

for givet i hverdagen, i medierne, i litteraturen, i samtaler 

og diskussioner, privat og offentligt, og som det kan være 

svært at forstå som udefrakommende (Nicolaisen et al 

1998: Bagside). 

 

Voksne udlændinge bliver her fremstillet som værende 

udenforstående i forhold til en dansk situeret kontekst. Desuden 

er de ting, danskere refererer til, svære at forstå, hvis man ikke 

kender den danske kontekst. ”En bredere forståelse (…)” kan ses 

som forfatternes ønske om at indplacere referencer, der anvendes 

i det danske samfund, i en større samlet fortælling om, hvem 

danskerne er og hvad danskhed er, til gavn for udlændinge. 

Behovet for sådan en fortælling/introduktion kan udspringe af 

tanken om, at man som ”udefrakommende” ikke kan forstå interne 
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referencer i et fællesskab og dermed ikke vil kunne indgå på lige 

fod med dem, der er i fællesskabet. Der skal således viden til om 

fællesskabet for at kunne blive en del af det. Forfatterne lægger op 

til, at den bredere forståelsesramme for en dansk kultur skal være 

det, der er særegent dansk. Det bliver således et fokus på det, der 

adskiller dansk fra ikke-dansk, og ikke et fokus på fælles træk ved 

menneskelig kultur. Selv om forfatterne ønsker at give en samlet 

fremstilling af dansk kultur, så tydeliggør de også både i 

materialets titel og i forordet, at præsentationen af dansk kultur er 

sket ud fra tilvalg og fravalg og ikke skal opfattes som sandheden 

om dansk kultur: ”De sider af kulturen, vi beskæftiger os med, er 

specielt dem, som udgør danskernes fælles kulturelle bagage.” og 

”Det er selvfølgelig umuligt at sige noget 100 % objektivt og sandt 

om kultur.” ( Nicolaisen et al 1998: 4). 

Men mens fokusset på nationen, religionen og sproget giver 

mulighed for en mere overordnet fortælling om og karakteristik af 

en fælles dansk kultur, så indebærer det også en risiko for 

overgeneralisering. Man forudsætter, at den nationale fortid kan 

forklare, hvem den nutidige befolkning i Danmark er, og hvad den 

nutidige danske kultur er. Det forudsættes, at referencerne har 

samme betydning og vægt for alle og ikke har ændret sig op 

igennem historien. Det forudsætter også en opfattelse af den 

danske befolkning som en homogen gruppe. Endelig kan man 

stille spørgsmålstegn ved, hvor vigtig en sådan nationalt defineret 

identitet er for nutidens dansker. Man risikerer således at trække 

veksler på fortiden, som ikke nødvendigvis kan bære i forhold til 

en forståelse af nutidens dansker og Danmark. Det vender jeg 

tilbage til. 

I det følgende skal vi kigge nærmere på det ’vi’, som 

materialet italesætter, på positioneringen af udlændinge og 

danskere, på behandlingen af dansk identitet og på hvordan det 

danske isoleres og kontrasteres. 

 
Hvilket vi? 

For at komme ind til en forståelse af, hvordan materialet 

italesætter og positionerer forskellige befolkningsgrupper i 

Danmark, ser jeg på brugen af pronominer og adverbier. Graden 

af nuancering og variation i brugen af disse kan vise noget om 

materialets syn på grupperinger i samfundet. Der anvendes fx et 
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generaliserende ’vi’ i forbindelse med danskernes forhold til 

vikingetiden: ”Vi tror på, at vikingeånden stadig lever i den danske 

befolkning. Vikingerne er jo vore forfædre.” og ”Men Vikingetiden 

er blevet en myte i Danmark. Det er noget, vi godt kan lide at 

drømme om.” (Nicolaisen et al 1998: 7-8.  Mine understregninger). 

Her er der tale om en afgrænsning af danskerne som gruppe – et 

kendetræk ved dem. Brugen af ’jo’ er her med til at appellere til og 

fastholde, at det er noget, vi som danskere er enige om. 

Men der forekommer også generaliseringer, der taler om 

danskerne som gruppe og samtidig bliver en indirekte kritik af 

andre. Det ser vi fx i synet på puritanismens effekt på danskerne: 

 

Mange danskere har en høj arbejdsmoral. Man udfører 

ikke sit arbejde, fordi man er bange for chefen, men fordi 

man føler, det er ens pligt. (…) Måske fordi de kan se, at 

det ofte går dårligt for dem, der ikke gør det, men også 

fordi mange århundreders puritansk protestantisme har 

lært danskerne selvdisciplin, så de arbejder, selvom der 

ikke er nogen, der står og svinger pisken over dem. 

Mange arbejder mere, end de er nødt til. De får dårlig 

samvittighed, hvis de driver den af. Det er næsten 

umoralsk at spilde sin tid. (Ibid: 20. Mine 

understregninger) 

 

Beskrivelsen af danskernes forhold til arbejde giver en måske 

utilsigtet, men uheldig positionering af dem, der ikke har 

puritanismen som en del af deres historiske bagage. Citatet kan 

således læses som en indirekte generalisering og fordom, hvor der 

fremkommer en moralsk vurdering af ”ikke-puritanere”. Der bliver 

dog gjort et forsøg på at nuancere generaliseringen om danskerne 

ved brugen af ”ofte” og ”mange”. Men nuanceringen lykkes ikke, da 

diskursen om danskere/puritanere og ’ikke-puritanere’ bliver 

stående. Puritanere har selvdisciplin og høj arbejdsmoral, ’ikke-

puritanere’ har ikke. 

Som tidligere nævnt tager forfatterne forbehold for, at 

materialet ikke skal tages som en objektiv fremstilling af danskere, 

og at synsvinklen er til diskussion. Det følges dog ikke op i de 

sproglige valg, som forfatterne foretager. Det kan man fx se ved en 
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lille grad af sproglig nuancering og variation i referencer til 

danskere: ”de fleste danskere”, ”mange danskere”, ”de fleste”, 

”næsten alle”. Men også uniforme referencer som: ”vi”, ”vore”, 

”vor”, ”vores”, ”danskerne”, ”os”, ”danskere”, ”de”, ”man” og ”alle”. 

De sproglige valg repræsenterer således en diskurs om, at der 

findes en dansk fælleskulturel baggrund og nationalkarakter, samt 

en stærk og tilstedeværende national identitet.  

 

Hvilken dansk identitet er ”den rigtige”? 

Et af de centrale omdrejningspunkter i Sider af dansk kultur er den 

nationale identitet. I det her afsnit skal vi se nogle eksempler på, 

hvordan materialet fremstiller træk ved dansk kultur, og hvordan 

forfatternes egne værdier og holdninger kommer til syne og kan 

ses som et partsindlæg i en intern dansk værdidebat om 

danskhed. 

I de følgende citater møder vi denne værdidebat. Citaterne 

indgår i materialets beskrivelse af den historiske udvikling hen 

imod en nation og et folk med fælles nationale symboler (de rød-

hvide farver, kongehuset, danske sportshelte). Men citaterne 

benyttes samtidig til at vise, at der kan være forskel på, hvilke 

nationale symboler, værdier og principper man kan have, og hvilke 

materialets forfattere sympatiserer med. I citaterne trækkes der på 

politikeren Pia Kjærsgaards og digteren Benny Andersens 

definitioner på danskhed, samt Sider af dansk kulturs definition af 

demokrati. 

 

Lederen af Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, blev 

interviewet af en journalist fra dagbladet Politiken i juni 

1996. Hun er imod indvandrere og EU. Han spurgte 

hende, hvad det ville sige at være dansk. Hun svarede: 

”Det har noget med de rød-hvide farver at gøre, med 

bøgen, at man er glad, og at man føler at Danmark er et 

godt og dejligt land at leve i. Og det er det, vi ønsker, at 

Danmark skal være.” (linjeskift) Som man kan se, bruger 

hun de populære nationale symboler, når hun skal 

fortælle, hvad det vil sige at være dansk. (fra kapitlet 

”Dansk nationalfølelse”, ibid.: 40. Mine understregninger) 
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Her positionerer forfatterne Pia Kjærsgaard som en, der har et 

andet syn på dansk kultur end dem selv, og tager på denne måde 

afstand fra hendes definition af, hvad der er dansk. Der bliver 

fokuseret på, at Kjærsgaard er imod indvandrere og EU og bruger 

populære nationale symboler – hvilket tenderer en fremstilling af 

hende som politisk populist. Men Kjærsgaard-citatet siger ikke 

noget om indvandrere og EU. Det siger noget om, hvad det vil sige 

at være dansk – en blanding af nationale symboler og at føle sig 

glad og godt tilpas i sit land. I den følgende del af citatet bliver 

forfatternes diskurs angående det danske præciseret i en kritik af 

Pia Kjærsgaards udtalelse: 

 

Men hun siger ikke noget om vores demokrati og vores 

tanker om et velfærdssamfund, hvor alle kan leve i 

sikkerhed og værdighed med hinanden (også 

indvandrere). (Ibid.: 40. Mine understregninger) 

 

Forfatterne positionerer sig her tydeligt ved at bringe deres egne 

værdier og holdninger til torvs. Forfatterne søger med hjemmel i 

’vores demokrati’ og ’vores tanker’ at kritisere Kjærsgaard og 

udelukke hende og ligesindede fra det danske. Parentesen om 

indvandrere kan i den sammenhæng tolkes som den befolknings-

gruppe, der egentlig er forfatternes ærinde. 

Et andet syn på det danske repræsenteres af Benny 

Andersen, der gør det ’pæredanske’ til noget inkluderende, og her 

er der ikke nogen kritiske kommentarer fra forfatterne: 

 

For danskere er det svært at sige, hvad det vil sige at 

være dansk, fordi det er noget selvfølgeligt. Det er lige så 

selvfølgeligt som at trække vejret. (linjeskift) For eksempel 

siger forfatteren Benny Andersen i digtet ”Verdensborger 

i Danmark”, at han er pæredansk, selvom hans skjorte er 

indisk, hans sko er italienske, hans bil er japansk, og hans 

ur er fra Schweiz eller Hong Kong. (Ibid.: 40. Mine 

understregninger) 

 

Forfatterne fokuserer her på det svære i at få hold på, hvad det 

danske er. Men viser med Benny Andersen-digtet, at det 
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pæredanske forbliver uantastet af at være en del af den 

globaliserede verden. Forfatterne fremstiller herved en position, 

hvor det ikke er nødvendigt at vende sig indad mod det nationale, 

som Pia Kjærsgaard ifølge forfatterne gør det, for at bevare det 

danske. Man kan dog indvende, at Pia Kjærsgaard i det 

ovennævnte citat ikke forholder sig til Danmark og danskhed som 

en del af en global verden, men kun forholder sig til, hvad det vil 

sige at være dansk. Mens Benny Andersen forholder sig til det 

globale aspekt, hvilket også fremgår af digtets titel. 

Lignende holdningsforskelle kommer frem i materialet 

angående demokrati. 

 

Det er vigtigt for demokratiet, at hver enkelt person har 

så meget personlig frihed som muligt. At han/hun tænker 

og handler selvstændigt og tager ansvaret for sig selv. 

Der kan ikke være rigtigt demokrati i et samfund, hvor 

præsterne bestemmer, hvad man skal tro og tænke, hvor 

forældrene bestemmer, hvem man skal giftes med, eller 

hvor en mand bestemmer, hvad hans kone skal stemme 

på. (Ibid.: 46. Mine understregninger)  

 

Også her kommer forfatternes holdninger og værdier frem i det, 

der begynder som en mere neutral beskrivelse af grundlaget for 

demokrati og ender som en værdidom over andre former for 

samfund. Hvem er den intenderede læser? Det kan være de 

udlændinge, der kommer fra stater, hvor individet har mindre grad 

af selvbestemmelse jf. præsternes, forældrenes og mandens rolle i 

citatet. Men hvorfor er der her behov for at fortælle det så 

udførligt, kunne man som læser spørge sig selv? I denne diskurs 

positionerer forfatterne tilsyneladende ikke udlændinge som 

ligeværdige deltagere i en diskussion og definition af demokrati. 

Derfor kan citatet sat på spidsen give læseren indtryk af, at det er 

de bedrevidende danskere, der skal forklare de mindre begavede 

udlændinge, hvad demokrati er. Forfatternes diskurs og 

positionering af os og dem bliver hermed en anden, end vi så i 

eksemplerne med Pia Kjærsgaard og Benny Andersen. Her blev 

det udenlandske inkluderet som noget positivt i forfatternes optik.  
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Gennemgående kan man sige, at fremstillingen af dansk kultur i 

Sider af dansk kultur kommer til at afspejle en essentiel tilgang til 

kultur og lægge sig op ad et beskrivende kulturbegreb (fx Jensen 

2013). Centralt står en afgrænsning af grupperinger ud fra 

etnicitet, sprog og nationalstater. På den måde ses kultur, som 

noget man er og fødes ind i. Der tages ikke højde for andre former 

for fællesskaber og identiteter. Forfatterne inkorporerer ikke et 

mere komplekst syn på identitet og kultur med fokus på diversitet, 

hvor individet benytter sig af flere identiteter og indgår i flere 

kulturer. 

Din dansker – nye sider af dansk kultur 

Titlen Din dansker – nye sider af dansk kultur er en intertekstuel 

reference til Sider af dansk kultur. Den signalerer på den ene side 

en fortsættelse af det første materiale (nye sider), men på den 

anden side kan den tolkes som et brud med det forrige materiale. 

Titlen er lidt tvetydig, idet den på den ene side kan tolkes med tryk 

på ’dansker’ – værsgo her er din dansker, sådan er han/hun/de. 

Men trykket kan også placeres på ’din’ og give indtryk af en 

dansker, man selv vælger. En dansker eller dansk identitet, der kan 

konstrueres, som man selv ønsker det. Det kan både tolkes som 

en vægtning af det kollektive og en vægtning af det individuelle. 

Forsideillustrationens afbildning af skulpturen Han – en ny-

fortolkning af Den lille havfrue i form af en forkromet nøgen dreng 

- kan på samme måde ses som et udsagn om og diskussion af 

kultur og identitet, som mere og andet end det nationale. I det 

følgende skal vi se på, hvordan materialet behandler dette. 

 

Hvem tales der om? 

Forfatterens forsøg på at nuancere fællesskabet kommer til udtryk 

i måden, danskerne italesættes på i Din dansker. Den nationale 

identitet og danskhed portrætteres som noget foranderligt og ikke 

noget, som alle borgere i Danmark nødvendigvis deler. Forfatteren 

bruger blandt andet styrkemarkører (meste, fleste, nuværende) for 

at undgå generalisering fx: ”det meste af befolkningen”, ”de fleste 

indbyggere i Danmark”, ”den nuværende danske selvopfattelse” og 

”danskheden – lige som for eksempel tyskheden, svenskheden og 

italienskheden – bliver ved med at udvikle sig og altid er på vej et 

nyt sted hen”. Men også udtryk, der inkluderer alle grupperinger i 
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samfundet eller præciserer, fx: ”befolkningen”, ”Danmarks 

befolkning”, ”danskere”, ”folk”, ”engelsk-danske”, ”dansk-kinesiske”. 

Det er her interessant, at ordvalget generelt ikke fokuserer på en 

dansk etnicitet, men mere inkluderende på de mennesker, der 

udgør befolkningen i Danmark. Mennesker kan have flere 

etniciteter og identiteter, og disse er foranderlige. 

Men der er også eksempler, hvor fokus er på en mere 

personlig tilgang til danskhed og national identitet fx: ”føle sig 

dansk”, ”føler sig som en del af fællesskabet danskerne”, ”vi-følelse”, 

”have lov til at føle sig jamaicansk”, ”dansk-udansk”, ”det ”særligt 

danske””. Her bliver den nationale identitet en mere diffus 

størrelse, der har noget at gøre med følelser og det at føle sig som 

en del af en gruppering (se også Femø-Nielsen (2005) for analyse 

af udanskhed). Men kan også ses som en processuel opfattelse af 

identitet (fx Frello 2003; Liep & Olwig 1994), hvor identitet i 

udgangspunktet er noget, man gør og skaber, og ikke noget, man 

er født ind i. Herved også et fokus på danskhed som en 

konstruktion og noget foranderligt – det ændrer sig, hvad der 

anses for at være dansk og udansk. Det ”særligt danske” er ikke en 

fastforankret størrelse og derfor sættes det i anførselstegn. 

Diskussionen af det typisk danske, og om der findes noget 

sådant, indgår endvidere eksplicit i materialet, og forfatteren tager 

det op flere steder fx i kapitel 2, ”Sådan er danskerne”: 

 

Hvis man beder ti danskere beskrive en typisk dansker, vil 

deres beskrivelser helt sikkert ikke være ens. Danskere er 

forskellige, og derfor vil de heller ikke være enige om, 

hvordan en typisk dansker er. Når det er sagt, så vil der 

nok alligevel være en del af dem, der er enige om, at 

typiske danskere især er: frie og lige. (Kirkebæk 2013: 28. 

Mine understregninger)  

 

Her understreger forfatteren selv dilemmaet i at sige noget gyldigt 

om det typisk danske. Alle vil sige noget forskelligt, men alligevel er 

der noget, som ’en del af dem’ er enige om. Forfatteren forsøger 

således både at fastholde et nuanceret blik på fællesskabet 

danskere og at åbne op for et mere individualiseret blik på 

danskhed. Forfatteren tager forbehold ved brug af styrkemarkører 
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”nok alligevel”, ”en del af dem” og ”især”. Forfatteren garderer også 

sin egen påstand om, at det er muligt at sige noget generelt om 

danskere, ved at bruge gendrivelse i den første del af citatet og 

indlede påstanden med ”når det er sagt”.  

I Din dansker vægter forfatteren synet på identitet som 

værende individuelt skabt og ikke primært kollektivt nedarvet, og 

det understøtter materialets opbygning også. Her er der ikke valgt 

en kronologisk, nationalhistorisk funderet fortælling, som vi så i 

Sider af dansk kultur, men i stedet en tematisk opdeling, hvor 

kapitlerne ikke følger en bestemt kronologi, men har fokus på 

forskellige former for identitet - køn, børne- og voksenliv, samt 

andre aspekter af menneskers liv i Danmark.  

 

Flerstrenget strategi 

Nu vil jeg komme nærmere ind på, hvordan forfatteren til Din 

dansker ser på danskhed i de to første kapitler. Man kan sige, at 

der overordnet er tale om en flerstrenget strategi. På den ene side 

har forfatteren et dekonstruerende udgangspunkt til, hvad 

danskhed er – specielt første kapitel ”Hvem er dansk – hvad er 

dansk?”. Her fokuserer han på, at der ikke findes en statisk og fast 

kerne i danskheden. Det ser vi eksempelvis i kapitlets underafsnit, 

hvor forfatteren modstiller forskellige udsagn om, hvad det vil sige 

at være dansk fx: ”Hvordan bliver man dansker?” her med fokus på 

de formelle krav, ”Hvornår er man dansk?” her i forhold til at føle 

sig dansk og blive opfattet som dansk og ”Kan man vælge at være 

dansker?” her hvordan folk opfatter sig selv som danske, mens 

andre ikke gør det. På den anden side forsøger materialet – 

specielt i andet kapitel ”Sådan er danskerne” - at indkredse fælles 

træk ved danskerne. Årsagerne til trækkene søges begrundet i den 

samme form for nationalhistorisk forklaringsmodel, som vi så i 

Sider af dansk kultur. Begge materialer har således særligt fokus på 

grundloven og velfærdsstaten som forklaring på danskernes 

lighedsideal. 

I materialets tre sidste kapitler er der fokus på danske 

praksisser, og her gør forfatteren meget ud af at relativere i 

forhold til globale praksisser. Det skal forstås på den måde, at 

forfatteren ikke søger at fremhæve danske praksisser som særligt 

gode i forhold til andre landes praksisser. Herved lægger 
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materialet sig op ad et komplekst kultursyn (Hannerz 1992), hvor 

kultur forstås som fælles praksisser og ses i relationer (fx Agar 

2006; Bauman 1999; Liep & Olwig 1994).  

Forfatteren til Din dansker bruger ikke selv ordet ’praksis’, 

men taler om fx ”fælles træk, ligheder og paradokser i danskernes 

måde at være på” (Kirkebæk 2013: forordet). Bogen igennem bliver 

danskernes ’måde at være på’ præsenteret via eksempler på, hvad 

danskere gør, og hvilke tanker og forestillinger der ifølge 

forfatteren kan ligge bag, i forskellige dagligdagssituationer. 

Forfatteren tager hermed udgangspunkt i den konkrete praksis og 

bruger den til at sige noget om fælles træk, værdier og normer i 

dansk kultur. Praksis bliver således en bestemt handling, måde at 

gøre noget på, eller måde at være på, som flere har til fælles. 

Herved opstår der et fællesskab med bestemte normer og værdier, 

en egen kultur. Opfattelsen af kultur som praksis kan man forstå 

ud fra en antagelse om, at kultur ikke findes i sig selv, men opstår i 

en foranderlig proces gennem menneskelig aktivitet - at kultur er 

objektgjort subjektivitet. Sådan at forstå, at den individuelle 

handling rummer en gyldig opfattelse af virkeligheden, der rækker 

udover det individuelle. Det enkelte individs handlinger indgår i 

relationer til andre individers handlinger og forståelse af virke-

ligheden, hvorved kulturer opstår, forandres og erstattes af nye 

jævnfør Bauman (1999: 94-95).  

Når forfatteren tager udgangspunkt i forskellige praksisser 

giver det ham mulighed for at sammenligne praksisser i Danmark 

med praksisser globalt set. Det kan gøre materialets fokus mindre 

nationalt og etnisk orienteret, da forfatteren ikke er nødt til at 

bruge den danske nationalhistoriske kontekst som forklaring på en 

kultur, men i stedet kan tage udgangspunkt i en praksis. Det giver 

mulighed for at fremhæve praksisser, som er universelle, og også 

praksisser, der er mere særegent danske. Men det er også en svær 

balance, der indebærer en risiko for generaliseringer, hvor 

forfatteren kan blive nødt til at pege på noget som en dansk 

praksis over for noget som en udenlandsk praksis. Det kan også 

være nødvendigt at generalisere, hvis man overhovedet vil kunne 

sige noget om dansk praksis og kultur og få sine pointer frem uden 

for mange forbehold og nedtoninger. De valg, forfatteren træffer, 

er således ikke kun interessante ud fra et formidlingsperspektiv, 
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men også ud fra muligheden for at sige noget meningsfuldt om 

fællestræk ved større fællesskaber som nationer. Eksempel: 

 

Når man elsker nogen, ønsker man som regel at være 

sammen med dem. Sådan er det også med danske 

forældre. De elsker deres børn og vil gerne være sammen 

med dem, men ikke hele tiden. Og på det punkt er de nok 

lidt anderledes end mange andre forældre. Der findes 

lande, hvor moderen til et nyfødt barn ikke ser sig selv 

som et selvstændigt individ. Mor og barn er ét, lige som 

da barnet lå i morens mave. Moren kan ikke forestille sig 

at være væk fra barnet, og når det sover til middag, 

sidder hun med det på skødet, mens det sover. Så er hun 

klar til at være sammen med barnet, så snart det vågner. 

Sådan er der ikke ret mange danske mødre, der ville 

gøre. (Kirkebæk 2013: 65. Mine understregninger) 

 

I eksemplet fremstår danske forældre og mødre (og også gruppen 

af udenlandske mødre) mere eller mindre som en uniform gruppe 

med samme praksis. Først til sidst kommer en nuancering af de 

danske mødre sat over for en ”udenlandsk” praksis. Her kan man 

som læser overveje, om forfatterens ønske om at fremsætte en 

særlig pointe angående træk og tendenser ved nyere danske 

praksisser gør det nødvendigt at generalisere. Samt om den 

mindre grad af nuancering medfører et for entydigt billede af, 

hvem praksisfællesskabet består af, og udsagnet dermed risikerer 

at miste gyldighed. Samtidig kan man sige, at forfatteren derved 

kommer til at give en essentialistisk fremstilling af danske mødre 

og ikke et komplekst billede af dem. Det entydige billede af danske 

forældre og mødres praksis sat over for de udenlandske mødres 

kan derudover opfattes som værdiladet, idet det giver mulighed 

for fordømmelse udefra. Det samme kan, som vi skal se, siges om 

diskursen om den frie, selvstændige, danske kvinde og om danske 

børns udendørs middagslur. 

I materialet er der også eksempler på, at en dansk praksis 

fremstilles som både universel og som noget særegent fx: 
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Er hygge så noget særligt dansk? Nej, det er det nok ikke. 

Det er vanskeligt at forestille sig et sted på jorden, hvor 

folk ikke sidder sammen, snakker, griner og har det rart 

med hinanden. Det særlige ved hyggen i Danmark er 

måske bare, at vi har givet den et navn og gjort den til en 

vigtig del af vores fælles identitet. Danskerne har sat ord 

på noget, som alle mennesker gør, uanset hvor i verden 

de bor, givet det navnet ”hygge” og dermed gjort det til 

noget særligt dansk. (Ibid.: 40. Mine understregninger) 

 

Her er det interessant at se på koblingen af den universelle praksis 

”at hygge sig” med det særegne danske, at sætte ord på 

fænomenet og gøre det til en vigtig praksis for den fælles identitet.  

 

Skift i fokus og praksis som noget større 

Man kan sige, at der sker et skift i materialets fokus. Hvor de to 

første kapitler forsøger at indkredse det danske, danskerne og det 

nationale, er der i de sidste tre kapitler fokus på forholdet mellem 

kønnene, voksne og børn, og det personlige. Det er ikke et 

fuldtonet skift væk fra det nationale, idet det stadig er danske 

mænd, kvinder og børn, det omhandler. Men det er alligevel et 

væsentligt skift i måden at karakterisere på, for her inddrager 

forfatteren andre former for identitet såsom køn, generationer og 

de personlige valg, individet træffer. Forfatteren opererer med 

flere mulige roller og identiteter inden for kategorierne – mænd, 

kvinder, voksne og børn. Det nationale spiller her en rolle som 

forståelseskontekst for fremstillingen af de forskellige identiteter, 

men formålet er ikke at skabe en national identitet som sådan. 

Man får således indtryk af, at de forskellige roller og identiteter, 

som forfatteren bringer i spil, i lige så høj grad kan ses som et 

forsøg på at fremstille et mere mangfoldigt billede af dansk kultur 

og danskere, hvor kultur ikke nødvendigvis knytter sig til det 

nationale, og de fremstillede identiteter fremstår som samtidige 

muligheder for og valg for den enkelte. Dette syn på identitet 

kommer mest tydeligt til udtryk i behandlingen af forholdet 

mellem mænd og kvinder, hvor fx forskellige manderoller (”den 

hårde”, ”den bløde” og ”den nye mand”) holdes op i mod hinanden. 

I fremstillingen af disse emner er det dog i mindre grad klart, om 
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de forskellige roller og identiteter ifølge forfatteren skal opfattes 

som nogle, man kan hoppe ind og ud af efter eget ønske, eller 

efter hvad der er brug for i den sociale kontekst, eller efter hvilke 

positioneringer der kunne kræves i en magtrelation. Eksemplet 

med ”den nye mand”: 

 

Endelig er der en stadig større gruppe mænd, der er i 

gang med at definere en helt ny manderolle, som 

hverken er hård eller blød, maskulin eller feminin. Disse 

mænd er ikke flove over, at de ikke kan skifte hjul på 

bilen, og de skjuler ikke, at de stryger tøj og smører 

madpakker til konen og børnene. Det er de tværtimod 

stolte af. Og de føler sig ikke som mindre mænd af den 

grund! Samtidig kan det godt være, at de går på jagt og 

skyder ænder i weekenden. Men de føler sig heller ikke 

som mere mænd, fordi de gør det. ”Den nye mand” tager 

udgangspunkt i, hvad han har lyst til og finder rigtigt for 

ham og er ligeglad med, hvad andre (mænd og kvinder) 

tænker! Han har gjort sig fri af fortidens traditionelle 

mande- og kvinderoller og er gået i gang med at definere 

en ny. ”Den nye mand” kaster sig derfor med glæde over 

opgaver, som kvinder før havde eneret på. (Ibid.: 59. Mine 

understregninger) 

 

Inddelingen i tre overordnede mandetyper er i sig selv en 

generalisering. Det må antages, at der findes lige så mange 

variationer, som der findes mænd – hvis man fortsætter 

forfatterens tankegang fra det tidligere citerede om danskernes 

egen opfattelse af det typisk danske. Generaliseringer er som 

nævnt problematiske, men også nødvendige for at forfatteren kan 

komme med et udsagn om et fællesskab, som sådanne 

undervisningsmaterialer jo kræver. Det interessante er her, 

hvordan man sprogligt kan undgå, at generaliseringen kommer til 

at fremstå for sort-hvid og uden mulighed for forandring. 

Forfatteren benytter ofte sproglige nedtoninger og forbehold i 

form af styrkemarkører og gendrivelser, og derudover gøres der 

både eksplicit og sprogligt opmærksom på, at praksisser og kultur 

er foranderlige, noget der skabes og er præget af diversitet. I det 



136 

 

ovenstående citat ser vi eksempler på det i de understregede dele: 

”en stadig større gruppe mænd, der er i gang med at definere en 

helt ny manderolle”. Hvor ”en stadig større gruppe mænd” 

fungerer som en afgrænsning af gruppen, men med indbygget 

udvikling ”stadig større”. Mens ”der er i gang med at definere en 

helt ny manderolle” fremhæver, at der er tale om en konstruktion, 

der er i proces og uafsluttet, samt at den kan ses som både 

individuelt og socialt konstrueret. 

I Din dansker har forfatteren, som vi har set, forholdt sig til 

danskhed som en foranderlig og mangfoldig størrelse. 

Danskheden bliver både dekonstrueret og sat til diskussion i de to 

første kapitler af materialet. Mens der i de øvrige kapitler er fokus 

på forskellige praksisser, identiteter og roller. Praksisserne bliver 

brugt til at vise, hvad mange danskere gør anno 2013. Men 

forfatteren bruger også de konkrete praksisser som udgangspunkt 

for udsagn om større tendenser og træk ved dansk kultur. 

Eksempler på dette er:  

 

1) Alles forventede brug af toiletbørster på offentlige 

toiletter i Danmark, der bliver til et udsagn om lighed i det 

danske samfund.  

2) Veluddannede og ressourcestærke kvinder, der vælger 

mænd fra og får børn alene. Det ses som et udslag af, at 

de har fået en høj uddannelse, er økonomisk uafhængige 

af mænd, ikke har tid til karriere, børn og parforhold og 

derfor fravælger det sidste.  

3) Babyer sover middagslur udenfor, hvilket ses som et 

udtryk for, at de danske forældre ønsker voksentid og vil 

gøre barnet selvstændigt og uafhængigt - da begge 

forældre er på arbejdsmarkedet, og barnet skal i 

institution (Ibid.: 32, 46, 64-67).  

 

Eksemplerne på praksisser bruges således til at beskrive noget 

generelt dansk, men giver samtidig plads til individuelle 

forskelle og valg, idet der i udgangspunktet er tale om fælles-

skaber baseret på praksisser. Derved bliver identitet og kultur 

ikke kun et nationalt tilhørsforhold, men en langt mere 
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kompleks størrelse, som vi ser det beskrevet hos fx Bauman 

(1999); Eriksen & Sørheim (1999) og Pierce (1995).  

Opsummerende kan man sige, at Din dansker forsøger at 

fremstille træk ved dansk kultur ud fra praksisser og med fokus på 

kultur som foranderlig og præget af diversitet. Endvidere er kultur 

forstået som praksis kendetegnet ved, at individers praksisser og 

indgåelse i fælles praksisser med andre individer tilsammen 

skaber og udvikler kultur. Materialet lægger sig herved op ad den 

forståelse, der ses i det komplekse kulturbegreb (Hannerz 1992), 

hvor menneskelig praksis skaber kultur, og viden om praksisser 

kan føre til indsigt i kulturer og forandring af disse (Risager 2003; 

Street 1993). 

Diskussion af materialernes og kulturbegrebernes 

implikationer  

Sider af dansk kultur og Din dansker har som vist forskellige 

kultursyn og lægger sig op ad forskellige kulturbegreber. Disse, 

mener jeg, har klare konsekvenser i undervisningssammenhæng. 

Sider af dansk kultur har grundlæggende den opfattelse, at dansk 

kultur skal forstås ud fra en nationalhistorisk kontekst med fokus 

på: folket/danskerne, nationen/Danmark og sproget/dansk. 

Materialet lægger sig således op ad et beskrivende kulturbegreb 

(Jensen 2013), hvor kultur opfattes som noget, der er en helhed, 

der er særegent og kan afgrænses fra andre kulturer. Kultur er 

noget man er og har ved at være født ind i kulturen. Sider af dansk 

kultur er dermed i sit udgangspunkt etnocentrisk, idet den for-

holder sig til den kultur, den beskriver, ud fra sin egen værdinorm 

– i materialet er værdinormen dansk, sådan som dette defineres af 

forfatterne (ikke inkluderende et Pia Kjærsgaardsk værdisæt).  

Din dansker udfolder et andet syn på kultur. Udgangspunktet 

for at forstå dansk kultur er grundlæggende ikke en national-

historisk kontekst, men er i stedet dansk kultur forstået ud fra de 

praksisser, som findes i Danmark og andre steder i verden. 

Materialet bygger således på et komplekst og nuanceret kultur-

begreb med fokus på kultur som praksis. Det medfører, at kultur 

også rummer andre aspekter end det nationale, samt åbner for en 

mere inkluderende tilgang. Praksisser sammenstilles uden nød-

vendigvis at blive vurderet ud fra en etnocentrisk værdinorm og 



138 

 

nationalhistorisk kontekst. Ud fra Baumans forståelse af kultur 

som praksis (Bauman 1999) kan man sige, at Din dansker ser på 

kultur som en almen menneskelig forståelse af og ageren i 

virkeligheden, hvor kulturer opstår i relationer mellem individer, 

og hvor det, der binder fælleskaber sammen, er praksis. Selvom 

dette kan ses som den overordnede tilgang i Din dansker, så er der 

også eksempler på, at forfatteren, i materialets andet kapitel, 

benytter en nationalhistorisk forklaringsmodel i forbindelse med 

grundloven og velfærdsstaten, hvorved kulturforståelsen bliver en 

anden.  

Hvis vi vender tilbage til Gees definition af diskurser fra 

begyndelsen af artiklen, lægger han vægt på, at diskurser først er 

med til at identificere én som medlem af et fællesskab; dernæst er 

de ideologiske, dvs. de fremsætter værdier og synspunkter, og 

afslutningsvis, at dette sker på bekostning af andres værdier og 

synspunkter, da diskurser er relateret til fordeling af social magt 

og hierarkiske strukturer i samfundet (Gee 2011: 18-19).  

I Sider af dansk kultur kan den bagvedliggende diskurs dermed 

forstås ud fra, at man skal have viden om dansk kultur ud fra en 

nationalhistorisk kontekst for at kunne blive en del af det danske 

samfund. Det medfører, at afsenderen og modtageren position-

eres forskelligt. Som vi så det, placerer forfatterne sig med deres 

syn på dansk kultur, danske værdier og dansk praksis i en 

magtposition, hvor de etnocentrisk vurderer andre kulturer og 

værdier ud fra deres egne værdier. Det giver i udgangspunktet 

modtageren, eller i vores tilfælde udlændingen, der er i gang med 

at lære dansk, en position med mindre magt og mulighed for at 

opnå anerkendelse, da vedkommendes egne kulturelle praksisser 

og værdier ikke bliver opfattet som ligestillede, hvis de afviger fra 

forfatternes. Desuden er der i materialet fokus på det særegne ved 

dansk kultur, det ”som kan være svært at forstå og forholde sig til 

for udefrakommende” (Nicolaisen et al 1998: 4). I fremstillingen 

fastholder forfatterne en ’os’ og ’dem’ modstilling, der dog er 

problematisk, da den ikke er stringent gennemført. Analysen viste, 

at det skifter, hvem der er ’os’ og ’dem’, og hvem der er en del af 

fællesskabet, og hvem der står udenfor.  

Dermed beskriver materialet mere end det undersøger eller 

diskuterer. Fremstillingen kommer til at give indblik i forskellige 
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aspekter af en veldefineret danskhed, hvor der nærmest insisteres 

på, at dansk kultur skal være homogen, og vel at mærke den med 

de ”rigtige” værdier. Materialet kan således ses som en del af en 

makrodiskurs om dansk kultur og som et indlæg til en samtidig 

værdidebat anno 1998 om, hvad danskhed skal være. 

Man kan stille sig kritisk over for en sådan altovervejende 

entydig kulturbeskrivelse, hvis primære forklaringsmodel er 

historisk. Man kan kalde det en fungerende misforståelse (Liep & 

Olwig 1994) og et forestillet fællesskab (Anderson 1993), da man kan 

sætte spørgsmålstegn ved, hvor reelt et fællesskab kan være i 

praksis, når det er nationalt, og om det ikke kun kan være et 

fællesskab på et ideologisk plan. Forfatterne til Sider af dansk kultur 

fremstiller danskhed ud fra en isoleret nationalhistorisk kontekst, 

hvor et globalt udsyn mangler til at perspektivere med. De gange, 

der henvises til andre kulturer, sker det i forhold til andre 

nationalstater og for at fremhæve positive træk ved den danske 

kultur (fx om demokrati). Det er således overordnet et etno-

centrisk blik på den danske kultur i forhold til andre nationale 

kulturer. Det giver særligt den uheldige konsekvens, at man i 

fremstillingen ikke benytter sig af muligheden for at drage 

paralleller og vise træk, der kunne være fælles og universelle. 

Ligeledes udtrykker forfatterne ikke overvejelser om en national 

identitets rolle i forhold til andre identiteter fx køn, alder, arbejde 

eller interesser. Diversiteten i den danske kultur er heller ikke i 

fokus, når det kommer til, hvilke personer og repræsentanter for 

dansk kultur der bliver præsenteret i materialet. Det er langt 

overvejende historiske og nutidige personer, der repræsenterer en 

magt- og kulturelite og ikke sociale, geografiske eller politiske 

forskelle, samt etniske grupperinger eller seksuelle orienteringer.   

Det entydige fokus på en dansk national identitet og kultur 

kan måske forklares med, at synet på Danmark som en del af en 

global virkelighed og det danske samfund som værende 

multikulturelt i 1998 ikke var så udbredt. Men man kan også se 

forfatternes valg som en del af en værdikamp og positionering 

mod fx det syn på danskhed som Pia Kjærsgaard repræsenterer i 

materialet. Forfatternes hensigt med materialet kunne således 

forstås som en fundering af egne værdier og syn på dansk 

identitet og kultur ud fra et nationalhistorisk perspektiv. Hermed 
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er forfatternes mål muligvis et forsøg på at gøre krav på og 

fastholde danskhed, Danmark og danskere som en rummelig 

kultur og et imødekommende land og folk. Derved markerer 

forfatterne en distance til den forståelse af danskhed og Danmark, 

som de lader repræsentere ved Pia Kjærsgaard.  

Kultursynet og materialets forsøg på at fastholde en dansk 

identitet lægger sig hermed mere op ad en moderne end en 

postmoderne identitetsforståelse. En moderne identitets-

forståelse, hvor det afgørende i talen om identitet er at konstruere 

en identitet, fastholde den og gøre den stabil. Modsat en post-

moderne identitetsforståelse, hvor den stabile identitet er 

uønsket, i stedet vil man undgå at blive fastholdt og prøve at holde 

alle muligheder åbne (jf. Bauman 1996). Hvis man bruger 

materialet i dag, må man derfor som underviser tage stilling til, om 

dets nationalhistoriske diskurs og forståelse af identitet stadig er 

anvendelig set i forhold til nutidens Danmark. 

I Din dansker er det en anden tilgang til dansk kultur. Selvom 

det næsten er den samme målsætning, begge bøger har: at øge 

forståelsen for dansk kultur, så er der forskel på materialernes 

fokus med hensyn til, hvad der skal forstås. Mens Sider af dansk 

kultur vægter ting, som danskere refererer til og tager for givet (se 

s. 4), vægter Din dansker forståelsen af moderne danskere og 

deres kultur, omgangsformer og uskrevne regler, samt det, der 

undrer udefrakommende i deres møde med danskere (se s. 6). 

Dermed skabes der henholdsvis fokus på det historiske og på 

praksisser. 

Styrken ved fokusset på praksisser i Din dansker er, at det i 

modsætning til en nationalhistorisk forklaringsmodel giver 

mulighed for at vise kompleksitet og diversitet samtidig med, at 

der generaliseres. Men der er selvfølgelig også en risiko for 

overfortolkning, når praksisser bliver ophævet til generelle udsagn 

om kultur, som jeg viste i eksemplerne med toiletbørster på 

offentlige toiletter i Danmark, og babyer, der sover udenfor. 

En anden styrke ved at tage udgangspunkt i praksisser er, at 

universelle eller særegne træk ved praksissen kommer i fokus. Ved 

at inddrage globale praksisser viser forfatteren også, at 

mennesker i Danmark på den ene side gør lige som mennesker 

andre steder, men på den anden side også har særegne 
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praksisser. I kraft af det kan udlændingen i arbejdet med 

materialet blive en ligeværdig samtalepartner om kultur. Herved 

bliver dansk kultur ikke positioneret som en overlegen kultur, 

andre skal indordne sig under, men en kultur, der er til diskussion 

og i konstant forandring. Diskursen er herved en anden, end den vi 

så i Sider af dansk kultur. Forfatteren positionerer sig ikke på 

samme tydelige måde over for andre personer eller grupper. I 

stedet forsøger han at føre en inkluderende, undrende, 

humoristisk og til tider provokerende diskussion af praksisser i 

Danmark med perspektivering til og ligestilling med andre 

praksisser. Tilsvarende er forfatterens forsøg på at nuancere 

beskrivelsen af dansk kultur og at fokusere på praksisfællesskaber 

i stedet for en historisk betinget national identitet med til at 

placere læseren i en mere ligestillet position, hvor praksis præsen-

teres i øjenhøjde. Man kan dog diskutere, om forfatteren risikerer 

at fremmane og fastholde nogle bestemte billeder af danskere ved 

at ophæve konkrete praksisser til udsagn af en mere generel 

karakter om dansk kultur. Det kan blive til en positionering af den 

udenlandske læser, idet denne må forholde sig til praksisser som 

udtryk for værdier og bestemte diskurser. Det kan være, at 

udlændingen har den samme praksis, men ikke deler tolkningen af 

dens betydning. Eller læseren synes, at en beskrevet dansk praksis 

i materialet er uhensigtsmæssig, uacceptabel eller andet, men 

praksissens betydning fremhæves som noget vigtigt i dansk kultur. 

Læseren stilles dermed over for nogle valg og får mulighed for at 

tænke over, overveje og tage stilling til praksisser i Danmark, men 

kan måske også komme til at føle sig presset til at aflægge sig eller 

påbegynde praksisser. 

Der er uden tvivl en stor udfordring i som forfatter at tage 

udgangspunkt i et komplekst kulturbegreb og samtidig sige noget 

meningsfuldt om et nationalt fællesskab. Man kan derfor diskutere 

om så store fællesskaber findes som andet end det Anderson 

(1993) omtaler som ’et forestillet fællesskab’. Det er således en 

svær balancegang for forfatteren, fordi fokusset på praksisser 

bliver en vægtning af de konkrete handlinger, som en gruppe 

individer udfører. Når disse bliver ophævet til større tendenser og 

træk ved et nationalt fællesskab, er der altid risiko for at 

nuancerne bliver utydelige og udsagnene om praksisser bliver til 



142 

 

postulater om en fælles national kultur. Man kan se skiftet i fokus, 

fra det kollektive til det individuelle, som en måde hvorpå, 

forfatteren søger at sikre diversitet, og det gør han ved at forankre 

udtalelserne om kultur og identitet til de konkrete praksisser. 

Derved bliver det identitetsfællesskaber, som den enkelte har 

mulighed for at vælge til, og lægger sig som sådan i tråd med en 

postmoderne identitetsforståelse (jf. Bauman 1996).  

Pædagogiske perspektiver 

Det er rart at blive budt inden for i et fællesskab, og endnu bedre 

hvis nogen vil introducere én til, hvordan fællesskabet fungerer. 

Men hvordan introducerer man i praksis til en så stor og 

mangfoldig størrelse som et nationalt fællesskab? Introduktions-

bøger for voksne udlændinge til det danske samfund rummer som 

vist en dobbelthed. De giver viden og indsigt. Men de fastsætter og 

afspejler også forståelsesrammer, positioner og magtforhold, som 

i bedste fald kan medvirke til og i værste fald kan modarbejde 

udlændinges lyst til og ønske om at indtræde i fællesskabet 

’Danmark’. Undervisningsmaterialerne er selvfølgelig en frem-

stilling af forfatternes synsvinkel på stoffet og er som sådanne 

oplæg til diskussion med læserne (kursister og undervisere). Dette 

er som vist noget, som forfatterne til både Sider af dansk kultur og 

Din dansker er eksplicitte omkring over for læseren.  

I undervisningssituationen er det dog også vigtigt, at 

underviseren indtænker, at læseoplevelsen og udbyttet af 

materialerne ikke vil være det samme for alle kursister, da de vil 

reagere forskelligt på materialernes udsagn ud fra deres viden og 

livserfaring. Det er således vigtigt, at underviseren i sin tilrettelæg-

gelse af et undervisningsforløb med brug af sådanne materialer 

giver plads til, at kursisterne og underviseren selv kan reagere på 

og imod materialet. Derudover er det vigtigt, at der er mulighed 

for og tid til at arbejde videre med diskussioner, der optager 

klassen, og dermed give plads til kursisternes egne tanker og 

overvejelser.          

Hvis forfattere til undervisningsmaterialer udtrykker selv-

refleksion og bevidsthed om eget socialt, kulturelt og politisk 

ståsted i deres materialer, så tydeliggøres det, hvilken position 

man taler fra (Risager 2014). På samme måde kan man som 
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underviser være opmærksom på ens eget ståsted og give plads til 

andre synspunkter. Dette kan selvfølgelig i et større perspektiv 

udvides til, hvilken rolle forlagene har og skal have i forbindelse 

med integration og samfundets overordnede mål med integration 

af udlændinge. Skal målet være at give udlændinge mulighed for at 

indgå som ligeværdige og aktive deltagere i en diskussion af og 

deltagelse i det nuværende og fremtidige danske samfund? Det er 

en politisk diskussion, og svaret bør afspejle sig i såvel 

undervisningsmaterialer som i praksis tilrettelagt af den enkelte 

underviser. 

Men for at de ovennævnte diskussioner om kultur kan foregå 

i undervisningen og andre steder, kræver det også mere konkrete 

pædagogiske tiltag i forhold til især tilegnelse af ordforråd. Sider af 

dansk kultur og Din dansker har forskellige tilgange til arbejdet med 

ordforrådstilegnelse. Hvor det første materiale har et mere 

facetteret arbejde med tilegnelsen af ordforråd og anvendelse af 

dette i diskussionsopgaver, så er ordforrådstilegnelsen og 

tekstforståelsen i det sidste materiale primært lagt over på 

kursisterne selv, mens tiden i undervisningen bruges på diskus-

sionsopgaver. Hvis man medtænker integrationen af udlændinge 

og har et overordnet ønske om, at så mange som muligt skal være 

aktive deltagere i samfundet, både danskere og udlændinge, så 

kan det som en perspektivering til det, jeg ellers har haft i fokus 

her i artiklen, tilføjes, at det også kræver et sprog. 

Undervisningsmaterialer i ’dansk kultur’ bør derfor også have 

fokus på at opbygge et stærkt sprogligt fundament for at sikre 

demokratisk deltagelse i samfundet.  

Netop behovet og muligheden for at deltage er vigtigt at 

medtænke, da kursisterne på de sidste moduler på dansk-

uddannelse 2 og 3 sprogligt er på et niveau, hvor de fleste kan 

indgå i samtaler af mere kompleks karakter om samfund, politik, 

holdninger, værdier m.m. Der er på dette niveau ofte et udtalt 

behov blandt kursisterne for i undervisningssammenhæng og i 

deres hverdag at kunne udfolde sig på et dansk og i et 

samtaleforum, hvor de kan fastholde deres identitet(er) og sociale 

position(er), som hvis de var i deres hjemland.  

Undervisningsmaterialernes bagvedliggende kultursyn og 

kulturbegreber kan være med til at styrke et åbent forum eller 
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skabe et, der er opdelt i ’os’ og ’dem’ med udgangspunkt i en 

national-historisk identitets- og kulturforståelse.  

Udlændinges behov for anerkendelse er et andet perspektiv i 

undervisningssituationen. Anerkendelsen af deres etniske 

identitet, deres person, viden, erfaringer og værdier, og at disse 

anerkendes på lige fod med tilsvarende danske, er, som vi har set, 

også noget materialernes diskurs kan være med til at understøtte. 

Således en anerkendelse af forskellighed, men også enshed, 

hvilket potentielt kan skabe et ønske i kursisten om at investere sig 

selv i samfundet (Pierce 1995). Modsat kan manglende aner-

kendelse risikere at skabe frustration blandt de udenlandske 

kursister i forhold til det at leve i Danmark og have som konse-

kvens, at de distancerer sig til det omgivende samfund (Honneth 

2003; Horst 1988).  

Materialer, der tager udgangspunkt i et komplekst kultursyn, 

giver i sin diskurs og understøttende sproglige italesættelse 

mulighed for at relativere, vise og anerkende, at det ’danske’ ikke 

er det eneste mulige, rigtige eller for den sags skyld en entydig 

størrelse. Pædagogisk giver dette i undervisningskonteksten 

kursisten mulighed for at bringe sine egne praksisser og 

identiteter i spil på lige fod med de beskrevne danske. Man kan 

med Risagers ord tale om ’interkulturel læring’, hvor man lærer om 

”Danmark i verden og verden i Danmark” (Risager 2016).  

I modsætning til dette giver materialer, der søger at beskrive 

kultur ud fra et beskrivende kultursyn, mulighed for en sammen-

hængende fortælling om og forståelse af dansk kultur ud fra 

nationalhistorien. De kan vise en identitetsmæssig og kulturel 

kontinuitet op igennem historien, men risikerer at lave et stereo-

typt billede af danskere og i for stor grad gøre den moderne 

dansker til et produkt af en dansk historisk kontekst. 
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KAN NANA BIDRAGE TIL KULTURFORSTÅELSEN HOS DEN 

VOKSNE ANDETSPROGSLEARNER? 

EN ANALYSE AF FORÆLDREMØDET I DR’S TV-SERIE NANA 

Kristine Rode Larsen 

Indledning 

Det er ét af målene med det officielle danskuddannelsessystem for 

voksne, at deltagerne opnår kendskab til danske kultur- og 

samfundsforhold. I den gældende bekendtgørelse af lov om 

danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Undervisnings-

ministeriet 2015) kan man bl.a. læse følgende: 

 

Formålet med uddannelse i dansk som andetsprog 

(danskuddannelse) er at bidrage til, at voksne 

udlændinge med udgangspunkt i deres individuelle 

forudsætninger og integrationsmål opnår nødvendige 

dansksproglige kompetencer og viden om kultur- og 

samfundsforhold i Danmark, så de kan blive deltagende 

og ydende medborgere på lige fod med samfundets 

øvrige borgere (Undervisningsministeriet 2015: kap. 1: 

Formål og målgruppe, § 1. Min fremhævning). 

 

Fra mit arbejde som underviser i dansk som andetsprog for 

voksne ved jeg, at autentiske danske film og serier er et hyppigt 

anvendt undervisningsmateriale. Men hvad kan et sådant 

materiale egentlig bidrage med i forhold til kursisternes udvikling 

på andetsproget, særligt kulturforståelsen? Jeg vil i denne artikel 

formidle resultaterne af en undersøgelse, jeg har foretaget med 

det formål netop at afdække hvilket potentiale, der er i en 

autentisk dansk tv-serie som undervisningsmateriale i forhold til 

ministeriets mål for kulturforståelse i undervisningen af voksne 

med dansk som andetsprog. 

Tv-programmet, der er genstand for min analyse, er 

Danmarks Radios børneudsendelse Nana (manuskript af Schultz, 



148 

 

instrueret af Pilmark, DR 1985). Serien er blevet vist på DR 

gentagne gange i løbet af årene og var ét af de programmer, jeg 

selv holdt meget af at se som barn. Serien omhandler pigen Nana, 

hendes forældre og hendes hverdagsliv hjemme og i en almindelig 

dansk folkeskole, hvor Nana i seriens første afsnit starter i første 

klasse. Tidsrammen er 1970’erne og 1980’erne (måske endda 

1960’erne; mere om dette i næste afsnit) og beskriver altså en 

dansk familie og i bredere forstand det danske samfund på denne 

tid. Selvom serien beskæftiger sig med det ”almindelige”, er Nanas 

familie og hendes hverdag i skolen langt fra almindelig. På den 

måde opstår der grundlag for satire, hvilket vil fremgå af analysen. 

Jeg har valgt at analysere Nana netop for at undersøge, hvordan og 

hvorvidt serien i kraft af sin satiriske behandling af det almindelige 

kan give kursister med en anden kulturel baggrund indsigt i den 

(almindelige) danske hverdag.  

Man kunne diskutere, hvorvidt det i andetsprogs-

undervisningen anno 2015 overhovedet er relevant at beskæftige 

sig med en serie, der portrætterer Danmark i 1980’erne og årtierne 

før. Jeg vil vove den påstand, at serien er relevant for at forstå 

samtidens Danmark, netop fordi Nanas sociokulturelle 

omstændigheder er dem, der har formet dels mine forældres og 

dels min egen generation og dermed måske store dele af den 

voksne befolkning i dagens Danmark. I det perspektiv er Nana 

relevant for alle, der ønsker at forstå det danske samfund og de 

danskere, der udgør det, i dag. 

Jeg vil i det følgende lægge ud med at opridse den historiske 

tidsramme for Nana. Efterfølgende vil jeg redegøre for min metode 

til analyse af det udvalgte klip fra tv-serien. Dernæst følger selve 

analysen, og til sidst vil jeg samle trådene og konkludere, hvad 

analysen af Nana siger om seriens potentiale i forhold til kultur-

forståelsesdimensionen i den voksne andetsprogsundervisning. 

”Nana” før og nu 

Nana er produceret i 1985, men der er indikationer på, at 

programmet portrætterer en tid, der ligger længere tilbage. Her 

tænker jeg bl.a. på omgangsformen i skolen, hvor lærerne tiltales 

høfligt med ”frøken” og ”hr.”, hvilket fremgår af transskriptionen i 

afsnittet Datagrundlag og metode. Ifølge den amerikanske antro-
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polog Borish (1991) begyndte brugen af ”De-formen” at glide ud af 

sproget i løbet af 1960’erne for at være nærmest udryddet fra det 

danske sprog i starten af 1980’erne. Dette svarer til mine egne 

erfaringer: Man tiltalte lærerne med ”du” og uden titel, da jeg selv 

begyndte i skole i 1988, tre år efter at Nana blev produceret. Man 

kan gisne om, at brugen af statusmarkørerne er instruktørens 

egne barndomserindringer, der spiller ind; under alle omstændig-

heder begrunder denne observation at placere Nana i et bredt 

tidsperspektiv fra før 1985. Der er med andre ord tale om årtierne 

umiddelbart efter studenteroprøret i 1968. 

Én af de centrale følger af studenteroprøret i 1968 var 

nedbrydelsen af det bestående, såsom familien, skolen og 

nationalstaten; altså et opgør med samfundets autoriteter og 

hierarkier, hvilket gav plads til det selvstændige individ (Jørgensen 

& Jensen 2008). Ifølge Borish (1991) og Hansen (1980) forstærkede 

studenteroprøret to af grundværdierne i den danske kultur, nemlig 

egalitarismen og demokratiet. 

Egalitarismen i den danske kultur kommer ifølge Hansen 

(1980) til udtryk i danskernes værdsættelse af ydmyghed, både på 

egne og andres vegne, således at der hersker en generel modvilje 

mod at foregive at være mere, end man er, eller søge 

anerkendelse for ens præstationer samt en modvilje mod at ud-

skille dem, der er bedre end gennemsnittet; med andre ord, dét 

der i folkemunde betegnes som ”Janteloven”. Borish (1991) tolker 

disse karaktertræk som en del af danskernes tendens til balance 

og moderation - en tendens som gerne udtrykkes i form af satire. 

Fx er Holbergs Erasmus Montanus et eksempel på en satirisk 

komedie med den morale, at man bør være skeptisk over for al 

forstillelse, særligt fra lærde mænd. Ifølge Eriksen & Sörheim 

(2001) bevirker danskernes skepsis over for autoriteter, at 

danskerne i det daglige nedspiller hierarkiske forhold og viser 

begrænset respekt for autoriteter. 

Man kunne indvende, at ovennævnte skildring af danskernes 

forhold til egalitarisme tegner et meget stereotypt billede af dansk 

kultur. Dette ses bl.a. af Borish’ brug af udtryk som ”national 

character” samt hensigten om at identificere ”something that is 

specifically ’Danish’” og ikke mindst den antagelse, at der skulle 

eksistere ”systematic commonalities in mode of thought, feeling, 
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and social behavior” (Borish 1991: 214). Hos Hansen (1980) støder 

man på udtrykket ”cultural assumptions” (Hansen 1980: 3), hvilket 

også giver udtryk for den forestilling, at der eksisterer et fælles 

tankesæt hos samtlige individer i samfundet. Der er ifølge Yilmaz 

(2003) ikke tale om en virkeligt eksisterende identitet men derimod 

om en politisk konstruktion, der giver forestillingen om et nationalt 

fællesskab; dét, der hos Anderson (2006) beskrives som imagined 

communities.  Denne forestilling er skabt gennem de seneste 150 

års samfundsmæssige diskurs med det formål at definere 

danskheden i forhold til den anden (the Other). Historisk set spillede 

Grundtvig en central rolle i forhold til at forene de mindre 

bondesamfund i et større nationalt fællesskab med Tyskland i 

rollen som ”den anden”. I samtiden udgøres modpolen til 

”danskheden” af dels Den Europæiske Union og dels indvandrer-

kulturen, der også kan opfattes som en konstruktion i sig selv 

(Yilmaz 2003). 

Denne diskurs indebærer en kulturopfattelse, der anser 

kultur og nation som værende sammenfaldende. Dette er udtryk 

for en klassisk kulturopfattelse (Liep & Olwig 1994), der berettiger 

at fremstille kulturer som homogene og afgrænsede helheder, 

hvilket automatisk fører til en noget stereotyp skildring. Ikke desto 

mindre er Borish’ (1991) og Hansens (1980) analyser anvendelige i 

min videre analyse, så længe de tages som udtryk for nogle 

tendenser, som på daværende tidspunkt (1960’erne, 1970’erne og 

1980’erne) gjorde sig gældende i det danske samfund. Jeg vil vende 

tilbage til disse tendenser i forbindelse med den kritiske 

diskursanalyse. 

Rammen for forståelse – skemaer, scripts og aktivitetstyper 

Nana er en serie bestående af seks afsnit, hvoraf min 

undersøgelse beskæftiger sig med en specifik scene fra afsnit 3 

(Sid stille dernede), nemlig forældremødet på Nanas skole. 

Forældremøde er en begivenhed, der er en fast del af skole-

hjemsamarbejdet i den danske folkeskole og kan opfattes som det, 

der i litteraturen kaldes et script (fx Mandler 1984). Dette begreb 

hidrører fra den teori, at menneskets evne til at huske og genkalde 

sig historier og begivenheder hænger sammen med eksistensen af 

mentale skematiske strukturer for prototypiske historier, begiven-
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heder og situationer (Bower et al 1979; Mandler 1984; Piaget 1963; 

Schank & Abelson 1977). Således benytter Mandler (1984) det 

overordnede begreb skema som fællesnævner for forskellige typer 

af skematiske forestillinger og det mere specifikke script om den 

skematisk strukturerede forestilling om specifikke dagligdags-

begivenheder, såsom en tur i supermarkedet. Et script antages at 

have en stærk mental repræsentation bestående af specifikke 

delelementer i en fast rækkefølge (se Bower et al 1979).  Dette 

medfører, at et scripts faste elementer kan forudsættes at være 

bekendte af parterne i en samtale og derfor ikke behøver at blive 

nævnt (Schank & Abelson 1977). Nyere teorier benytter termen 

aktivitetstype (activity type, Levinson 1979) og understreger, at der 

er tale om en dynamisk proces, der udvikler og ændrer sig i takt 

med deltagernes interaktion (Gumperz 1982). Levinson (1979) 

definerer aktivitetstyper således: 
 

goal-defined, socially constituted, bounded, events with 

constraints on participants, setting, and so on, but above 

all on the kinds of allowable contributions (Levinson 

1979: 368). 

 

Det følger af denne definition, at enhver aktivitetstype er 

forbundet med et sæt af forventninger, og at disse er kultur-

specifikke (Bower et al 1979). Som Gumperz (1982: 167) udtrykker 

det: 
 

Since speech activities are realized in action and since 

their identification is a function of ethnic and 

communicative background special problems arise in a 

modern society where people have widely varying 

communicative and cultural backgrounds. 

 

Man kan med baggrund i aktivitetstype-teorien derfor forvente, at 

aktivitetstypen ’forældremøde’ sætter forskellige forestillinger i 

gang hos forskellige forældre, og at forskelle i kulturel baggrund 

kan være én af årsagerne til de divergerende opfattelser. 
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Datagrundlag og metode 

I undersøgelsen vil jeg analysere et klip fra forældremødet på 

Nanas skole. Klippet indeholder en dialog mellem lærerne, 

forældrene og Nana, der som det eneste barn er til stede ved 

mødet. 

Nedenfor gengives transskriptionen af interaktionen til 

forældremødet. Transskriptionen indeholder ud over selve den 

verbale konversation andre lydlige og visuelle indtryk, der har 

relevans for analysen. I transskriptionen har jeg noteret det non-

verbale enten ved at angive ”non-verbalt” i venstre kolonne eller i 

parentes med kursiv efter den enkelte ytring indledt med ”non-

verbalt”, såfremt den non-verbale handling sker samtidig med 

ytringen. For de øvrige transskriptionskonventioner henviser jeg til 

Bilag A. 

 

01 Non-verbalt En ny scene starter: Man kan høre en 

bankende lyd, og Nana kigger til siden. 

Eftersom der ingen andre elementer 

indgår (bortset fra de snakkende 

forældre i baggrunden), kan det 

udledes, at hun kigger efter lyden 

02 Frk. Lind Vi her på skolen synes det 

er meget vigtigt at vi 

lærer hinanden at kende så 

hurtigt som muligt (non-

verbalt: Frk. Lind sidder bag katederet 

med front mod klasseværelset) 

03 Non-verbalt En mor (Kristians mor) sidder og 

vipper på stolen, det er her den 

bankende lyd kommer fra. Hun tager 

en bid af en småkage og kigger op på 

Frk. Lind 

04 Frk. Lind Vi havde virkelig håbet at 

flere forældre havde taget 

sig tid til at [komme] 

05 Nana                [Kristians 

mor vipper på stolen 
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06 Non-verbalt Nana kigger skråt ned i retning af 

stolebenet 

07 Frk. Lind Ah det (.) tror jeg [nu 

ikke 

08 Nana                     [det 

GJORde hun 

09 Frk. Lind Ja det er virkelig meget 

beklageligt at ikke flere 

har tid [til (non-verbalt: Den 

bankende lyd høres tydeligt) 

10 Nana         [Nu gør hun det 

igen 

11 Frk. Lind Jamen så mange 

forældremøder er der jo 

trods alt heller ikke vel 

12 Non-verbalt Den bankende lyd fortsætter, generel 

småsnak i baggrunden 

13 Frk. Lind Nå ja nu skal jeg 

selvfølgelig ikke sidde og 

skælde ud på dem som ER 

kommet   

14 Non-verbalt Småsnakken og vippen på stolen 

fortsætter 

15 Jespers far Øh jeg vil gerne spørge 

med [hensyn til de 

16 Nana     [du skal række 

fingeren op hvis du vil 

sige noget (non-verbalt: Med 

blikretning mod Jespers far) 

17 Frk. Lind Øh det er Jespers far 

ikke? 

18 Jespers far Jo og Lindas øh øh [men 

hun går 
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19 Nana                    [vi kan 

jo ikke alle sammen tale i 

munden på hinanden (non-

verbalt: Med blikretning mod Jespers 

far) vel Frøken Lind? (non-

verbalt: Idet hendes blikretning skifter 

til Frk. Lind) 

20 Nanas far Shh 

21 Nana Jesper rækker heller 

aldrig hånden op 

22 Frk. Lind Nu synes jeg vi skal høre 

hvad Jespers far vil 

spørge om ikke Nana? 

23 Jespers far Ja det var dét med de 

store bogstaver 

24 Nana Det vil min far også 

spørge om 

25 Nanas far Nej (non-verbalt: Sagt med betoning 

men med lav stemmeføring og rynken 

på panden) 

26 Frk. Lind Du afbryder Nana. Hvad var 

de:et (non-verbalt: Sagt imens hun 

kigger på Jespers far) 

27 Pias mor Det her brev der er noget 

(.) der er noget [jeg ikke 

(non-verbalt: Hun holder et brev op og 

kigger på det med rynkede bryn) 

28 Frk. Lind                  [Ja det 

vender vi tilbage til.  

[Først så øh 

29 Kristians mor [Åhh (non-verbalt: Stolen vælter med 

et brag, og hun falder ned på gulvet) 

30 Non-verbalt Matematiklæreren kigger med et tomt 

blik, kameraet skifter til Frk. Lind, som 

også ser undrende til 
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31 Nana Ja sådan går det når man 

vipper på stolen. Vipper I 

også på stolen derhjemme? 

(non-verbalt: Imens Kristians mor 

kommer på benene og får sat sig på 

stolen igen) 

32 Kristians far Nej nej det gør vi beSTEMT 

ikke (non-verbalt: Imens han ser op 

på Frk. Lind) 

33 Frk. Lind Jah men øh så tror jeg Hr. 

Jørgensen meget gerne vil 

fortælle lidt om den nye 

matematik (non-verbalt: Imens 

skifter kameraet til to fædre på 

bagerste række, hvor den ene prikker 

til den anden) 

34 Frk. Lind Men øhm helt så ny er den 

vel egentlig heller ikke 

mere vel Hr. Jørgensen? 

35 Hr. Jørgensen Mmm næh nej. Men jeg tror 

lige at jeg (.) at jeg 

først (.) (non-verbalt: Imens 

bytter Frk. Lind og Hr. Jørgensen 

plads, således at det nu er Hr. 

Jørgensen, der tager plads bag 

katederet, idet han stående lægger an 

til at skrive på tavlen) 

36 Hr. Jørgensen Ja det det drejer sig om 

om syvtaller (non-verbalt: De to 

fædre på bagerste række har åbnet to 

flasker øl, skåler og tager en slurk) 

37 Hr. Jørgensen Der er der er nogle af 

børnene der skriver 

syvtaller nedefra (.) (non-

verbalt: Demonstrerer på tavlen) 
Sådan. Og det er forkert. 

Syvtaller skal skrives 

oppefra (.) (non-verbalt: 

Demonstrerer) Sådan 
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38 Nanas far Pias mor skriver også 

nedefra (non-verbalt: Sidder ved 

siden af Pias mor, som er i gang med 

at skrive syvtaller nedefra) 

39 Pias mor Nej (non-verbalt: Idet hun ser på 

Nanas far) 

40 Nanas far Vel gør du da så (non-verbalt: 

Med et skævt smil, idet han peger på 

syvtallerne) 

41 Pias mor Og du sladrer (non-verbalt: 

Imens hun ser på Nanas far med 

rynkede bryn) 

42 Nanas far De de de skal skrives 

oppefra sådan her (non-

verbalt: Tegner i luften). Ikke også 
Hr. Jørgensen? 

43 Pias mor Det gjorde jeg [også 

44 Hr. Jørgensen                [Øh er der 

er der nogen (.) der 

kender forskel på en på en 

masse og og på en en 

mængde? (non-verbalt: Nana rækker 

som den eneste hånden i vejret). Se 
øh nu tegner jeg fire 

liter mælk (.) (non-verbalt: 

Tegner på tavlen) ja (.) (non-

verbalt: Tegner) sådan. Og de 
koster tre femoghalvfjerds 

hver 

45 Ukendt far Det var sgu billigt (non-

verbalt: Imens han kigger på 

forældrene ved siden af) 

46 Hr. Jørgensen Jamen det det er bare et 

eksempel 
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47 Ukendt far Jeg gav fem femogfyrre 

nede i Brugsen i går (non-

verbalt: Idet han igen henvender sig til 

forældrene ved siden af) 

48 Hr. Jørgensen Eh nå jamen så siger vi da 

fem femogfyrre 

49 Ukendt far I superland der kan man få 

dem for fem kroner og 

tredive hvis man køber to 

(non-verbalt: Igen henvendt til de 

andre forældre) 

50 Kristians mor Fem ti (non-verbalt: Sidder ved 

bordet foran den ukendte far men 

vender sig halvt om) 

51 Ukendt mor Fem tredive 

52 Kristians mor På Jernbane Allé 

53 Kristians far Ja fem kroner og ti på 

Jernbane Allé 

54 Ukendt far Hvis man køber to? 

55 Hr. Jørgensen Altså prøv lige at se 

herop. Øh prisen det er 

faktisk lige meget med 

prisen 

56 Ukendt far Nå ja høhø sådan nogle 

lærere de tjener vel penge 

nok (non-verbalt: Henvendt til de 

andre forældre, Kristians far ser på 

den ukendte far og griner) 

57 Kristians far Hehe 

58 Hr. Jørgensen Øh neeej m:[ 

59 Ukendt far            [Vi andre vi er 

jo nødt til at se på hvad 

tingene koster 
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60 Non-verbalt Hr. Jørgensen ser ud som om, han ikke 

ved, hvad han skal sige 

61 Frk. Lind Nu tror jeg vi skal prøve 

at høre efter hvad Hr. 

Jørgen[sen 

62 Ukendt far       [Ja jeg er sgu 

ligeglad 

63 Nana DET sprog vil vi ikke høre 

her, vel Frøken Lind? (non-

verbalt: Idet hun giver et lille nik med 

hovedet på ”DET”. Ser på den ukendte 

far, mens hun siger første del af 

sætningen indtil kommaet, hvorefter 

hun ser op på Frk. Lind) 

64 Frk. Lind Århh 

65 Ukendt far Vi har jo heller ikke S:yv 

ugers ferie vel? (non-verbalt: 

Igen henvendt til de andre forældre, 

med hævede bryn og et tydeligt ”s” på 

”syv” samt et blik, der bevæger sig 

rundt til samtlige af de tre forældre, 

der omgiver ham) 

66 Frk. Lind Måske Hr. Jørgensen kunne 

få lov til at at (non-verbalt: 

Bliver afbrudt af at det banker på 

døren, og imens fortsætter Hr. 

Jørgensen) 

67 Hr. Jørgensen Hvis vi nu tager de fire 

liter mælk (non-verbalt: Bliver 

afbrudt af skoleinspektøren, der banker 

på døren) 

68 Skoleinspektøren Godda:g jeg forstyrrer 

forhåbentligt ikke (non-

verbalt: Med et smil) jeg ville 
bare sige goddag 

69 Forældrene Goddag 
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70 Skoleinspektøren Ja nu hvor børnene skal 

forlade skolen så vil jeg 

blot sige at det har været 

en glimrende klasse. Én af 

vor bedste klasser. Ja jeg 

tror godt jeg tør sige én 

af vor aller allerbedste 

klasser 

71 Frk. Lind Det her det er 1.A Hr. 

Inspektør (non-verbalt: Sidder på 

stolen foran døren og kigger skråt 

bagud og opad på inspektøren) 

72 Skoleinspektøren Jaaa og vi vil komme til 

at savne dem alle sammen 

(non-verbalt: Smiler. Frk. Lind kigger 

ned, opgivende). Og skulle der 
ellers være problemer som 

de har lyst til at drøfte 

med skolens ledelse så er 

de altid velkommen. Ja 

hvad det end måtte være 

73 Nanas far (non-verbalt: Rækker fingeren op) Øh 
det der med de store 

bogstaver 

74 Skoleinspektøren Øh tirsdag og torsdag fra 

elleve til elleve tredive 

eller efter aftale (non-

verbalt: Smiler stadig, Frk. Lind ser 

opgivende ud, kigger ud på forældrene 

og smiler overbærende) Ja det 
var vist det hele. Øh 

farvel (non-verbalt: Nikker til 

matematiklæreren, smiler) 

75 Non-verbalt Matematiklæreren ser rådvild ud og 

vender sig tilbage mod tavlen 

76 En far Den der mælk 

77 Hr. Jørgensen Øhm ja det det kan ligeså 

godt være æbler eller 

appelsiner. Det er det er 

kun et eksempel 
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78 Nanas far (non-verbalt: Ser undrende ud) 
Appelsiner? 

79 Hr. Jørgensen Øh ja (non-verbalt: Blinker nervøst 

med det ene øje) 

 

Sproglig mikroanalyse 

Jeg vil i analysen kombinere en sproglig mikroanalyse med en kritisk 

diskursanalyse af interaktionen på det mere overordnede 

samfundsmæssige makroplan. Først vil jeg forklare principperne 

for den sproglige mikroanalyse. 

Den sproglige mikroanalyse, som jeg foretager, er inspireret af 

de konversationsanalytiske principper. Konversationsanalyse går ud 

på at undersøge systematikken for turtagning i samtale, dvs. de 

underliggende principper, som samtaledeltagere orienterer sig 

imod, når de skiftes til at tage taleture (Sacks et al 1974; Steensig 

2001). Konversationsanalyse er en induktiv metode, idet den 

baserer sine teorier på observationer i konkrete data, fx bestemte 

mønstre, som gentager sig og dermed udgør en regel. Der er tale 

om en dynamisk metode, som fokuserer på processerne i 

samtalen og ikke på det færdige produkt. Grundlæggende følger 

samtalepartnere tre mekanismer for turtagning, nemlig taler-

udvælgelse, hvor nuværende taler udvælger den næste; selvvalg, 

hvor taleren selv tager turen; samt talerfortsættelse, hvor den, der 

lige har talt, vælger at fortsætte sin tur (Steensig 2001).  

 Steensig (2001) kalder sin metode for interaktionel lingvistik, 

idet han henter sine principper fra konversationsanalysen (CA), 

men ser på et bredere udvalg af lingvistiske ressourcer end blot 

mønstre for turtagning. Jeg vil i min analyse gøre det samme og 

har valgt at kalde det for en sproglig mikroanalyse. I 

transskriptionen følger jeg ikke de konversationsanalytiske 

konventioner stringent, da dette detaljeringsniveau ikke er 

nødvendigt for mit formål. Jeg har til gengæld noteret non-verbale 

handlinger mere udførligt, end hvad der er typisk for CA, idet jeg 

hyppigt inddrager træk fra den visuelle modalitet, som er af stor 

betydning, eftersom der er tale om et tv-klip. 
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Kritisk diskursanalyse 

Den kritiske diskursanalyse er et redskab til at afdække, hvorledes 

de dominerende grupper i samfundet kontrollerer den offentlige 

diskurs, samt hvordan den offentlige diskurs kontrollerer 

bevidstheden og handlingerne hos mindre magtfulde grupper, og 

hvad de sociale konsekvenser af det måtte være (Fairclough 2010; 

van Dijk 2001). Konkret kan dette være i form af kontrol over 

emnerne for interaktionen eller over selve sprogbrugen, fx valg af 

talehandling. 

Ifølge Fairclough (2010) er den kritiske diskursanalyse 

primært interesseret i, hvordan dominans og magt udspiller sig i 

sproget, og hvorledes sproget medvirker til at producere og 

reproducere magtforhold (se også van Dijk 2001). Således antages 

de processer, der foregår på det øverste, samfundsmæssige, 

niveau, at skabe en model for hvilke magtkampe, der foregår på 

det institutionelle niveau og igen på det interaktionelle, dvs. i selve 

sprogbrugen. Via den kritiske diskursanalyse kan det afdækkes, 

hvorledes de diskurser, som tages for givet i det daglige, og som 

danner udgangspunkt for vor interaktion (naturaliserede diskurser), 

reproduceres i tekster (tekster skal forstås bredt som både 

mundtlig og skriftlig sprogbrug). Det er således formålet med 

analysen at ”denaturalisere” diskurserne (Fairclough 2010: 38, 44). 

Den kritiske diskursanalyse interesserer sig derfor både for 

det lingvistiske niveau, og for hvorledes sproget spiller sammen 

med mere overordnede diskursive processer på et makrosocialt 

niveau. Fra et kritisk diskursanalytisk perspektiv har den verbale 

interaktion - i modsætning til i konversationsanalysen – ikke blot 

lokal relevans for den konkrete situation, som interaktionen 

foregår i, men skal derimod ses i et større makro-sociologisk 

perspektiv.  

Ligesom i den sproglige mikroanalyse vil jeg i den kritiske 

diskursanalyse inddrage træk fra den visuelle modalitet, idet jeg vil 

benytte O’Hallorans (2004) model for visuel analyse af film. Denne 

model tager udgangspunkt i Hallidays (1989) systemisk-

funktionelle grammatik, hvor sproget opfattes som et socialt 

semiotisk system, der udtrykker forskellige aspekter af 

betydninger. Disse aspekter kan inddeles i det eksperientelle, det 

interpersonelle, det logiske og det tekstuelle aspekt. Jf. O’Halloran 
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(2004) kommer disse aspekter af betydning også til udtryk i den 

visuelle modalitet, fx i form af deltagernes blikretning. 

”Syvtaller skal skrives oppefra” – analyse af forældremødet 

I mikroanalysen vil jeg fokusere på tre aspekter af sprogbrugen, 

nemlig brugen af subjektspronomenet ”vi”, brugen af ekstra-

position og forskelle i mønstre for turtagningen. Derudover vil jeg 

nævne træk ved den ikke-verbale modalitet, når det er relevant.  

Subjektspronomenet ”vi” 

Jeg har analyseret både lærernes og forældrenes brug af 

subjektspronomenet ”vi”. Min analyse viser, at ”vi” benyttes på to 

forskellige måder, nemlig dels som et ”vi”, der inkluderer taleren 

og hans/hendes gruppe samt dem, der tales til (”det inklusive vi”), 

og dels som et ”vi”, der kun inkluderer taleren og hans/hendes 

gruppe men ikke dem, der tales til (”det eksklusive vi”). I Nana 

benyttes ”vi” inklusivt, når der refereres til hele forsamlingen, dvs. 

både lærere og forældre (og Nana), men eksklusivt, når der kun 

refereres til repræsentanterne for skolen, hvorved forældrene 

udelukkes. 

Det eksklusive ”vi” benyttes for eksempel i linje 2 og 4 af Frk. 

Lind og i linje 72 af skoleinspektøren (her gengives linje 4): 

 

04 Frk. Lind Vi havde virkelig håbet at 

flere forældre havde taget 

sig tid til at [komme] 

 

I linje 22, 28 og 61 benytter Frk. Lind det inklusive ”vi” (her linje 22): 

 

22 Frk. Lind Nu synes jeg vi skal høre 

hvad Jespers far vil 

spørge om ikke Nana? 

 

Nana benytter også det inklusive ”vi” i linje 19 og 63 (her linje 63, 

hvor ”vi” referer til alle tilstedeværende (og ikke kun skolen) og 

dermed er et inklusivt ”vi”): 
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63 Nana DET sprog vil vi ikke høre 

her, vel Frøken Lind? (non-

verbalt: Idet hun giver et lille nik med 

hovedet på ”DET”. Ser på den ukendte 

far, mens hun siger første del af 

sætningen indtil kommaet, hvorefter 

hun ser op på Frk. Lind) 

 

I modsætning til lærernes brug af både det eksklusive og det 

inklusive ”vi”, benytter forældrene kun det eksklusive, dvs. hver 

gang, de benytter ”vi”, refereres der til dem selv personligt eller 

forældrene som gruppe, nemlig i linje 32, 59 og 65 (her linje 65): 

 

65 Ukendt far Vi har jo heller ikke S:yv 

ugers ferie vel? (non-verbalt: 

Igen henvendt til de andre forældre, 

med hævede bryn og et tydeligt ”s” på 

”syv” samt et blik, der bevæger sig 

rundt til samtlige af de tre forældre, 

der omgiver ham) 

 

Der er altså tale om, at lærerne både taler på egne vegne samt på 

vegne af alle tilstedeværende ved forældremødet, mens 

forældrene udelukkende taler på deres egne eller forældre-

gruppens vegne. Lærerne adskiller sig dermed fra forældrene 

gennem deres ret til at bruge det inklusive ”vi”.  

Ekstraposition 

Det andet aspekt af sprogbrugen, jeg vil komme ind på, er brugen 

af ekstraposition, der ligesom brugen af subjektspronomenet ”vi” 

bidrager til at adskille lærerne fra forældrene. Ekstraposition er en 

syntaktisk konstruktion, hvor der forekommer en fordobling af 

subjektet, som placeres i ekstraposition, dvs. foran fundament-

feltet, idet subjektet i selve sætningen repræsenteres ved et 

pronomen (Hansen & Heltoft 2001). Funktionen af ekstraposition 

er at udpege et emne som eksplicit tema i modsætning til andre 

mulige emner. Nedenfor gengives de to eksempler på brug af 

ekstraposition fra forældremødet, idet jeg har fremhævet de 

ekstraponerede led: 
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56 Ukendt far Nå ja høhø sådan nogle 

lærere de tjener vel penge 

nok (non-verbalt: Henvendt til de 

andre forældre, Kristians far ser på 

den ukendte far og griner) 

 

59 Ukendt far            [Vi andre vi er 

jo nødt til at se på hvad 

tingene koster 

 

Det interessante ved disse to udsagn er, at det ekstraponerede led 

er én af de to parter i interaktionen, nemlig lærerne (linje 56) eller 

forældrene (linje 59). Udsagnene indgår i samme storyline eller 

sekvens - nemlig i diskussionen af prisen på mælk. Når først den 

ene part udskilles gennem ekstraposition, hvorefter den anden 

udskilles, kontrasteres de to grupper omkring det givne emne. De 

to eksempler er begge ytret af den ukendte far; dvs. ekstraposition 

(med udskillelse af én de to interaktionsparter) benyttes af 

forældregruppen men ikke af lærergruppen. Den ukendte far, som 

repræsenterer forældregruppen, opnår herved at markere en 

adskillelse mellem lærergruppen og forældregruppen, mens 

lærergruppen ikke foretager nogen tilsvarende markering. 

Turtagning 

Det tredje aspekt af sprogbrugen, jeg vil komme ind på, er 

mønstret for turtagning. Der er umiddelbart tre typer interaktion i 

tv-klippet:  

 

1) lærernes envejs-kommunikation, dvs. monolog,  

2) interaktionen mellem lærere og forældre og  

3) forældrenes interaktion med hinanden.  

 

Jeg vil i dette afsnit diskutere de to første typer interaktion og 

vende tilbage til forældrenes interne interaktion i den kritiske 

diskursanalyse. 

Klippet lægger ud med Frk. Linds monolog om, at mange 

forældre ikke er fremmødt til forældremødet (linje 2, 4, 9, 11, 

Skærmbillede 1). Matematiklæreren, Hr. Jørgensen, står for en 

monolog om, hvordan man skriver syvtaller (linje 35, 36, 37, 
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Skærmbillede 2) og forsøger derudover at indlede yderligere en 

monolog om den nye matematik (linje 44, 55, 67), dog uden held, 

eftersom vi her ser gentagne eksempler på, at forældrene selv 

tager turen uden at være blevet opfordret til det, dvs. ved selvvalg. 

Der er altså tale om, at Hr. Jørgensen har en talestart, uden at det 

lykkes for ham at få en reel turovergang. Dette vender jeg tilbage 

til. Desuden står også skoleinspektøren for en monolog, nemlig sin 

tale til forældrene, som han tilsyneladende tror, er forældre til en 

afgangsklasse (linje 68, 70, 72 og 74, Skærmbillede 3). Samtlige 

repræsentanter for skolen som institution (de to lærere og 

inspektøren) har med andre ord en monolog i løbet af forældre-

mødet. 

 

 
Skærmbillede 1: Frk. Linds monolog om fremmødet til 

forældremødet. 
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Skærmbillede 2: Hr. Jørgensens monolog om, hvordan syvtaller 

skal skrives (oppefra, ikke nedefra). 

 

 
Skærmbillede 3: Skoleinspektørens monolog. 

 

I interaktionen mellem lærere og forældre er det karakteristisk, at 

forældrene selv må tage turen for at komme til orde (dvs. ved 

selvvalg). Det første eksempel på dette er i linje 15, hvor Jespers far 

ytrer, at han gerne vil stille et spørgsmål. Frk. Lind anerkender i 

linje 17 hans tur, idet hun ønsker bekræftelse på hans identitet 

som Jespers far og dermed tilkendegiver, at han med disse 

formalia på plads kan få lov til at tale. Andre eksempler på, at 

forældrene selv tager turen, er i linje 27 (Pias mor, Skærmbillede 4) 

og linje 73 (Nanas far). 
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Skærmbillede 4: Pias mor selvvælger turen. 

 

Det er karakteristisk for disse eksempler, at det aldrig lykkes for 

forældrene at få stillet deres spørgsmål. Efter alle afbrydelserne af 

Jespers far (linje 16-32) har Frk. Lind tilsyneladende glemt hans 

spørgsmål og skifter emne til matematikken (linje 33). Pias mor får 

heller aldrig stillet sit spørgsmål: Hun stiller sit spørgsmål på et 

tidspunkt, hvor det egentlig er Jespers far, der har turen (trods 

afbrydelserne fra Nana), og Frk. Lind afbryder hende derfor (linje 

28) men vender aldrig tilbage til hende. Nanas far får heller aldrig 

stillet sit spørgsmål trods det faktum, at skoleinspektøren netop 

har lagt op til, at forældrene er velkomne til at spørge om alt (linje 

72). Det vil sige, at forældrene i praksis ikke kommer til orde, på 

trods af at de bliver opfordret til at indgå i dialog med skolen om 

eventuelle problemer, ”hvad det end måtte være” 

(skoleinspektøren, linje 72). Jeg vender tilbage til dette i diskurs-

analysen. 

Den ukendte far står også for en række ytringer, hvor han 

selvvælger turen; dette er relevant i forhold til interaktionen 

mellem lærere og forældre, og jeg kommer ind på det i forbindelse 

med den kritiske diskursanalyse. 

Den visuelle modalitet 

Den sproglige markering af adskillelsen mellem de to grupper 

udtrykt gennem brugen af det inklusive og det eksklusive ”vi”, 

ekstraposition samt mønstret for turtagning har en parallel i den 

visuelle modalitet. Det er karakteristisk, at de enkelte kamera-klip 
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(Mise-en-Scène, dvs. det, der er indeholdt i en enkelt kameravinkel, 

jf. O’Halloran 2004,) enten fokuserer på lærerne eller på 

forældrene og Nana. Der er næsten ingen tidspunkter, hvor der 

optræder både lærere og forældre i billedet. I de tilfælde, hvor der 

gør, ses forældrene bagfra (eftersom de sidder med front mod 

katederet). Visuelt er der altså en skarp opdeling mellem på den 

ene side lærerne (Skærmbillede 5) og på den anden side 

forældrene (Skærmbillede 6). 

 

 
Skærmbillede 5: Lærerne. 

 

 
Skærmbillede 6: Forældrene (og Nana). 

 

Måden forældremødet er filmet på bidrager således til adskillelsen 

mellem de to grupper. Dette vender jeg tilbage til i den kritiske 

diskursanalyse. 
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Kritisk diskursanalyse 

Der er én bestemt diskurs, som gennemsyrer hele forældremødet, 

nemlig en institutionel asymmetrisk diskurs med lærerne i den 

magtfulde position og forældrene i den mindre magtfulde 

position. Jeg vil kalde denne diskurs for ”lærer-elev-diskursen”. 

Denne diskurs kommer i den visuelle modalitet til udtryk via den 

fysiske placering af lærerne og forældrene til forældremødet, hvor 

forældrene er placeret på elevernes pladser, mens lærerne står 

bag katederet (Skærmbillede 5 og Skærmbillede 6). Der er altså 

tale om en fysisk placering, der sætter læreren på lærerens (eller 

den voksnes) plads, mens forældrene sættes på elevens (eller 

barnets) plads. Jf. Van Langenhove & Harrés (1999) (se også Harré 

& Van Langenhove 1999) teori positionerer folk sig selv og 

hinanden via deres interaktion i forhold til såvel sociale eller 

moralske forpligtelser og rettigheder som personlige forhold. Til 

forældremødet i Nana er der tale om, at de to parter positioneres 

som henholdsvis ”lærere/voksne” og ”elever/børn” med de 

dertilhørende rettigheder og forpligtelser. 

Nana er i høj grad medvirkende til at bekræfte denne 

diskurs, fx opfordrer hun gentagne gange Frk. Lind til at 

irettesætte forældrene. Et eksempel på dette er Nanas appeller til 

Frk. Lind om at irettesætte Kristians mor for hendes vippen på 

stolen (linje 5-10, Skærmbillede 7): 

 

05 Nana                [Kristians 

mor vipper på stolen 

06 Non-verbalt Nana kigger skråt ned i retning af 

stolebenet 

07 Frk. Lind Ah det (.) tror jeg [nu 

ikke 

08 Nana                     [det 

GJORde hun 

09 Frk. Lind Ja det er virkelig meget 

beklageligt at ikke flere 

har tid [til (non-verbalt: Den 

bankende lyd høres tydeligt) 
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10 Nana         [Nu gør hun det 

igen 

 

 

 
Skærmbillede 7: ”det GJORde hun” (Nana appellerer til Frk. Lind 

om at irettesætte Kristians mor, som vipper på stolen). 

 

I linje 31, hvor Kristians mor er væltet ned fra stolen (i linje 29), 

benytter Nana en sprogbrug, der er typisk for den voksnes 

irettesættelse af barnet, dvs. hun trækker igen på lærer-elev-

diskursen. Kristians fars svar på dette i linje 32 viser, at han 

accepterer at indordne sig under lærer-elev-diskursen: 

 

31 Nana Ja sådan går det når man 

vipper på stolen. Vipper I 

også på stolen derhjemme? 

(non-verbalt: Imens Kristians mor 

kommer på benene og får sat sig på 

stolen igen) 

32 Kristians far Nej nej det gør vi beSTEMT 

ikke (non-verbalt: Imens han ser op 

på Frk. Lind) 

 

Derudover trækker Nana på lærer-elev-diskursen i forbindelse 

med hendes påbud til Jespers far om at følge klasseværelsets 

regler for turtagning (linje 16-19), hvilket hun efterfølgende søger 

bekræftelse på hos Frk. Lind (linje 19). Der er tale om den uskrevne 
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regel, at man i klasseværelset ikke selvvælger turen men derimod 

beder om den ved at række hånden op, hvorefter læreren kan give 

eleven lov til at tale (talerudvælgelse): 

 

16 Nana     [du skal række 

fingeren op hvis du vil 

sige noget (non-verbalt: Med 

blikretning mod Jespers far) 

17 Frk. Lind Øh det er Jespers far 

ikke? 

18 Jespers far Jo og Lindas øh øh [men 

hun går 

19 Nana                    [vi kan 

jo ikke alle sammen tale i 

munden på hinanden (non-

verbalt: Med blikretning mod Jespers 

far) vel Frøken Lind? (non-

verbalt: Idet hendes blikretning skifter 

til Frk. Lind) 

 

Nanas ytring er todelt, hvilket ledsages af skiftet i hendes 

blikretning fra Jespers far til Frk. Lind (Skærmbillede 8 og 

Skærmbillede 9). 

 

 
Skærmbillede 8: ”Vi kan jo ikke alle sammen tale i munden på 

hinanden…” (blikretning mod Jespers far). 
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Skærmbillede 9: ”… vel Frk. Lind?” (blikretning mod Frk. Lind). 

 

Blikretningen er jf. O’Halloran (2004) en betydningsskabende 

komponent i forhold til det interpersonelle betydningslag i 

Hallidays (1989) systemisk-funktionelle grammatik. I linje 16-19 

markerer skiftet i Nanas blikretning fra Jespers far til Frk. Lind, at 

Nanas irettesættelse i virkeligheden ikke udgår fra hende selv men 

derimod fra lærerne. Med andre ord understreger Nana via sin 

skiftende blikretning den interpersonelle relation mellem lærere 

og forældre, der bygger på et asymmetrisk magtforhold. 

En lignende situation gør sig gældende i forbindelse med 

den ukendte fars banden (linje 62 og 63). Her skifter Nanas 

blikretning undervejs i hendes ytring fra den, hun irettesætter (den 

ukendte far, Skærmbillede 10), til den, der kan bekræfte 

irettesættelsen (Frk. Lind, Skærmbillede 11): 

 

63 Nana DET sprog vil vi ikke høre 

her, vel Frøken Lind? (non-

verbalt: Idet hun giver et lille nik med 

hovedet på ”DET”. Ser på den ukendte 

far, mens hun siger første del af 

sætningen indtil kommaet, hvorefter 

hun ser op på Frk. Lind) 
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Skærmbillede 10: ”DET sprog vil vi ikke høre her…”(blikretning 

mod den ukendte far). 

 

 
Skærmbillede 11: ”… vel Frk. Lind?” (blikretning mod Frk. Lind). 

 

Skiftet i blikretning markerer igen visuelt Nanas skift fra at 

repræsentere den irettesættende til at søge Frk. Linds støtte (”vel, 

Frk. Lind?”). Derved pålægger hun Frk. Lind og den ukendte far at 

indordne sig lærer-elev-diskursen, dvs. at Frk. Lind kan kontrollere 

sprogbrugen og dermed sanktionere den ukendte fars upassende 

sprogbrug. 

Samlet kan det siges, at Nana i sin irettesættelse af 

forældrene benytter et ordvalg og en stemmeføring, som er typisk 

for voksnes irettesættelse af børn, hvilket tydeligt ses netop af linje 

63, hvor der er tale om en fast frase, der benyttes til irettesættelse 

(”det sprog vil vi ikke høre her”) med brug af det inklusive ”vi”, som 
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er lærerens privilegium, samt betoning af ”det” ledsaget af et lille 

ryk med hovedet, hvilket giver ekstra kraft til udsagnet. 

Der er flere eksempler på, at forældrene tager lærer-elev-

diskursen til sig. Som det sås ovenfor, er Kristians fars svar på 

Nanas retoriske spørgsmål i linje 31 (om de også vipper på stolen 

derhjemme) et udtryk for accept af lærer-elev-diskursen (linje 32). 

Kristians fars svar er dog ikke henvendt til Nana, som er den, der 

har spurgt, men derimod til Frk. Lind, som han har blikket rettet 

imod. Dette viser, at han er klar over, at Nana benytter lærernes 

diskurs og på den måde taler på vegne af dem, nemlig pga. hendes 

retoriske spørgsmål (linje 31), som skal tolkes som en 

irettesættelse. Hans svar og henvendelse til Frk. Lind viser, at han 

accepterer denne diskurs og indretter sig efter den. 

Derudover kan diskussionen mellem Nanas far og Pias mor 

om syvtaller (linje 38-43, Skærmbillede 12) ses som et udtryk for, at 

de indordner sig lærer-elev-diskursen: Nanas far (linje 38 og 42) 

påpeger, at Pias mor skriver syvtallerne nedefra, dvs. på den 

forkerte måde, jf. Hr. Jørgensen (linje 37), og ønsker bekræftelse på 

dette fra Hr. Jørgensen. Pias mor tager til genmæle og benytter 

ordet ”sladrer” (linje 41), som jeg tolker som et ord, der forbindes 

med børns interne konflikter og frygten for den voksnes 

irettesættelse. 

 

 
Skærmbillede 12: Nanas far påpeger, at Pias mor skriver syvtaller 

på den forkerte måde. 
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Diskussionen om prisen på mælk (linje 45-54, Skærmbillede 13) er i 

høj grad medvirkende til at positionere forældregruppen som 

”børn”.  

 

 
Skærmbillede 13: De fire forældre diskuterer, hvor man kan få den 

billigste mælk. 
 

Forældrene engagerer sig spontant i denne ikke umiddelbart 

relevante diskussion og udviser manglende forståelse for mødets 

dagsorden og form. Pias mors insisteren på at skrive syvtaller 

nedefra og i det hele taget det faktum, at forældrene øver sig i 

denne færdighed, tolker jeg som udtryk for samme barnagtige 

diskurs. Det samme gælder Kristians mors vippen på stolen. Dertil 

skal lægges de to øldrikkende fædre på bagerste række (linje 33 og 

36, Skærmbillede 14), hvis opførsel har til formål at vise både 

mangel på respekt for mødets alvor og mangel på interesse, med 

andre ord, mangel på ansvar. 
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Skærmbillede 14: De øldrikkende fædre på bagerste række. 

 

Trods forældrenes opførsel forsøger lærerne at undgå at benytte 

lærer-elev-diskursen over for dem. Dette ses af de gentagne 

gange, hvor Frk. Lind forsøger at krybe uden om Nanas appel om 

irettesættelse af forældrene, fx i forbindelse med Kristians mors 

vippen på stolen: Frk. Lind benytter i sit svar i linje 7 verbet ”tror”, 

som får hendes udsagn til at virke mindre direkte, og pausen efter 

”det” er udtryk for en vis tøven: 

 

05 Nana                [Kristians 

mor vipper på stolen 

06 Non-verbalt Nana kigger skråt ned i retning af 

stolebenet 

07 Frk. Lind Ah det (.) tror jeg [nu 

ikke 

 

Med andre ord ved Frk. Lind ikke helt, hvordan hun skal reagere 

på Nanas opfordring til at irettesætte. I stedet forsøger hun at 

formildne anklagen mod Kristians mor på en diskret måde med 

det resultat, at Nanas anklage afværges. Dette accepterer Nana 

imidlertid ikke (linje 8, hvor hun lægger betoning på ”gjorde” for at 

bekræfte sit eget udsagn, samt linje 10, hvor hun gentager sin 

appel). Frk. Lind vælger her at ignorere Nana, idet hun retter sin 

henvendelse mod forældrene (linje 9 og 11). Andre eksempler er 

Frk. Linds ignorering af Nanas kommentar om, at Jespers far skal 
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række hånden op (linje 17), hendes kommentar i linje 22, der kan 

ses som et afslag på at irettesætte, samt hendes vage respons på 

Nanas opfordring til at irettesætte den ukendte far for at bande 

(linje 64). Her gengives linje 63-64: 

 

63 Nana DET sprog vil vi ikke høre 

her, vel Frøken Lind? (non-

verbalt: Idet hun giver et lille nik med 

hovedet på ”DET”. Ser på den ukendte 

far, mens hun siger første del af 

sætningen indtil kommaet, hvorefter 

hun ser op på Frk. Lind) 

64 Frk. Lind Århh 

 

Der er dog andre aspekter af lærernes sprogbrug, som mere 

indirekte tilpasser sig lærer-elev-diskursen. Her vil jeg inddrage 

resultaterne af mikroanalysen: Brugen af det inklusive ”vi” kan 

tages som udtryk for, at lærerne som gruppe har magt til at kunne 

tale på vegne af hele forsamlingen, dvs. både lærere og forældre, 

hvorimod forældrene udelukkende benytter det inklusive ”vi” og 

dermed kun taler på vegne af sig selv. Lærernes brug af 

monologer er også et udtryk for denne ensidige magt: Lærerne har 

ret til at tale til forældregruppen, uden at denne nødvendigvis 

tager til genmæle. 

Det vil altså sige, at selvom lærerne vægrer sig ved åbent at 

irettesætte forældrene, så henholder de sig indirekte til lærer-elev-

diskursen og den magt, der ligger deri.  

Sammenfatning af de to analyser 

Jf. Fairclough (2010) er det nødvendigt for at interaktørerne kan 

bidrage ligeværdigt i en samtale, at de har ligeværdig status; med 

andre ord at de har de samme diskursive og pragmatiske 

rettigheder og forpligtelser, fx i forhold til turtagning, samt 

ligeværdig kontrol over, hvad der fx anses for at være et relevant 

bidrag i interaktionen (se også van Dijk 2001). I Nana er der tale 

om en situation, hvor rettighederne ikke er ligeligt distribuerede: 

Lærerne har retten til at give monologer, til at talerudvælge og til 

at anvise, hvordan man opfører sig, fx at man skal komme til 
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forældremøderne og skrive syvtaller oppefra. De ikke-fuldførte 

talestarter (hos de forældre, som forsøger at stille spørgsmål) er 

udtryk for, at forældrene ikke har kontrol over turtagningen, men 

at lærerne har retten til at tildele denne. At de to tilstedeværende 

lærere ikke afbryder skoleinspektørens malplacerede monolog 

(linje 68-74, Skærmbillede 3) understreger yderligere, hvordan 

magten er distribueret, i dette tilfælde mellem skoleinspektøren og 

lærerne. Der er således tale om et tredelt hierarki med 

skoleinspektøren i toppen, derefter lærerne og forældrene i 

bunden. I dette lys kan den ukendte fars afbrydelser (selvvalgte 

ture) i linjerne 56, 59, 62 og 65 tolkes som et oprør mod den skæve 

magtfordeling, som er indbygget i lærer-elev-diskursen. Her 

gengives linje 56 og 62: 

 

56 Ukendt far Nå ja høhø sådan nogle 

lærere de tjener vel penge 

nok (non-verbalt: Henvendt til de 

andre forældre, Kristians far ser på 

den ukendte far og griner) 

 

62 Ukendt far       [Ja jeg er sgu 

ligeglad 

 

Den ukendte fars afbrydelser (linje 56, 59, 62 og 65) svarer til det 

Van Langenhove & Harré (1999: 20) kalder en andenordens-

positionering: Den ukendte fars selvvalgte ture sætter 

spørgsmålstegn ved den (førsteordens-)positionering, som Frk. 

Lind og Hr. Jørgensen har foretaget, nemlig af Hr. Jørgensen som 

den, der har ret til at give en monolog, og forældrene som de 

lyttende. Grammatisk benytter den ukendte far – som tidligere 

nævnt - ekstraposition til at understrege det faktum, at det er 

forældrene, der ikke har så mange penge i modsætning til lærerne, 

og omvendt at lærerne har lang sommerferie, ikke forældrene, 

dvs. en socioøkonomisk modsætning mellem fordelagtige leve-

vilkår (lærerne) og ringere vilkår (forældrene). Dette understreges 

yderligere af hans udtale (han udtaler s’et i ”syv” tydeligt, således at 

dette ord får særlig vægt, linje 65) samt hans nonverbale opførsel 

(de hævede bryn). Hans pointe understreges desuden af de blikke, 
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som han sender de andre forældre ved hans side (linje 56 og 65, 

Skærmbillede 15) samt Kristians fars indforståede grin og blik 

tilbage til den ukendte far (linje 56). Blikket indikerer den 

interpersonelle relation mellem forældrene, nemlig den solidaritet, 

de deler i kraft af at være positioneret som underlegne og 

magtesløse over for lærergruppen. 

 

 
Skærmbillede 15: Den ukendte far til de andre forældre: ”Vi har jo 

heller ikke syv ugers ferie, vel?” 

Konklusion på analysen 

Forældremødet i Nana kan ses som en kritik af skolens autoritet 

over for dens brugere, nemlig eleverne og forældrene, som ikke 

bliver hørt men i stedet må indordne sig under en lærer-elev-

diskurs, hvor de er dem, der bliver talt til og på vegne af (det 

inklusive ”vi”). Som tidligere nævnt er forældrenes accept af dette 

udtryk for, at lærer-elev-diskursen opfattes som den normale, 

umarkerede, diskurs, dvs. den er blevet naturaliseret. 

Skoleinspektørens tale og den ligeså absurde syvtalsdiskussion 

kan ses som satiriske kommentarer til den accept af mangel på 

fornuft, som en autoritetstro indstilling kan afstedkomme – 

skoleinspektøren får lov at afbryde mødet og fuldføre sin 

fejlplacerede tale, uden at de to tilstedeværende lærere afbryder 

ham, og om man skriver syvtaller oppe- eller nedefra har ingen 

relevans for det færdige resultat eller for matematikforståelsen i 

øvrigt. 
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Oprøret mod den autoritære diskurs består i den ukendte fars 

afbrydelser, hvor han bryder med normerne for turtagning i 

klasseværelset, samt mere indirekte via hans brug af 

ekstraposition, hvilket trækker linjerne op mellem de to parter. Vi 

har altså at gøre med et oprør, der afspejler nogle af tendenserne 

fra 1968-oprøret og tiden derefter, nemlig opgøret med 

samfundets autoriteter, her skolen, samt forstærkelsen af 

egalitarismen og demokratiet (Jørgensen & Jensen 2008; Eriksen & 

Sörheim 2001). 

Diskussion 

Som nævnt i indledningen underviser jeg til daglig i dansk som 

andetsprog for voksne. Danske tv-serier, deriblandt Nana, er et 

oplagt undervisningsmateriale, da de giver et indblik i den 

almindelige danske hverdag og dermed danner grundlag for en 

forståelse af det danske samfund. Jeg vil afslutningsvis relatere 

min analyse til aktivitetstypen ’forældremøde’ samt diskutere, 

hvilket potentiale Nana har for at blive anvendt i undervisningen i 

danske kultur- og samfundsforhold. Til dette formål vil jeg 

inddrage Risagers tanker om kulturpædagogik i en globaliseret 

verden (Risager 2003). Først vil jeg imidlertid relatere aktivitets-

typen ’forældremøde’ til en vejledning skrevet til folkeskolelærere 

om afholdelse af forældremøder i klasser med forældre af 

udenlandsk herkomst (Wybrandt & Jensen 2010). 

Jeg ser en grundlæggende diskrepans mellem den måde, 

aktivitetstypen ’forældremøde’ præsenteres på i Nana, og den 

måde et forældremøde tilrettelægges mest hensigtsmæssigt i 

henhold til Værktøjskassen Forældremødet. Heri understreges det 

nemlig, at det er vigtigt, at forældrene får lov til at tale indbyrdes 

(fx s. 6), at de deltager aktivt i forældremødet (s. 10), og at alle 

kommer til orde (s. 13). Således anbefales det, at den største del af 

tiden (80%) skal afsættes til dialog mellem forældrene og kun 15% 

til lærerens envejskommunikation (s. 12).  

Det er jf. ovenstående analyse en noget anden situation, vi 

ser i Nana, hvor et iøjnefaldende træk netop er, at forældrene ikke 

bliver lyttet til. Dels placeres forældrene i rollen som de lyttende i 

forbindelse med lærernes monologer, og dels er de forældre-

startede dialoger (bl.a. om syvtaller og prisen på mælk) ikke 
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tilsigtede fra lærernes side men opfattes derimod som 

forstyrrende elementer. På den måde adskiller forældremødet i 

Nana sig fra den aktivitetstype, som forældre kender til i dagens 

Danmark - såfremt Værktøjskassen Forældremødet tages som 

udtryk for et typisk forældremøde. Nana portrætterer med andre 

ord et forældremøde med atypiske delbegivenheder i forhold til 

scriptet (Mandler 1984); hertil kan i øvrigt også lægges de 

øldrikkende fædre på bagerste række. Men samtidig bygger Nana 

på nogle grundlæggende danske værdier, og det er netop 

diskrepansen mellem disse og forældremødets tilrettelæggelse, 

der giver sig udslag i det oprør, som den ukendte far primært står 

for. På denne måde er forældremødet i Nana en atypisk udgave af 

en velkendt aktivitetstype, mens de værdier, der kommer til 

udtryk, er typiske for det danske samfund. 

Ifølge bl.a. Mandler (1984) og Bower et al (1979) er 

aktivitetstyper (eller scripts) stærkt mentalt repræsenterede. Man 

kunne forestille sig, at de atypiske aspekter af forældremødet i 

Nana netop vil træde frem og blive lagt mærke til, fordi de 

divergerer fra aktivitetstypens forskrifter og dermed sætter 

virkeligheden i perspektiv. Dette forudsætter naturligvis, at seeren, 

det vil sige i dette tilfælde den voksne andetsprogede kursist, er 

bekendt med det danske koncept ’forældremøde’. For sådanne 

kursister vil der være grobund for at sammenligne forældremødet 

i Nana med virkelighedens forældremøde i dagens Danmark, selv 

om de selvfølgelig også vil være klar over, at der er tale om fiktion.  

I en undervisningssituation bør man i brugen af et materiale 

som Nana dog også tage højde for de kursister, der ikke har 

erfaring med det danske skole-hjem-samarbejde. Dette leder mig 

videre til Risagers (2003) tanker om det nationale versus det 

transnationale paradigme i sprogundervisningen. Risager (2003) 

slår til lyd for i sprogundervisningen netop at frigøre sig fra et 

nationalt til fordel for et transnationalt paradigme, eftersom den 

nationale ramme er uforenelig med den globaliserede verden, vi 

lever i. Formålet med sprogundervisningen (herunder kultur-

forståelsen) bør i stedet være at uddanne verdensborgere, der ud 

over at have sproglig kompetence også er flersprogligt og 

flerkulturelt bevidste.  Det transnationale paradigme bygger på en 

erkendelse af, at der hersker en sproglig og kulturel kompleksitet, 
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og at kulturelle strømninger overskrider nationale grænser. Dette 

syn indebærer, at emner kun skal kontekstualiseres nationalt, hvis 

det er nødvendigt, men at man ellers sætter dem ind i en 

transnational sammenhæng. Det er en vigtig pointe, at der ikke er 

tale om ’afnationalisering’, men at det nationale integreres i en 

transnational sammenhæng, så der skabes en forbindelse fra det 

lokale til det globale. 

Ministeriets bekendtgørelse, som jeg omtalte i indledningen, 

bygger netop på det nationale paradigme. Det er dog i lyset af 

Risagers (2003) tanker relevant at overveje, om ikke man bør 

udvide perspektivet til det transnationale. Dette understøttes af 

aktivitetstypeteorien og min analyse: Som jeg ovenfor har påpeget, 

kan Nana godt benyttes inden for det snævre nationale 

paradigme, men det kræver et kendskab til den danske 

aktivitetstype ’forældremøde’ ikke mindst i et historisk perspektiv, 

og det vil umiddelbart ekskludere kursister uden erfaring med 

denne. Arbejder man i stedet inden for det transnationale 

paradigme, vil det blive muligt at inddrage kursisternes egne 

erfaringer fra hjemlandet med aktivitetstypen ’forældremøde’ – 

eller skole-hjem-samarbejdet mere bredt. På et mere overordnet 

niveau kunne dette også give anledning til en mere generel 

diskussion af de værdibegreber, der træder frem i klippet, nemlig 

egalitarisme, demokrati og skepsis over for autoriteter i et globalt 

perspektiv. 

Som opsummering giver scenen med det atypiske 

forældremøde i Nana mulighed for i den voksne andetsprogs-

undervisning at arbejde med værdibegreberne egalitarisme, 

demokrati og forholdet til autoriteter. Dette bliver særligt 

meningsfuldt, når kulturforståelsen ses i det transnationale 

perspektiv, hvorved alle de deltagende kursister får mulighed for 

at trække på deres livserfaringer, enten fra Danmark eller 

hjemlandet. 
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Bilag A: Transskriptionskonventioner 

Materiale: Nana, afsnit 3, forældremødet (klippet starter 11:42 

minutter inde i programmet og varer til 16:18). 

 

 Jeg anvender punktum og komma som i skriftsproget for at 

lette overskueligheden og afgrænse ytringer fra hinanden, fx 

linje 31 (Nana):  
Ja sådan går det når man vipper på stolen. 

Vipper I også på stolen derhjemme?  

Her er der tale om to ytringer – en fremsættende og en 

spørgende – som markeres adskilt vha. punktum (og den 

spørgende ytring afsluttes desuden med spørgsmålstegn). 

 

 Overlappende tale angives vha. firkantede parenteser: [, ], fx 

linje 43 (Pias mor):  
Det gjorde jeg [også 

Her angiver den firkantede parentes (højrevendt), at næste 

taler begynder sin ytring, inden Pias mor har talt ud, 

nemlig på ordet ”også”. 

 

 Punktum i parentes (.) angiver pause (jeg har valgt ikke at 

angive pausens længde men blot det faktum, at der er en 

pause i talestrømmen), fx linje 44 (Hr. Jørgensen):  
Øh er der er der nogen (.) der kender 

forskel…  

Punktum i parentes markerer, at Hr. Jørgensen holder en 

kort pause mellem ”nogen” og ”der”. 

 

 Kolon (:) angiver forlængelse af forudgående lyd, fx linje 65 

(ukendt far):  
Vi har jo heller ikke S:yv ugers ferie vel?  

Kolon markerer, at s-lyden i ”syv” forlænges. 

 

 Store bogstaver angiver, at der er betoning på pågældende 

lyde, stavelse eller ord, fx linje 8 (Nana):  
det GJORde hun 

De store bogstaver viser, at Nana lægger ekstra tryk på 

første stavelse i ”gjorde”. 
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 Visuelle og andre ikke-verbale (fx auditive) 

handlinger/begivenheder angives vha. ”non-verbalt” i 

venstre kolonne eller i parentes med kursiv efter en ytring 

indledt med ”non-verbalt”, såfremt det non-verbale foregår 

samtidig med pågældende ytring. 

Som eksempel på førstnævnte: 

 

 

75 Non-verbalt Matematiklæreren ser rådvild ud og 

vender sig tilbage mod tavlen 

 

Som eksempel på noget non-verbalt, der foregår simultant med 

en ytring: 

 

41 Pias mor Og du sladrer (non-verbalt: Imens 

hun ser på Nanas far med rynkede bryn) 
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DEN FLERSPROGEDE FORSKNINGSPROCES 

Karen Risager 

1. Introduktion 

Denne artikel fokuserer på en række problemstillinger der opstår 

når man som forsker arbejder med informanter hvis sprog-

kompetencer er forskellige fra ens egne. Man taler ikke samme 

sprog, eller man har måske et fælles sprog, men det rækker ikke til 

en tilfredsstillende kommunikation.  

Det konkrete udgangspunkt for diskussionen er et dansk 

forskningsprojekt: ’Læring og Integration – Voksne og Dansk som 

Andetsprog’. Det startede i 2004, og deltagerne var forskere og 

forskerstuderende fra RUC, DPU og SDU (se Wagner 2006, Risager 

2008, Risager 2011, Wagner 2015). Projektet tog udgangspunkt i 

situationen på sprogcentrene i Danmark, hvor de voksne 

immigranter samles på (sædvanligvis) multikulturelle hold og 

undervises i dansk som andetsprog og i kultur- og samfunds-

forhold i Danmark. Projektet havde to overordnede formål: Det 

første var at bidrage til en integreret teoretisk forståelse af både 

sproglige og kulturelle læreprocesser blandt voksne immigranter i 

løbet af de første år de opholdt sig i Danmark som indledning til et 

mere permanent ophold. Det andet formål var at formulere en 

sprog- og kulturpædagogik for andetsprogsområdet der rækker ud 

over klasseværelset på sprogcenteret og inddrager det livs-

historiske og transnationale perspektiv. Endvidere var der et mere 

metodeorienteret formål, nemlig at undersøge hvordan man kan 

inddrage immigranternes modersmål for at få adgang til kulturelle 

læreprocesser hos mennesker der endnu ikke kan udtrykke sig 

nuanceret på dansk. Teoretisk kombinerer projektet psyko-

lingvistiske, sociolingvistiske og kulturlingvistiske perspektiver med 

bredere sociokulturelle, sociologiske og kulturanalytiske perspek-

tiver (Lund & Pedersen 2003, Risager 2003, Lund 2006, Wagner 

2006, Risager 2007, Dervin & Risager 2015).  
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Projektets centrale informanteri var otte personer med forskellige 

sproglige og kulturelle baggrunde, og sammen med dem blev der 

genereret to hovedtyper af data: 1. sproglige læringsdata, og det 

vil i denne sammenhæng sige informanternes individuelle egen-

optagelser af egen sproglige interaktion (på dansk) i og især uden 

for det formelle læringsrum (altså uden for sprogcenteret), og 2. 

individuelle interviewdata, og det vil i denne sammenhæng sige 

forskningsinterviews der belyste den sproglige og kulturelle læring 

via informanternes egen fremstilling heraf.  

I projektet var det især mig der stod for belysningen af de 

kulturelle læreprocesser og den metodiske problematik i 

forbindelse med inddragelsen af modersmålene. Når jeg i det 

følgende skifter mellem ’vi’ og ’jeg’, er det fordi projektgruppen 

som sådan stod for de indledende beslutninger og tilveje-

bringelsen af de omtalte typer data, mens de enkelte projekt-

deltagere selv stod for de analyser de havde brug for at foretage. 

Analyserne i denne artikel står jeg således selv for, og det er 

individuelle interviews på modersmålene der er i fokus. Da disse 

interviews udgør et stort materiale, har analyserne mest karakter 

af systematisering af data og nedslag på interessante punkter. 

Projektet ønskede at undersøge informanternes oplevelser 

af at være nyankomne i Danmark, både med hensyn til deres mere 

generelle Danmarksbillede og med hensyn til hvilken viden de selv 

ønskede at opnå som nyankomne der var i gang med at indrette 

sig på et mere eller mindre permanent ophold i landet. Vi ønskede 

at få en så rig beskrivelse af disse emner som muligt, og helst 

tidligt i deres immigrationsproces. Men vi delte i vidt omfang ikke 

sprog med dem.  

Blandt de otte forskere/forskerstuderende i forskergruppen 

var følgende sprog repræsenteret som førstesprog: dansk (Kirsten 

Kolstrup, Karen Lund, Kristian Mortensen, Karen Risager, Michael 

Svendsen Pedersen og Louise Tranekjær), nederlandsk (Catherine 

Brouwer) og tysk (Johannes Wagner). De to sidstnævnte taler også 

flydende dansk, og alle otte taler engelsk på et højt niveau. Blandt 

de otte informanter var følgende sprog repræsenteret som 

førstesprog (én person for hvert): arabisk, bemba, japansk, 

makedonsk albansk, russisk, spansk, tyrkisk og tysk. Ingen af disse 

sprog havde forskergruppen (tilstrækkeligt) kendskab til, med 
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undtagelse af tysk. Ingen af informanterne havde i perioden for de 

første interviews tilstrækkeligt kendskab til dansk til at kunne 

deltage i et dybdeinterview. Og kun én af informanterne havde 

tilstrækkeligt kendskab til engelsk.  

Derfor var det i hvert fald i den første tid nødvendigt for os 

at kommunikere med informanterne via deres førstesprog, altså 

det sprog de havde lettest ved at beskrive og fortælle om deres 

livsverden på. Dette indebar at projektgruppen havde et sam-

arbejde med en række forskningsassistenter der fungerede som 

sprog- og kulturformidlere ved interviewene. Efterfølgende 

samarbejdede jeg tillige med en række sproglige validatorer. 

Projektgruppen besluttede at lade dette aspekt af projektet 

have en eksplorativ karakter. Vi ville gerne udforske de mange 

muligheder og faldgruber der er, når interviewsproget og den 

interkulturelle kommunikation bliver taget alvorligt. Vi ville tillade 

en stor mangfoldighed i design og gennemførelse sådan at vi 

kunne indfange og kortlægge så mange forskellige aspekter af 

problematikken som muligt.  

Denne artikel er et bud på en sådan kortlægning. Det starter 

med en kort introduktion til flersproget forskning som et nyt 

forskningsperspektiv, så følger der en præsentation af projektets 

informanter, interviewtyper, interviewsprog, interviewere og 

sproglige validatorer, dernæst er der et afsnit om interviewene af 

hver af de otte informanter, og til sidst er der en generel 

diskussion og en konklusion. 

2. Flersproget forskning: et nyt forskningsperspektiv 

Ved at fokusere på den flersprogede forskningsproces tog vi (jeg) 

fat på en diskussion der dengang (omkring 2004) var næsten ikke-

eksisterende (med få undtagelser, fx Roberts et al. 2001). Spørgs-

målet om hvordan man griber en flersproget forskningsproces an, 

vedrører i princippet alle fag og forskningsområder, ikke mindst 

inden for samfundsvidenskab og humaniora. Det kan både handle 

om hvordan flersprogede forskningsteams samarbejder, og om 

hvordan den enkelte forsker udnytter sine flersproglige ressourcer 

i generering af data og i analyse og formidling. På felter som 

antropologi, etnografi og interkulturel kommunikation og i sprog-

fagene er metodespørgsmål vedr. brug af flere sprog ofte 
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relevante. Men der var altså næsten ingen der havde taget denne 

problematik op.  

Den norske socialantropolog Axel Borchgrevink lavede i 

2003 en litteraturgennemgang af metodediskussioner inden for 

antropologi og kunne på basis heraf konkludere at der var en klar 

tendens til at være tavs om sproget (”silencing language”) 

(Borchgrevink 2003). Der var stort set ingen diskussioner af hvilken 

betydning sprogkompetence havde haft for resultaterne af 

etnografens feltarbejde, og heller ingen diskussion af betydningen 

af brug af tolke. De ganske få relevante referencer der trods alt 

var, var forholdsvis gamle. Borchgrevink tilskrev denne tavshed 

myten om feltarbejdet (”the field mystique”) som gennemføres af 

den ensomme etnograf der formodes at lære sig det lokale sprog 

og nå frem til at forstå informanternes inderste tanker og følelser, 

en forståelse der dernæst autoritativt skal formidles til 

forskeroffentligheden. Som han sagde: “Bringing up language 

problems undercuts the authority of the anthropologist” 

(Borchgrevink 2003: 113).  

Borchgrevink nævnte dog den amerikanske antropolog 

Michael Agar som en undtagelse (specifikt Agar 1980), og Agar må 

også siges at være den antropolog der har arbejdet mest med ikke 

blot sprogets, men også sprogkulturens, betydning i det etno-

grafiske arbejde og i studier af sproglig interaktion i det hele taget. 

Han har i Agar (1994) udviklet begrebet sprogkultur (langua-

culture/linguaculture), et begreb der hos ham betegner enheden 

af sprog og kultur. Han har endvidere i Agar (2008) argumenteret 

for at etnografens arbejde indebærer tilegnelse af en anden 

sprogkultur, og at også formidlingen af feltarbejdet til andre er 

ensbetydende med at udarbejde en sprogkulturel oversættelse (se 

også Risager 2003 og 2006, hvori Agars teori genfortolkes i 

transnational retning). 

I de senere år er der kommet meget mere fokus på disse 

problemstillinger, ikke mindst i kraft af forskningsnetværket 

‘Researching Multilingually’ii, der er baseret i Durham, UK, og som 

bl.a. er beskrevet i Holmes et al. 2013. Jeg deltager i netværket 

med nærværende projekt Læring & Integration, som må siges at 

høre til blandt de virkelig mangesprogede projekter.  
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3. Informanter, interviewtyper og interviewsprog 

3.1. Informanter 

De otte gennemgående informanter var alle migreret til Danmark 

som yngre voksne 1-2 år inden tidspunktet for interviewenes start 

i 2005. De er fra forskellige lande, men det skal allerede her 

understreges at det ikke skal forstås sådan at personerne 

repræsenterer hver sin nationalitet (se mere herom i artiklens afsnit 

14). Denne tabel giver en oversigt over informanterne (alle navne 

er ændret): 

 

Tabel 1: Informanter 

 

På basis af de livshistoriske interviews giver jeg her nogle basale 

informationer om hver af dem: 

Ahmet er vokset op i en mindre by i Tyrkiet, dernæst i 

Istanbul, og hans førstesprog er tyrkisk. Han har en uddannelse 

som elektriker, og flyttede til Danmark i 2003 for at være sammen 

med noget familie, der allerede boede her. De taler tyrkisk i 

hjemmet. 

Ana er vokset op i en mindre by i Spanien og har spansk som 

førstesprog. Hun har gået i skole der og har studeret udenrigs-

handel på universitetet i den nærmeste store by. Hun mødte en 

dansk mand i Spanien. Hun har besøgt Danmark flere gange før 

hun og hendes mand flyttede hertil i 2004. De taler spansk 

hjemme. 

Edona er vokset op i en landsby i Makedonien og har 

makedonsk albansk (gheg) som førstesprog. Hun har gået i skole 

der. Hun flygtede i 2004 fra Makedonien pga. krigen. Hun er nu gift 

med en mand der har makedonsk baggrund og har boet i 
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Danmark siden han var to år. De bor sammen med mandens 

forældre, og alle taler dansk i hjemmet, undtagen Edona. 

Hassan er vokset op i en by i Egypten, og hans førstesprog er 

arabisk. Han er uddannet inden for turisme, og mødte en dansk 

kvinde i Egypten. I 2004 bosatte de sig i Danmark. De taler engelsk 

og dansk hjemme. 

Igor er vokset op i Letland indtil han var syv, så flyttede 

familien til Litauen. Hans førstesprog, altså bedste sprog p.t., er 

muligvis russisk (se nedenfor). Forældrene var fra Polen. Han har 

også boet i Rusland for at uddanne sig i ridning og aftjene sin 

værnepligt. Han mødte en dansk kvinde til et ridestævne i 

Danmark, og i 2004 flyttede han hertil. De taler primært engelsk 

sammen, men også noget dansk og tysk.  

Mulenga er vokset op i et byområde i Zambia, og hendes 

førstesprog er dels bemba fra familien, dels engelsk fra skole og 

uddannelse. Hun har en uddannelse inden for jura. Hun mødte en 

dansk mand i Zambia, og i 2004 flyttede de sammen til Danmark. 

De taler engelsk hjemme. 

Sandra er vokset op i en lille by i Tyskland, og har 

tysk/plattysk som førstesprog. Hun har studeret sprogvidenskab i 

England og arbejdet i Finland og USA. Hun fik en universitets-

ansættelse i Danmark i 2005.   

Yuko er vokset op i Japan og har også som barn boet i USA. 

Hun har japansk og engelsk som førstesprog. Hun har læst 

kunsthistorie på et universitet i Japan. Hun mødte en dansk mand i 

Japan, og i 2005 flyttede de sammen til Danmark. De taler engelsk i 

hjemmet. 

Disse forskellige lande er ikke udvalgt efter nogen 

selvstændige kriterier. Baggrunden for valget af netop disse lande 

skal søges i projektgruppens ønske om bl.a. at bidrage til 

forståelsen af hvordan andetsprogstilegnelsen kunne være på-

virket af hvilket førstesprog der var tale om. Derfor ønskede vi 

typologisk set forskellige førstesprog repræsenteret, og det blev så 

til de valgte sprog, der tilhører forskellige sprogfamilieriii. Da 

informantgruppen var samlet, havde vi ikke blot afgrænset et 

bestemt antal sprog, men også et antal lande: de lande 

informanterne kom fra (dette er selvfølgelig mere kompliceret pga. 

deres forskellige transnationale livshistorier). Den nationale 
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diversitet vi fik frem, afspejler samtidig meget godt virkeligheden 

på et almindeligt kursisthold på et dansk sprogcenter, hvor der 

typisk er immigranter fra flere forskellige lande. 

3.2. Interviewtyper 

Vi opererede med fire typer af individuelle interviews med 

informanterne, to på førstesproget og to på dansk: De to på 

førstesproget var dels et livshistorisk interview, dels et kultur-

læringsinterview om informantens billede af Danmark og 

hans/hendes vidensbehov som nyankommen. De to på dansk var 

dels et kulturlæringsinterview i lighed med det ovennævnte, men 

nu blot på dansk, dels et opfølgende interview to-tre år senere 

med fokus på hvordan det er at bo i Danmark, hvordan man har 

det med danskerne, og hvordan danskere ser på udlændinge.  

Fokus i denne artikel ligger på den sprogproblematik der har 

at gøre med vores samarbejde med interviewerne i forbindelse 

med informanternes førstesprog. Men interviewene på dansk 

indeholder naturligvis også en sprogproblematik for så vidt som 

informanterne her var i den situation at de skulle bruge deres 

dansk som andetsprog over for en af deltagerne i projektgruppen, 

og for kulturlæringsinterviewenes vedkommende foregik dette på 

et tidspunkt hvor deres kompetence i dansk var ret lille.  

De tre første typer af interviews blev gennemført i 

begyndelsen af undersøgelsesperioden, det sidste i slutningen af 

undersøgelsesperioden (se Tabel 2). På grund af mangel på tid og 

økonomiske ressourcer kunne vi ikke gennemføre alle typer af 

interviews med alle informanter. Dog har vi livshistoriske 

interviews og kulturlæringsinterviews fra alle. Interviewene blev 

overvejende foretaget på forskellige sprogcentre i landet, og de 

varede typisk en time, lidt mere eller lidt mindre.  

3.3. Interviewsprog  

Som sagt ville vi kommunikere med informanterne på deres 

førstesprog. Begrebet ’førstesprog’ og de sprogsociologiske 

forhold omkring førstesproget kan være komplicerede rundt 

omkring i verden, men kort kan det siges at førstesproget enten er 

det sprog informanterne har lært i den tidlige barndom i familien 

(deres modersmål) og også brugt i deres skole- og uddannelses-

forløb (som fx for etniske danskere i Danmark), eller det er det 
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sprog informanterne har gennemført deres skole- og uddan-

nelsesforløb på selv om det ikke er identisk med det sprog de har 

lært i familien (som fx for kurdere i Tyrkiet).   

Vi fandt frem til alle informanterne (undtagen Sandra) 

gennem en række sprogcentre, og mht. informanternes første-

sprog måtte vi indledningsvis forlade os på sprogcentrets 

oplysninger. Disse var dog ikke altid helt tilfredsstillende. 

Sprogcentrene har ikke nødvendigvis god viden om kursisternes 

førstesprog/modersmål, endsige deres færdigheder i andre sprog. 

Det kan skyldes manglende interesse for dette på sprogcentrene, 

men har sandsynligvis nok så meget at gøre med at der i 

visitationsprocessen til sprogcentrene ikke gøres noget ud af 

denne ellers væsentlige side af folks livshistorie og kompetencer.  

For de fleste informanters vedkommende ramte vi dog 

rigtigt: Ahmet havde tyrkisk, Ana havde spansk, Edona havde 

makedonsk albansk (også kaldet gheg), Hassan havde (egyptisk) 

arabisk, Sandra havde tysk og Yuko havde japansk. Interviewene 

på tysk blev gennemført af en af projektdeltagerne. I Mulengas 

tilfælde, kvinden fra Zambia, måtte vi lave et kompromis, som nok 

i virkeligheden var et godt valg. Mulengas modersmål er bemba, 

men vi kunne ikke finde en interviewer for bemba, og vi valgte 

derfor at gennemføre interviewene med Mulenga på engelsk. I 

praksis blev det gjort af en af projektdeltagerne. Dette sprogvalg 

viste sig at være okay – og måske bedre end bemba – fordi 

Mulenga har gennemført hele sin skoleuddannelse og 

videreuddannelse på engelsk. 

I Igors tilfælde ramte vi forkert. Vi havde fået at vide at Igor 

var fra Litauen, og at han havde litauisk som modersmål (og det 

sagde han også selv til vores interviewer). Men det viste sig under 

det livshistoriske interview at han på baggrund af en nationalt set 

meget varieret livshistorie taler et (efter situationen meget 

varierende) blandingssprog bestående af elementer fra især 

russisk, men også polsk, litauisk, muligvis hviderussisk, engelsk, 

tysk og dansk. Interviewene med ham kunne muligvis være 

kommet lidt mere i dybden hvis de havde været gennemført på 

russisk (efter den litauiske interviewers vurdering, jf. interviewet 

med hende kommenteret nedenfor i afsnit 10.2.). Se Tabel 2 for en 

oversigt over interviews, interviewsprog og interviewtidspunkter: 
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Tabel 2: Interviews, interviewsprog og interviewtidspunkter 

4. Interviewerne og deres rolle 

4.1. Interviewernes kompetencer og erfaringer 

Vi gennemførte som nævnt selv interviewene på engelsk og tysk, 

og derudover havde vi brug for at finde frem til interviewere til de 

seks yderligere interviewsprog: spansk, albansk, japansk, tyrkisk, 

arabisk og litauisk (som vi jo troede var Igors førstesprog). Vi havde 

følgende ideelle krav til interviewernes faglige og sproglige kompe-

tencer, og af disse krav ville vi gerne have så mange som muligt 

opfyldt i praksis: 

 

 de skulle gerne have en universitetsuddannelse  

 de skulle gerne have øvelse i at gennemføre kvalitative 

interviews  

 de skulle gerne have gode skriftlige færdigheder i 

interviewsproget  

 de skulle gerne have gode skriftlige færdigheder i dansk  

 de skulle gerne have øvelse i tolkning til dansk   

 de skulle gerne have øvelse i (skriftlig) oversættelse til 

dansk  

 de måtte ikke have fungeret som offentligt udpeget tolk 

over for informanten tidligere (fx i en visitationssamtale) 
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Desuden havde vi to meget væsentlige krav vedr. interviewerens 

livshistorie: 

 interviewsproget skulle gerne være deres første-

sprog/modersmål  

 de skulle gerne være immigreret som ung/voksen til 

Danmark 

 

Grunden til at opstille disse sidste krav var at vi mente at vi kunne 

gøre os håb om at få nogle mere personlige og oprigtige samtaler 

hvis interviewerne, ligesom informanterne, talte sproget som 

førstesprog/modersmål og også havde en immigrationshistorie og 

altså selv var immigreret til Danmark som ung eller voksen. 

Intervieweren ville måske i højere grad blive opfattet som en 

landsmand eller i hvert fald en der talte samme sprog. Det var 

også muligt at intervieweren ville blive opfattet som en mulig 

kontakt til et nyt netværk i Danmark. 

Dette udvælgelseskriterium betød at vi ikke kunne bruge 

etniske danskere der havde universitetsuddannelse i interview-

sprogene (fx spansk), men at vi måtte søge på det meget 

fragmenterede og uoverskuelige marked i Danmark for tolke i de 

forskellige sprog. Efter et stort opsøgende arbejde lykkedes det os 

at sammensætte følgende gruppe af interviewere. Det er ikke 

sådan at hver af dem opfylder alle ovenstående krav, men alt i alt 

er kravene opfyldt for gruppen som helhed. Jeg kommer nedenfor 

ind på hvilken betydning interviewerens baggrund kan have haft i 

det enkelte interview. I-Ahmet betyder interviewer for Ahmet, osv.: 

 

 
Tabel 3: Interviewere 
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Hvis vi tager kolonnerne fra venstre til højre, kan vi se at med 

hensyn til køn er de otte interviewere ligeligt fordelt: fire kvinder 

og fire mænd. Vi havde overvejet at kræve at intervieweren og 

informanten skulle have samme køn. Dette kunne være potentielt 

relevant, men til syvende og sidst var det svært at få det hele til at 

gå op. I realiteten er det sådan at fem af interviewene er 

kønsblandede, mens der er to interviews hvor begge parter er 

kvinder (japansk og engelsk), og ét hvor begge parter er mænd 

(arabisk). 

Der er en ret stor spredning på alder. Også her havde vi 

overvejet at foretrække at intervieweren og informanten var på 

omtrent samme alderstrin. Men heller ikke dette var let at 

gennemføre i praksis. Derfor er det sådan at i fire af interviewene 

er aldersforskellen ikke ret stor, mens den i fire andre er ret stor, 

og intervieweren er den ældste.   

Med hensyn til oprindelsesland, så kan vi se at alle undtagen 

én (I-Mulenga) er indvandret til Danmark som unge/voksne. Der er 

dog ikke altid tale om landsmænd til informanterne: Informanten 

fra Egypten fik en arabisktalende tolk fra Irakiv, informanten fra 

Spanien fik en spansktalende interviewer fra Bolivia, og infor-

manten fra Zambia fik en engelsktalende interviewer fra Danmark 

(en af deltagerne i projektgruppen).  

Med hensyn til førstesprog, så skal der mindes om at 

intervieweren med litauisk som førstesprog (I-Igor) under 

interviewet opdagede at Igors førstesprog ikke var litauisk. 

Desuden skal det nævnes at I-Ahmet var professionel tolk i tyrkisk, 

og det var først senere at vi fik oplysning om at hun har kurdisk 

som førstesprog. At interviewerne (undtagen I-Mulenga) er 

indvandrere, betyder også at de taler og skriver dansk som 

andetsprog. Dette kan ses flere steder i deres oversættelser til 

dansk.  

Efter at interviewerne havde gennemført deres arbejde, 

udsendte jeg et kort spørgeskema til dem (august 08) for at få lidt 

flere oplysninger om dem. Af de seks interviewere fik jeg svar fra 

de fem, mens I-Edona ikke var til at finde. Oplysningerne kan 

sammenfattes således: 

I-Ahmet er vokset op i et landområde i Tyrkiet og har kurdisk 

som førstesprog. Hun har taget studentereksamen i Tyrkiet (på 
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tyrkisk) og i Danmark har hun taget indvandrerlæreruddannelsen 

og to års statsprøvetolkeuddannelse på Handelshøjskolen i 

København. Hun har megen erfaring med tolkning og oversættelse 

inden for social-, uddannelses- og retssystemet. Hun har ikke 

erfaring med kvalitative interviews.      

I-Ana er vokset op i lavlandet i Bolivia og kom til Danmark 

som ca. 11-årig. Han har spansk som førstesprog, men kender 

også quechua, aymara og guarani. Han har en kandidat-

uddannelse i agronomi fra Danmark. Han har en del erfaring med 

tolkning (herunder simultantolkning) og oversættelse af fagsprog, 

og han har undervist voksne indvandrere. Han har ikke erfaring 

med kvalitative interviews. 

I-Hassan er vokset op i Irak nær Baghdad og har arabisk som 

førstesprog. Derudover har han kendskab til kurdisk og turkmensk 

fra Irak. Han har også boet i Syrien. Han har en bachelor-

uddannelse i engelsk fra Irak, og har en kandidatuddannelse og en 

ph.d. i kommunikation fra Danmark. Han har flere års erfaring 

med tolkning og oversættelse af sagtekster, og erfaring med 

kvalitative interviews.  

I-Igor er vokset op i det sydlige Litauen og har litauisk som 

førstesprog. Hun har også boet i USA. Hun har en 

kandidatuddannelse i sprogvidenskab fra Litauen og har været 

gæstestuderende i Danmark for at skrive speciale. Hun har i 

varierende grad kendskab til engelsk, russisk, polsk, tysk, lettisk og 

latin, samt sin lokale dialekt fra Litauen. Hun har erfaring med 

tolkning og oversættelse (fra dansk til litauisk), og har erfaring med 

kvalitative interviews. 

I-Yuko er vokset op i Japan nær Tokyo og har japansk som 

førstesprog. Hun har boet og studeret et år i England før hun kom 

til Danmark. Hun har en bacheloruddannelse i engelsk fra Japan og 

en kandidatuddannelse i pædagogik fra Danmark. Hun har ikke 

erfaring med tolkning, men har erfaring med oversættelse af 

sagtekster. Hun har undervist i japansk i flere år. Hun har erfaring 

med kvalitative interviews.     

Når man ser på alle otte intervieweres kompetencer og 

erfaringer, så har seks af dem en universitetsuddannelse. Fem af 

disse har uddannelser der omfatter sprogstudier, og de har også 

alle erfaring med kvalitative interviews. En af de fem har arbejdet 
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som professionel tolk (arabisk), de andre har kun lidt eller ingen 

erfaring med tolkning. Men alle seks har nogen erfaring med 

oversættelsesproblematik. De to interviewere der ikke er 

uddannet på universitetsniveau (den makedonsk-albanske og den 

tyrkiske), er til gengæld professionelle tolke, og dette indebærer 

som regel også nogen erfaring med oversættelse af sagtekster 

såsom officielle skrivelser.  

4.2. Interviewernes rolle 

Da seks af interviewene skulle gennemføres på et sprog som vi 

ikke forstod, foretog vi et afgørende valg: Vi valgte ikke at være til 

stede under interviewet. Vi gjorde dog to undtagelser: Ved 

interviewet med Edona, kvinden fra Makedonien, med en mandlig 

interviewer, var en af de kvindelige projektdeltagere også til stede. 

Det var fordi intervieweren havde fortalt at mange albanske/ 

makedonske kvinder ikke måtte være alene med fremmede 

mænd. Projektdeltageren var helt tilbagetrukket og sad i den 

anden ende af lokalet og læste, men enkelte gange henvendte 

intervieweren sig dog til hende for at fortælle om noget Edona 

havde sagt. Også ved interviewene med Mulenga var en (anden) af 

projektdeltagerne til stede, men igen helt tilbagetrukket.   

Når vi generelt afstod fra at være til stede, var det fordi vi 

ønskede at samtalerne skulle være så uforstyrrede og fortrolige 

som muligt, samtidig med at de naturligvis også var 

forskningsinterviews der blev lydoptaget. Vi håbede at når der ikke 

sad en umælende observatør der ikke forstod samtalen 

overhovedet, ville atmosfæren ved interviewet kunne være 

forholdsvis afslappet, og de to samtalepartnere ville kunne 

relatere sig til hinanden som landsmænd eller i det mindste 

personer der havde samme førstesprog. Vi kunne således i 

forskergruppen udnytte at informanten og intervieweren var 

fælles om nogle livserfaringer.  

Alternativt kunne vi have gennemført interviewene som 

tolkede samtaler, men det ville have været tidsrøvende og ville 

måske have gjort det sværere at få en naturlig samtale i gang. Vi 

ville heller ikke have haft de ovenstående fordele af at 

informanten og intervieweren har sammenlignelige livserfaringer. 

Interviewerne fungerede således som sprog- og kultur-

formidlere eller ’tolke’ i den overordnede interviewproces mellem 
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forskergruppe og informanter. De fremførte samlet vores 

spørgsmål til informanterne på deres eget førstesprog, og de 

videregav samlet deres svar til os på dansk. De var altså både 

kvalitative interviewere og oversættere, en meget speciel 

sammensætning som muligvis ikke er blevet brugt og beskrevet 

før. Magtmæssigt havde de en interessant position som personer 

der på den ene side var styret af os, men som på den anden side 

også havde en del magt i den konkrete interaktionssituation, da vi 

ikke var til stede.  

Interviewerne fik en meget vigtig funktion i hele 

interviewundersøgelsen. De spillede en central rolle i data-

genereringen og i den primære behandling af data, som denne 

oversigt over opgaver viser: 

 

 projektgruppen udarbejdede en fælles interviewguide (for 

hver type af interview) på dansk 

 kontaktpersonen sendte interviewguiden til intervieweren 

 intervieweren oversatte (for sig selv) spørgsmålene til 

interviewsproget og gennemførte interviewet 

 intervieweren udskrev interviewet på interviewsproget  

 intervieweren oversatte derefter udskriften til dansk 

(gælder ikke interviewene på engelsk og tysk) og sendte 

den til kontaktpersonen 

 

Under det meste af forskningsprocessen kaldte vi de forsknings-

assistenter der var interviewere, for ’tolke’. Vi var selvfølgelig 

opmærksomme på at de ikke fungerede som samtaletolke i 

snæver forstand, men de var som ovenfor nævnt en slags tolke i 

den overordnede intersproglige og interkulturelle kommunikation 

mellem forskergruppen og informanterne. Senere i forløbet gik vi 

over til at kalde dem forskningsassistenter (som fungerede som 

interviewere og oversættere), da de jo kom til at spille en vigtig og 

selvstændig rolle i hele forskningsprocessen.    

Det skal tilføjes at ligesom for informanternes ved-

kommende kendte interviewerne (dem uden for projektgruppen) 

ikke hinanden i forvejen, og de har heller ikke i projektets forløb 

fået kendskab til hinanden. De er alle anonyme. Vi havde haft i 

tankerne at samle alle interviewerne til et seminar hvor vi i 
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fællesskab kunne sætte dem ind i forskningsprojektets ide og 

deres særlige rolle i interviewprocessen. Men vi gennemførte det 

ikke, dels fordi der ikke var midler til det i vores bevilling, dels fordi 

det også ville have ophævet anonymiteten. Alle interviewerne 

uden for projektgruppen fik dog en individuel vejledning i deres 

kommende opgave.  

Man kan her bagefter godt stille spørgsmålstegn ved om det 

var nødvendigt at interviewerne skulle være anonyme. Grunden til 

at vi foretog det valg i starten, var at vi ville anerkende at de ikke 

var herrer over spørgsmålene i interviewguiden, og at nogle af 

dem ikke havde erfaringer med kvalitative interviews.  

4.3. Interviewene som samtaler 

Jeg betragter interviewene som samtaler hvor begge 

samtalepartnere bidrager aktivt til samtalens udvikling og 

karakter. Selv om grundstrukturen er en række spørgsmål der 

oprindelig er formuleret på skrift i en interviewguide, og en række 

svar derpå, så forekommer der somme tider også spørgsmål og 

svar den anden vej, og helt andre samtaletræk kan også 

forekomme. Det er altså vigtigt at understrege at jeg ikke kun er 

interesseret i informanternes svar isoleret set, men også i hvordan 

spørgsmålene er blevet stillet, og hvordan udvekslingen var 

indlejret i hele samtaleforløbet.  

I denne artikel ligger fokus på relationen mellem interviewer 

og informant, idet jeg er interesseret i at belyse betydningen af at 

interviewer og informant deler livserfaringer som migranter. 

Derimod er selve indholdet af samtalerne: de livshistorier der 

bliver fortalt, og de vidensdiskurser der udfoldes, analyseret i 

Risager (2016). 

Ved at designe interviewundersøgelsen sådan lagde vi i 

projektet i virkeligheden op til en tvetydig rolle for intervieweren i 

relation til informanten. På den ene side skulle intervieweren 

fungere som en stedfortræder for os i projektgruppen: ikke 

medforsker, men forskningsassistent. En person der kunne 

gennemføre et så vidt muligt professionelt forskningsinterview ud 

fra den interviewguide vi havde lavet og med fokus på 

informantens fremstilling af sin egen livsverden. På den anden 

side lagdes der op til at drage nytte af en særlig identitetsmæssig 

relation mellem interviewer og informant: noget som kunne 
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nærme sig fællestræk i livshistorien, fælles sprog. Dette kunne 

implicere en mere personlig samtale hvor asymmetrien mellem 

interviewer og interviewet blev mindre udtalt, og hvor begges 

livsverden blev repræsenteret. Måske blev rollerne endda en gang 

imellem ændret så intervieweren kom til at fungere som konsulent 

for den nyankomne? I afsnit 6-13 skal vi se nogle eksempler på 

hvordan interviewerne arbejdede med deres positionering i 

forhold til informanterne i de livshistoriske interviews og 

kulturlæringsinterviewene. 

Ud over informant-interviewene har jeg også lavet 

opfølgende interviews med to af interviewerne: I-Hassan (juni 

2005) og I-Igor (maj 2007). Disse interviews, som jeg kommer ind 

på nedenfor, fungerer som informative interviews hvor der er 

fokus på interviewernes udsagn. Dette gælder også et interview 

jeg har lavet med en af validatorerne, se nedenfor.  

5. Validatorerne og deres rolle 

5.1. Validatorernes kompetencer og erfaringer 

Efter gennemførelsen af alle interviews inkl. udskrivning og 

oversættelse ansatte projektgruppen nogle sproglige validatorer 

der kunne gennemgå oversættelserne med andre øjne. Vi havde 

følgende krav til validatorernes faglige og sproglige kompetencer: 

 

 de skulle have en fagligt relevant universitetsuddannelse 

 de skulle have høj kompetence i interviewsproget 

 de skulle have dansk som modersmål/førstesprog  

 de skulle gerne have erfaring med sproglig/kulturel over-

sættelse 

 

Ud fra disse kriterier samlede jeg fire validatorer for hhv. spansk, 

japansk, tyrkisk og arabisk. Makedonsk albansk lykkedes det mig 

ikke at finde en validator for, og det var også mindre vigtigt fordi 

filen med det livshistoriske interview med Edona desværre var 

gået tabt (dog ikke udskriften). Det viste sig også uhyre vanskeligt 

at finde en der kunne validere både litauisk og russisk i forbindelse 

med interviewene med Igor. Engelsk og tysk havde vi selv taget os 

af i projektgruppen. 
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I modsætning til interviewerne er validatorerne ikke anonyme. 

Validatorerne er følgende personer (i deres daværende stillinger). 

V-Ahmet betyder validator for interviewet med Ahmet. 

 

 tyrkisk (V-Ahmet): Lotte Bøggild Mortensen, ekstern lektor 

ved Kultur- og Sprogmødestudier, Roskilde Universitet. 

LBM har antropologisk baggrund, har høj kompetence i 

tyrkisk og bor i perioder i Tyrkiet. 

 spansk (V-Ana): Ingrid Højgaard Knudsen, ekstern lektor 

ved CBS. IHK har sprogvidenskabelig baggrund (spansk), er 

specialist i tolkning og oversættelse og er samboende med 

en chilener. 

 arabisk (V-Hassan): Gunna Funder Hansen, adjunkt ved 

Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet. GFH 

har sprogvidenskabelig baggrund (arabisk). 

 japansk (V-Yuko): Maria Yoshida, AC’er ved Asian Dynamics 

Initiative. MY har sprogvidenskabelig baggrund (japansk) 

og er tosproget dansk-japansk. 

5.2. Validatorernes rolle  

Validatorerne havde følgende opgaver: 

 

 lytte lydfilerne igennem og kontrollere at udskrifterne er så 

korrekte som muligt (i grov transskription)  

 gennemgå oversættelserne og notere hvor de synes at 

formuleringen kunne have været anderledes 

 rette teksten til korrekt dansk hvor det er relevant 

 

Mens interviewerne (undtagen I-Mulenga) således havde 

interviewsproget som førstesprog og dansk som andetsprog, 

havde validatorerne dansk som førstesprog og interviewsproget 

som fremmed- eller andetsprog, eller var mere balanceret 

tosprogede. Derved fik jeg komplementære typer af sprog-

kompetencer aktiveret, forhåbentlig til gavn for processen som 

helhed. Interviewerne havde mest autoritet i forhold til 

førstesprogene og deres sprogkulturer, validatorerne havde mest 

autoritet i forhold til dansk og dets sprogkulturer. I de tilfælde hvor 

der måtte opstå interessante divergerende fortolkninger, havde 
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jeg planer om at lade de to eksperter diskutere sagen. Men det 

blev ikke aktuelt.  

Validatorerne arbejdede i perioden september 08 til marts 

09. Efter modtagelsen af de færdige valideringer havde jeg en 

telefonsamtale med hver validator hvor vi gennemgik resultatet. 

Dog havde jeg et egentligt interview med validatoren for tyrkisk, 

Lotte Bøggild Mortensen (marts 09), se afsnit 6.3. 

6. Ahmet 

6.1. Interviewene på tyrkisk med Ahmet 

Det virker som om relationen mellem den yngre tyrkiske mand og 

hans ældre kvindelige landsmand er nogenlunde god, men 

interviewet er alligevel meget problematisk fordi de ofte taler forbi 

hinanden. I-Ahmet positionerer sig selv som den erfarne og 

succesrige indvandrer der gerne vil opmuntre den unge 

nyankomne til at uddanne sig og klare sig. Tiltaleformen er ’De’, 

undtagen i nedenstående uddrag: 

 

Ahmet uddrag 1v  (LI, 1) (= Livshistorisk interview, s. 1) 
(lige i starten af interviewet) 

I-Ahmet Først vil jeg lige introducere mig for 

dig. Jeg hedder…, er gift og er mor til 

to børn og har snart ja været i Danmark i 

præcis 30 år, 30 år. 

Ahmet Det må jeg sige. 

I-Ahmet Jeg har i årevis lavet tolkearbejde. Jeg 

tolker for… dvs. at jeg er godkendt tolk, 

og ud over tolkningen har jeg også 

undervist meget. Jeg har undervist 

indvandrere i samfundsfag og dansk. Jeg 

har også haft politisk arbejde…. Altså 

jeg forventer at De ved at De kan tale 

frit med mig, er det i orden?  

Ahmet Det er i orden 

I-Ahmet Er det i orden? 

Ahmet I orden 

I-Ahmet Fordi, jeg er vant til det, og jeg har 

samarbejdet meget med unge som dig. 

 

I-Ahmet lægger overordentlig megen vægt på at fremstille sig selv i 

et lys der fremhæver hendes professionalisme. 
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Ahmet uddrag 2 (LI, 2) 
(de taler om hans skolegang) 

Ahmet Naturligvis gik jeg også i skole og 

arbejdede. Jeg gik på aftenskole. 

I-Ahmet Hvor er det godt, hvor er det en god 

ting, ja, ja. 

 

Hun er gennemgående meget bekræftende og opmuntrende. 

 

Ahmet uddrag 3 (LI, 3) 
Ahmet Vi sidder og sludrer. 

I-Ahmet Ja. 

Ahmet De er ældre, jeg ved ikke hvor godt De 

forstår mig, 

I-Ahmet Jeg forstår Dem meget godt. 

Ahmet Hm, ja, samtalen bliver dybere. 

I-Ahmet Det forstår jeg. 

Ahmet Men hvis De var kommet her som en på min 

alder, ville der ikke have været så 

dejlig en samtale. 

I-Ahmet Der ville ikke have været noget fælles. 

Ahmet Altså så havde det været en 

tilbageholdende samtale. 

 

Her har de en passus om relationen mellem dem, det er her en 

fordel at de ikke er en mand og en kvinde der er jævnaldrende. 

Der er senere i interviewet en passus hvor Ahmet også er inde på 

noget lignende i forbindelse med hans egne skoleerfaringer i 

Tyrkiet. 

 

Ahmet uddrag 4 (LI, 15) 
(de taler om ham og den kvinde han har børn med) 

I-Ahmet Er I sammen nu? 

Ahmet Ja, og senere vi fik et barn sammen, 

vores tredje barn som bliver et år den 6. 

i denne måned. 

I-Ahmet Ej, hvor er det godt! 

Ahmet Ja, sådan set. 

I-Ahmet Så har De alligevel en varm rede og er 

sammen med Deres børn, hvor er det 

lykkeligt. 
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Endnu en meget opmuntrende, og vel også lidt paternalistisk, 

bemærkning fra I-Ahmet. 

 

Ahmet uddrag 5 (KI, 5) (= Kulturlæringsinterview, s. 5) 
(de taler om danskernes højtider og fester) 

Ahmet Jeg har ikke været med til andre fester. 

I-Ahmet Nå, dem har De ikke været med til vel, 

dem som holdes i familien, f.eks. har vi 

vores bryllupsfest. De har også deres 

bryllup og deres højtider, vi har vores 

omskæringsfest, de har deres fest i 

forbindelse med barnedåb, altså når 

børnene bliver døbt, når de skal 

navngives osv. 

 

Her ser vi et sted hvor intervieweren indfører en dem-os 

modstilling: ’deres’ og ’vores’. 

 

I det ovenfor nævnte spørgeskema til interviewerne svarede I-

Ahmet på spørgsmålet ”Har du muligvis nogle kommentarer i 

forbindelse med de interviews du lavede for os dengang?”. Hun 

svarede:  

 

Jo, det vil jeg gerne. Jeg synes at det var pinligt af mig at 

jeg hele tiden havde bekræftet Ahmet med at sige ”ja eller 

imm, hi hi osv.” i stedet for at lytte. Men han snakkede jo 

meget… Samt at jeg gerne ville være så pædagogisk som 

muligt. 

6.2. Validering af interviewene med Ahmet 

Udskrifterne af disse interviews er desværre bortkommet, men 

lydoptagelserne har vi stadig. Lyden på dem er meget svag. 

Validatoren gør opmærksom på at Ahmet en gang imellem 

stammer.  

Oversættelsen til dansk var ikke særlig god. Der var flere 

forkerte oversættelser og oversættelser der kræver kommentarer, 

og der var mange udtryk som ikke er idiomatiske i dansk. Det var 

således et stort arbejde for validatoren at gennemgå samtalerne 

og komme med alternative forslag. Nogle eksempler kan gives her: 
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- ’indvandrere’ (LI, 1): validatoren gør opmærksom på at de to 

deltagere i interviewet egentlig bruger et ord der betyder 

’fremmede’, i de tilfælde hvor man på dansk ville sige 

’indvandrere’ eller ’flygtninge’.  

- ’I Ishøj er der ikke en men to tyrkere som er byråds-

medlemmer’ (LI, 1): validatoren foreslår ’kammerater’ i stedet 

for ’tyrkere’. 

- ’præsident’ (LI, 2): validatoren foreslår ’statsminister’. 

- ’Deres alder er større’ (LI, 3): validatoren foreslår ’De er ældre’. 

- ’Jeg, til enhver tid, sidder altid og sludrer med voksne, ældre 

eller på et højere niveau end jeg selv’ (LI, 3): validatoren 

kommenterer at ’voksne’ er en oversættelse af et ord der 

betyder ’store’, dvs. betydningsfulde. 

- ’erhvervslivet’ (LI, 22): validatoren foreslår ’det politiske liv’. 

- ’erhvervslivet’ (LI, 27): validatoren foreslår ’arbejdslivet’ 

- ’sygedagpenge’ (LI, 30): validatoren foreslår ’barselsorlov’ 

6.3. Interview med validatoren for tyrkisk 

I stedet for telefonsamtale interviewede jeg som nævnt valida-

toren for tyrkisk, Lotte Bøggild Mortensen, som er antropolog, 

med det formål at få belyst interviewets kvalitet.  

 

Interview med validatoren (VAL) for tyrkisk uddrag 6  
INT:  Måske kunne du starte med at kommentere 

  det faktum, at vi har brugt en tolk, som  

  ikke er antropolog eller sociolog eller  

  noget i den retning?  

VAL:  Jeg synes, at det er en skam, fordi hun  

  overhovedet ikke er opmærksom på sin egen  

  tilstedeværelse i interviewsammenhængen,  

  og hendes tilstedeværelse er på mange  

  måder meget interessant. Dels stiller hun  

  dobbelte og tre-dobbelte spørgsmål, så  

  han ikke rigtig ved, hvad han skal svare  

  på. Dels er hun interesseret i, at han  

  skal svare inden for hendes egen  

  forståelsesramme. Fx nævner han, at han  

  har taget det pæne tøj på, da han kom op  

  til kommunen i Istanbul, og han kan godt  

  forstå, at han får et bedre udbytte, hvis  

  han har taget det pæne tøj på. Hun synes  

  at det er forargeligt. Altså hendes  
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  forargelse… hun er meget styrende i  

  forhold til hvad hun mener, der skal  

  siges. På den anden side, og det er også  

  en del af det, når han endelig begynder  

  med nogle forklaringer, der kunne være  

  enormt interessante at følge op på, er  

  hun slet ikke bevidst om, at der er noget  

  her, der kunne være afgørende i forhold  

  til at vise, hvilken slags mand han er.  

  Dvs. vi får ikke de forklaringer, som vi  

  kunne have fået, ud fra det spørgeskema,  

  der er. Der er ansatser til en række  

  ting, fx hele indlæringsmåden, hele  

  indlæringspædagogikken, og det stopper  

  hun alt for hurtigt.  

 

Validatoren sætter fokus på Ahmets stærke optagethed af at være 

sammen med mennesker med magt og på at dette er vigtigt at 

have med i analysen af forholdet mellem ham og intervieweren: 

 

Interview med validatoren (VAL) for tyrkisk uddrag 7  
VAL:  Han ser enormt op til ældre mennesker, 

der ved noget, og derfor vil han jo gerne 

møde dronningen og statsministeren og jeg 

ved ikke hvad. Og så siger hun: ”hvorfor 

vil du det?”, fordi det ikke er gået op 

for hende, at det er en del af hans 

narrativer at kunne fortælle, at han har 

været i nærheden af folk med magt…. Det 

er slet ikke gået op for hende, at han 

tænker i de baner, og at hun også 

umiddelbart repræsenterer én med magt. 

Hun starter hele interviewet med at 

fortælle alt for meget om sig selv ’altså 

nu skal du i den grad respektere mig, 

ikke fordi vi sidder her, men fordi jeg 

laver noget helt andet, som også er meget 

vigtigt’. 

 

Interview med validatoren (VAL) for tyrkisk uddrag 8  
VAL:  Altså han er meget interesseret i at 

fremstille sig som selv som helt, og den 

helterolle får jo virkelig et knæk når 

han kommer til Danmark. Der er jo ikke 

meget helt der, på nogen måde. 
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7. Ana 

7.1. Interviewene på spansk med Ana 

Det virker som om der er en god rapport mellem den unge kvinde 

og den lidt ældre mand, der har boet mange år Danmark. De har 

en ret jævnbyrdig udveksling, de griner sammen og refererer ofte 

til deres fælles erfaringer som migranter. De positionerer sig 

indimellem i modsætning til danskerne.    

 

Ana uddrag 9 (LI, 3) 
I-Ana Hvorfor og hvordan kom du til Danmark? 

Var det planlagt eller tilfældigt? 

Ana Det var… ikke særlig planlagt. Det var 

simpelthen fordi vi trængte til 

forandring. Min kæreste er dansk og han 

har boet i XX [i Spanien] i mange år og 

han har sin familie her, og derfor 

besluttede vi os for at flytte, fordi han 

ville være nærmere sin familie selv om 

det kun skulle være for et par år. For 

selv om man ikke ønsker det, så mister 

man kontakten. Du ser dem ved bestemte 

lejligheder, 2-3 uger og det er ligesom 

du ikke kan få forholdet til at flyde 

igen…. Jeg ved ikke om du forstår mig? 

I-Ana Jeg forstår dig godt, jeg kender det også 

godt, for når jeg er i Bolivia, så er det 

at man lige når at blive klar over hvad 

der foregår, og så skal man rejse 

tilbage…  

 

Her refererer I-Ana til lignende erfaringer som migrant med en 

transnational familie som man gerne vil bevare kontakten med. 

 

Ana uddrag 10 (LI, 3) 
I-Ana Noget om din skolegang og om din 

uddannelse. Ja, du har været inde på din 

skolegang i dit fædreland. Men du har 

ikke læst i andre lande, vel? Kun i 

Spanien. 

Ana Nej, jo, kun i Spanien. 
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I-Ana Jeg ved ikke hvordan skolesystemet er i 

Spanien, i Bolivia for eksempel, der har 

man grundskole, mellemskole og derefter 

kommer vi i gymnasiet. Hvordan er 

skolesystemet i Spanien? 

Ana Det er anderledes nu fra dengang jeg selv 

studerede. I Spanien… 

 

Her anlægges der en sammenligning mellem Bolivia og Spanien. 

Her er det altså ikke fællesskabet mellem dem der er i fokus, men 

nærmere forskellen. Men det er to spansktalende lande der 

sammenlignes, ikke Spanien og Danmark, hvad man måske kunne 

forvente hvis intervieweren havde været etnisk dansk. 

 

Ana uddrag 11 (LI, 10) 
I-Ana Jeg kommer til at tænke på min onkel i 

Bolivia. Han satte sig nogle gange ved 

siden af mig. Nå, sagde han så, fortæl 

mig noget om Danmark. Og så spurgte han 

hvordan siger man det og det på dansk, 

ikke? Og der lagde jeg mærke til at dansk 

i virkeligheden er meget logisk, ikke? 

Ana Jo, jo. 

I-Ana For eksempel. Dette er et bord til at 

spise ved, så det kalder man spisebord på 

dansk, ikke? Der er arbejdsbord, 

spisebord. Og han gav sig til at le. Det 

var pokkers! Hvor er de tematiske, disse 

’gringoer’! 

Ana Ha, ha, disse ’gringoer’. Men det er 

rigtigt. Det er lige netop sådan. Sproget 

i sig selv er ligesom skabt ud fra 

logikken, men alligevel ikke, ordforrådet 

er ikke særlig stort, det er det ikke, 

vel? 

I-Ana Nej, vel? Eller det forekommer os ikke 

stort, vel? Vi synes det er mere 

ordfattigt, men jeg… men de kommunikerer. 

 

Her positionerer de sig begge i modsætning til danskerne: ”disse 

gringoer” – en term der egentlig først og fremmest bruges 

nedsættende om hvide nordamerikanere i Latinamerika (se 

nedenfor i afsnit 7.2.) 
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Ana uddrag 12 (LI, 8)  
(Ana har lige fortalt om hvordan hun søger arbejde. 

Intervieweren tager fat på det næste spørgsmål i 

interviewguiden: ”Har du planer om at starte egen 

virksomhed?”) 

I-Ana Har du planer om at starte for dig selv?  

Ana Det kunne da være spændende. Starte for 

mig selv, hvad? Hvordan? Hvad mener du? 

En…  

I-Ana Der er mange mennesker der ikke bryder 

sig om at være ansatte og så… 

Ana Nu fik jeg nogle ideer. En veninde og jeg 

har snakket om at starte en danseskole. 

Da hun er fra Sydamerika, kan hun 

undervise i salsa og jeg kan undervise i 

flamenco, vi finder en anden person til 

at undervise i mavedans, det har vi 

snakket om, ikke også? Eller vi kunne 

åbne et sted med spanske tapas. Der 

falder en masse ideer af, men du 

forfølger dem ikke, vel? 

I-Ana  Kender du en spansk kvinde som hedder 

Maria? Hun har en forretning. 

Ana Og som har udgivet en bog om tapas? 

I-Ana Ja. 

Ana Er det Maria? Jeg kender hende ikke, men 

jeg har set bogen, og de har vist også en 

vinbutik. 

I-Ana Ja, hun har en vinforretning, og hun er 

en meget sød person, jeg kender hende 

godt, jeg har snakket med hende flere 

gange.  

 

Intervieweren positionerer sig her aktivt som en der giver den 

nyankomne nogle nyttige oplysninger. Han vil øjensynlig gerne 

hjælpe med integrationen og give gode råd, fx om hvordan 

informanten kan udvikle sit netværk i Danmark. De begynder at 

knytte et fælles netværk i Danmark.  
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Ana uddrag 13 (LI, 9) 
(I-Ana omtaler en restaurant han har set i Madrid) 

I-Ana For nyligt havde to piger åbnet denne 

restaurant, hvor der var flamencodans, og 

entreen… hver weekend inviterede de folk 

som kom for at spille og danse, så måske, 

på den måde kunne man måske starte, ikke? 

Invitere. 

Ana Ja, folk der kan, ja…. Men det er ligesom 

svært at finde præcist… 

I-Ana Hvis du åbner en restaurant så kommer 

jeg. 

Ana Ha, ha, det er godt. Det vil sige vi 

allerede har en kunde. 

I-Ana Jeg vil også sprede rygtet. 

Ana En god reklame, så vil jeg tænke nærmere 

over det. 

 

Her tilbyder intervieweren hende også at komme ind i sit eget 

netværk. 

 

Ana uddrag 14 (KI, 1) 
(starten af kulturlæringsinterviewet) 

I-Ana Og jeg skal ligeledes fortælle dig, at  

  vi garanterer anonymitet, således at  

  du…  

Ana Så jeg kan få munden på gled. 

I-Ana Her skal du ikke være bange for, at vi 

giver båndet til politiet, vel? 

 

Næste interview begynder på en afslappet måde med denne 

jokende indledning. 

I spørgeskemaet til interviewerne svarede I-Ana på 

spørgsmålet ”Har du muligvis nogle kommentarer i forbindelse 

med de interviews du lavede for os dengang?”. Han svarede:  

 

Inden jeg tog ud og foretog interviewene for jer, havde 

jeg nøje oversat spørgsmålene, og gjort det klart for mig 

selv, at jeg skulle være så neutral som muligt. Jeg skulle 

ikke tolke spørgsmålene, men bare stille dem. Men 

undervejs i samtalen kan jeg godt genkende, at jeg nogle 
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gange kommer med nogle eksempler og leder den 

interviewede lidt på vej. 

 

Her ligger en ide hos intervieweren om at være den neutrale part, 

jf. den udbredte norm for en tolk. Og det er jo også rigtigt at han 

har ydet et ret aktivt bidrag til samtalen ved at give noget af sig 

selv. 

7.2. Validering af interviewene med Ana 

Valideringen af interviewene med Ana var relativt ukompliceret. 

Den spanske udskrift var korrekt bortset fra ganske få stavefejl. I-

Ana ser ud til at have lavet et ord selv: ’interviudor’ (= interviewer), 

som på spansk ellers hedder ’entrevistador’.  

Oversættelsen til dansk var stort set okay. Følgende 

kommentarer kan fremhæves: 

- ’relaciones internacionales’ (LI, 3) blev af I-Ana oversat lidt 

skævt til ’udenrigshandel’, mens validatoren foretrækker 

’internationale relationer’. 

- ’tenemos muy buen feeling’ (LI, 5) blev af I-Ana oversat til ’vi 

har en god feeling’, mens validatoren foretrækker ’vi svinger 

godt sammen’.  

- ’estos gringos’ (LI, 8) blev af I-Ana oversat til ’disse lyshårede’, 

mens validatoren foretrækker ’disse ’gringoer’’. Gringo er et 

latinamerikansk udtryk for hvide nordamerikanere, specielt fra 

USA. Her bliver det altså udvidet til også at referere til 

danskere. 

- ’me va a apretujar’ (KI, 2) blev af I-Ana oversat til ’hun vil give 

mig et knus’, mens validatoren foretrækker ’hun vil mase mig’. 
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8. Edona 

8.1. Interviewet på albansk med Edona  

Interviewforløbet med Edona var problematisk på flere måder. Det 

var svært at finde en interviewer med den rigtige sproglige 

kompetence, da det gjaldt et sprog, makedonsk albansk, hvori der 

ikke er mange erfarne tolke i Danmark. Vi fandt frem til en mand, 

men det ville have været bedre med en kvinde, jf. at vi måtte lade 

en af de kvindelig projektdeltagere befinde sig i rummet under 

interviewet. Der var også en vis aldersforskel mellem Edona og I-

Edona, hvilket har gjort forskellen mellem deres livserfaringer 

større, ikke blot mht. køn, men også alder.  

Endvidere var I-Edona ikke til at få kontakt med da vi senere 

skulle gennemføre validering og manglede lydfilen til det 

livshistoriske interview. Da det yderligere viste sig uhyre svært at 

finde en etnisk dansk universitetsuddannet med godt kendskab til 

makedonsk albansk, besluttede vi at droppe valideringen af 

interviewene med Edona. Nedenstående citater skal derfor tages 

med et gran salt.    

I det livshistoriske interview var relationen mellem Edona og 

I-Edona næsten uden undtagelse formel og upersonlig, og I-Edona 

stillede korte spørgsmål ud fra interviewguiden. Men i 

kulturlæringsinterviewet tøede situationen lidt op, og I-Edona 

begyndte at fortælle om sig selv, give oplysninger til Edona, 

opmuntre hende, og lave en modstilling mellem ’os’ og 

’danskerne’.  

 

Edona uddrag 15 (KI, 8) 
(De taler om mad og drikke i Danmark) 

I-Edona Da jeg kom til Danmark for første gang, 

synes jeg der var meget der var 

anderledes. Der var pålægsmadder i 

slagternes udstillingsvinduer, maden 

havde mange forskellige farver, rød, gul 

etc. 

Edona Ja, der er forskel. Danskerne spiser mere 

tørt og stegt kød med kartofler og sovs. 
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Her fremhæves der forskelle mellem Makedonien og Danmark, i 

en modstilling mellem ’danskerne’ og ’os’. 

 

Edona uddrag 16 (KI, 21) 
(Edona har fortalt om kaos når der er tøjudsalg)  

I-Edona Var det en dårlig oplevelse for dig?  

Edona Ja, jeg tænkte, aldrig mere på udsalg, 

hvis det skulle være på den måde. Du ved, 

jeg har ikke boet så længe i Danmark og 

har ikke været ude at købe tøj på den 

måde. Jeg har købt tøj i Bilka og andre 

forretninger. Jeg har ikke mere at sige. 

I-Edona Ja, det er klart, der er to forskellige 

kulturer. Danskerne synes også en gang 

imellem at vi har nogle mærkelige vaner. 

Edona Ja, ja. 

I-Edona Vores traditioner og vores opførsel er 

anderledes, og det er klart, at danskerne 

synes, at det er nogle særlige vaner vi 

har. 

 

Igen et eksempel på at samtalepartnerne danner modsætningen 

mellem ’vores’ og ’deres’ traditioner og vaner. 

 

Edona uddrag 17 (KI, 11) 
I-Edona Er der noget du kunne tænke dig at vide 

om opholdstilladelse og 

familiesammenføring? I forbindelse med 

det spørgsmål har du haft mange 

problemer. 

Edona Ja, jeg har lidt meget. Det var meget 

hårdt. Ja, det burde man vide. Jeg er 

stadig bange for det der truede mig. 

I-Edona Der er ikke noget at være bange for mere. 

Du har fået opholdstilladelse. Din mand 

arbejder, og I har jeres egen bolig, så 

der er ikke noget at være bange for mere.  

 

Her trøster intervieweren Edona, et af de få eksempler på at han 

træder ud af den upersonlige rolle han ellers tilsyneladende har 

tilstræbt. 
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9. Hassan 

9.1. Interviewene på arabisk med Hassan  

Disse interviews er problematiske af flere grunde. Dels var Hassan 

meget på vagt og meget lidt informativ, dels kom I-Hassan nok til 

at optræde lidt for udspørgende og krydscheckende. I-Hassan var 

en del ældre end Hassan og kom fra et andet arabisktalende land. 

 

Hassan uddrag 18 (LI, 7) 
I-Hassan Fortæl lidt om dine oplevelser i skolen 

(gymnasium eller universitet i Egypten)? 

Hassan Der var ikke noget unormalt eller 

unaturligt. Jeg husker ikke noget af det. 

Det var et normalt liv, som ligner alle 

andre studerendes liv. Jeg var ingen 

undtagelse. 

I-Hassan Var der ingen oplevelser, som du husker? 

Hassan Nej, det var et normalt liv. Vi gik bare 

i skole og læste, og dagen efter gik vi i 

skole igen. 

I-Hassan Men hvordan foregik dit skoleliv? Hvad 

kunne du godt lide (eller ikke lide) i 

dit liv? 

Hassan Jeg kunne selvfølgelig ikke lide at læse 

(lave lektier). ((grin)). Men jeg kunne 

godt lide rejserne mellem min landsby og 

byen. Det var hver dag. 

I-Hassan OK. 

Hassan Jeg kunne godt lide at rejse frem og 

tilbage hver dag. Jeg var sammen med mine 

kammerater i bussen, og vi lavede sjov og 

grinede. 

I-Hassan OK. 

Hassan Også i skolen var jeg sammen med 

kammeraterne. Vi lavede bare sjov, men 

jeg kunne ikke lide at lave lektier. 

I-Hassan Du kunne ikke lide at lave lektier. 

Hassan Rigtigt. 

 

Vi ser her en situation hvor det er meget svært for intervieweren at 

få noget ud af informanten ud over meget overfladiske og 

konventionelle oplysninger. Informanten undviger tilsyneladende 

at sige noget af betydning, og laver nærmest sjov med samtalen. 
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Der er tilsyneladende et eller andet problem i informantens 

livshistorie, eller i relationen mellem ham og intervieweren. Dette 

var et af de emner jeg talte med intervieweren om i mit efter-

følgende interview med ham, se nedenfor. 

 

Hassan uddrag 19 (LI, 23) 
I-Hassan OK. Vi opsummerer, hvad vi sagde til alle 

sidst. 

Hassan Mmm. 

I-Hassan Med hensyn til undervisningen, synes du 

at undervisningsmetoden er god nok. 

Hassan Ja. 

I-Hassan Du er tilfreds. 

Hassan Ja. 

I-Hassan Og du gør en indsats for at lære dansk. 

Hassan Rigtigt. 

I-Hassan Og du synes, du kan bruge sproget mere og 

mere. 

Hassan Ja. 

I-Hassan Du bruger det på arbejdet og i skolen. 

Hassan Ja. ((på dansk)): Og det var alt, det var 

alt. ((grin)) 

I-Hassan OK. Vi skulle faktisk bruge lidt mere 

tid, en hel time, på at få flere 

oplysninger. Men lad mig se. Der er nogle 

ting, som vi måske talte om lynhurtigt. 

Hassan Hvorfor skal det nødvendigvis være en hel 

time? 

I-Hassan Nej, ikke nødvendigvis. Jeg kigger bare 

spørgsmålene igennem. 

Hassan Fordi jeg har en aftale kl. 16. 

I-Hassan OK. Så stopper vi. 

 

Igen er det uendelig svært for intervieweren at få informanten til at 

gå seriøst ind i samtalen. På den anden side har intervieweren nok 

også misforstået sin rolle, for han taler om at få oplysninger, og 

hans sammenfatninger tyder ikke på opmærksomhed over for at 

stille uddybende eller kritiske spørgsmål. Det drejer sig hele tiden 

om opsummering af fakta. Interviewet er gået alt for hurtigt!  
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Hassan uddrag 20 (KI, 8) 
I-Hassan Er der noget du kunne tænke dig at vide 

om religion i Danmark? 

Hassan Noget jeg kunne tænke mig at vide, men 

disse spørgsmål…  

I-Hassan Ja, når man er ny i et land, kunne man 

måske tænke sig at vide det ene eller det 

andet. Jeg spurgte dig om du kunne tænke 

dig at vide noget om de politiske 

forhold, uddannelse, arbejdspladser, og 

nu spørger jeg om du kunne tænke dig at 

vide noget om religion i Danmark. 

Hassan Der er ikke noget. Jeg er muslim og jeg 

er tilfreds med min religion. Jeg 

interesserer mig ikke for noget andet.  

I-Hassan Nej, det er ikke det. Det er rigtigt at 

du er muslim, men når man er ny i et 

land…  

Hassan Mener du om jeg vil vide hvilke 

religioner der er her? 

I-Hassan Ja, og hvordan folk forholder sig til 

religion.  

 

Her trækker Hassan sig tilbage og tror åbenbart at I-Hassan vil 

have ham til at overveje sin identitet som muslim. 

9.2. Interview med I-Hassan 

I-Hassan havde stor erfaring som arabisk-dansk tolk for sociale 

myndigheder, og han var som sagt noget ældre end Hassan. Det 

virker som om I-Hassan, uden at ville det, optrådte udspørgende, 

måske ligefrem en gang imellem forhørende, over for Hassan, og 

som om Hassen i det hele taget var utryg ved situationen. Det skal 

siges at i det opfølgende interview på dansk med mig tre år senere 

bidrog Hassan med meget indholdsrige, velstrukturerede og 

velformulerede samtaleindlæg (se Risager 2016).   

Efter I-Hassans interviews med Hassan interviewede jeg I-

Hassan for at få hans vurdering af interviewene. I-Hassan fortalte 

at han blev lidt forvirret over Hassan:  
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Interview med I-Hassan uddrag 21  
INT.:  I første omgang ville jeg lige spørge 

dig, hvordan ville du karakterisere 

informantens sprog, altså Hassans sprog? 

I-Hassen:  Altså på én måde er Hassans sprog sådan 

typisk egyptisk for en der kommer fra 

middelklassen og så er det en ung mand, 

som er interesseret i at være moderne. At 

vise at han kan et fremmed sprog og at 

han bruger mange fremmede ord, engelsk 

meget og så begyndte han at bruge danske 

ord…. Altså han virker forvirrende på 

mig, altså hans sprogbrug…. Han er en ung 

mand med sådan en uddannelse, men så kan 

jeg også spore nogle ting i hans 

sprogbrug, der viser at han kommer ude 

fra en landsby. Det siger han også klart. 

Men for mig er det sådan at 

landsbysproget er lidt for dominerende. 

Når han siger at han har boet i en 

storby, han har gået på universitetet. 

Der kan man mærke nogle steder, men altså 

overvejende er sproget altså det er 

landsbysprog. Det er derfor jeg siger det 

er lidt forvirrende så. Jeg har prøvet 

altså hele tiden at finde ud af, hvilken 

af delene er dominerende, når han siger 

han har læst på universitetet og han 

giver også et tal. Når han siger, han har 

læst i 19 år. Og så tænker jeg 22-23 år 

gammel. Så virker det underligt. Når han 

har været her nogle måneder, og han har 

arbejdet, og så har han også læst i 19 

år. Det hænger ikke sammen. Og det bliver 

bekræftet af, at jeg flere gange har 

spurgt ham om hans oplevelse i skolen. 

Skoleoplevelse. Og der fortæller han kun 

om barndommens oplevelse, altså at han 

går i skole og kommer tilbage og læser og 

laver lektier og sådan noget.  
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Interview med I-Hassan uddrag 22  
INT.:  Har informanten let eller svært ved at 

udtrykke det som han har at sige? Hvordan 

er din vurdering af det?  

I-Hassan: Jamen stort set var det ikke svært for 

ham at udtrykke sig sprogligt og det 

meste af tiden, især når han var tryg, så 

gik kommunikationen flydende. Der var 

ikke noget formuleringsproblem. Dvs. at 

komme frem med en mening. Men altså de 

steder, hvor han er lidt usikker med 

hensyn til indholdet, om det er rigtigt 

det han siger, eller ikke rigtigt, der 

kan jeg mærke at han går i stå. Måske 

starter midt i en sætning, men i midten, 

der stopper han og starter på en anden 

sætning. Og så bliver det så… jeg [kender 

godt] den slags problemstillinger med 

arabiske klienter, som ligger på et lavt 

niveau, der har det problem at de ofte 

siger ting, som de ikke gør klart, eller 

som de ikke afslutter. De siger sådan en 

halv sætning og så er det på grund af at 

de ikke kan finde ud af det, eller fordi 

de pludselig kommer i tanke om, at det 

måske er noget, der er farligt at sige. 

Så stopper de.   

 

Det kan evt. have noget at gøre med at denne interviewer har stor 

erfaring med interviews hos de sociale myndigheder, der jo mest 

handler om at belyse en sag faktuelt, men har noget mindre 

erfaring med kvalitative forskningsinterviews. 

 

Interview med I-Hassan uddrag 23  
Vi kommer til punkterne i interviewet om mad og 

drikke, og senere hen også religion: 

I-Hassan: Det med svinekød og svinegelatine, det er 

ligesom et chok han får, fordi han har 

spist for meget chokolade, og så kommer 

der en egypter og fortæller, at der er 

svinefedt eller noget i den retning i de 

ting, som han spiser. Og så begynder jeg 

at mærke, at der kommer et nyt aspekt ind 

i hans sprogbrug, og det er religiøse 

vendinger, som jeg har lagt mærke til 
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andre steder [i mit arbejde]. Så begynder 

hans sprog at blive præget af lidt 

religiøsitet. Han går ikke meget op i 

religiøsiteten, altså udtrykt sprogligt, 

men det er klart, at han har en tendens 

til at være religiøs og han vil overholde 

Koranens regler for svinekød og jeg ved 

ikke hvad.   

 

Interview med I-Hassan uddrag 24  
I-Hassan:  Og det siger han klart og tydeligt, at 

det er egyptiske venner, der har sagt til 

ham, men et andet sted, hvor jeg stiller 

spørgsmålet eller jeg vil få det 

bekræftet, at hans venner har sagt det. 

Så siger han: ”nej, jeg mener at de mener 

det, det er min fortolkning af hvad de 

siger”. Så her er han lidt usikker ved 

hvad jeg mener. Det kan være det måske er 

lidt farligt for dem, som om vi var 

efterretningstjeneste og finder ud af 

hvad egypterne mener om Danmark…. Han er 

i Danmark, han har fået 

opholdstilladelse, men han er meget utryg 

og meget bekymret fordi han er bange for 

at loven kan laves om med sådan 

tilbagevirkende kraft. Og han siger det 

tydeligt ”jeg er bange for lovændring.” 

 

Da I-Hassans førstesprog/modersmål er irakisk arabisk, mens 

Hassans er egyptisk arabisk, spurgte jeg I-Hassan om hans 

overvejelser om dette: 

 

Interview med I-Hassan uddrag 25  
INT.:  Hvilke forskelle er der mellem hans og 

dit mundtlige sprog? Du kommer jo et 

andet sted fra. Betyder det noget?  

I-Hassan:  Jo selvfølgelig betyder det noget, at han 

taler egyptisk dialekt og jeg taler 

irakisk dialekt, men det som jeg har 

gjort i dette interview er, at jeg har 

brugt den egyptiske dialekt, som jeg har 

lært, så jeg har prøvet så meget som 

overhovedet muligt at snakke egyptisk og 

mange steder siger jeg også tingene på 
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moderne arabisk, så det hverken er 

egyptisk eller irakisk.  

INT.: Det er en mundtlig form for skriftlig 

arabisk?  

I-Hassan:  Ja. Og så er det især de steder, hvor der 

er tale om uddannelse så går jeg op på 

det niveau, der svarer til universitets-

sproget, og universitetssproget det er 

ikke det samme sprog som gadesprog eller 

bondesprog eller almindeligt menneske-

sprog. Og så har jeg prøvet at bruge 

standard arabisk eller moderne arabisk 

dér, og det gik. Der var ikke noget 

problem der. Men nogle steder kan jeg se 

i teksten, at det var altså helt nede på 

et meget lavt niveau egyptisk og der 

havde jeg ikke selv problemer med at 

forstå, slet ikke, fordi altså for mig er 

egyptisk en meget kendt dialekt, og det 

er det efterhånden for alle arabisk-

talende mennesker fordi egyptisk er… på 

grund af egyptiske medier og egyptiske 

film og jeg ved ikke hvad. 

9.3. Låneord i Hassans tale 

De arabiske interviews var (naturligt nok) blevet skrevet ud i 

arabisk skrift, og jeg fik på baggrund af ovennævnte interview med 

I-Hassan behov for at vide hvor Hassan havde brugt ord fra andre 

sprog end arabisk, især siden I-Hassan havde fortalt at det var 

almindeligt for egyptere i middelklassen at bruge mange 

fremmedord fra forskellige sprog, herunder engelsk. I-Hassen gav 

mig derfor efterfølgende en udgave af den arabiske udskrift med 

låneord markeret, samt den parallelle danske oversættelse hvori 

han havde markeret og kommenteret hvilke engelske og danske 

låneord der var i Hassans udsagn (eventuelle låneord fra andre 

sprog er ikke markeret):   

- Fra engelsk: candy (oversat til ’chokolade’), already (oversat til 

’allerede’), level nine (oversat til ’niveau 9’), Christmas (oversat 

til ’jul’).    

- Fra dansk (med dansk udtale): egyptologi, receptionist, 

turguide, introduktion, langsom (når Hassan beder folk om at 

tale langsomt), sagsbehandler, sygesikringsbevis, normal (når 
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Hassan siger at han ikke er normal, han er ude af balance i 

skiftet fra samfund til samfund), brochurer, supermarked, 

projekt, uddannelse, undervisning, efterår, forår, frysepunkt, 

sygeplejerske, rask, vagtlæge, normal vagt (ændret af I-Hassan 

til ’almindelig læge’), modul II.  

 

Ud over at Hassan er ved at lære dansk, ændrer han også sit 

arabiske sprog (med reference til danske forhold) hen imod det 

danske sprog, idet han inkorporerer en del danske kulturord. 

Dette kan siges at være en del af hans generelle kulturelle læring.   

9.4. Validering af interviewene med Hassan 

I-Hassan havde på eget initiativ, i anledning af forskningsformålet, 

skrevet interviewene ud i egyptisk dialekt således at talesproget 

var gengivet mht. struktur og ordforråd, mens der var opretholdt 

enkelte skriftlige konventioner fra moderne standardarabisk, bl.a. 

var korte vokaler ikke medtaget. Validatoren bedømte det til at 

være en god afvejning. (Samtidig fremhævede validatoren at det i 

den arabiske sammenhæng stort set er uhørt og kontroversielt at 

gengive dialekt på skrift i offentlige sammenhænge. Dog er der en 

avis i Marokko der er begyndt at skrive i dialekt, inkl. vokaler.)  

Dette kan måske forklare hvorfor Hassan ikke læste 

udskriften af interviewene. Da jeg havde haft en fornemmelse af at 

han var lidt nervøs ved give disse interviews, gav jeg ham dem til 

gennemlæsning (som den eneste af informanterne), og 14 dage 

efter afleverede han dem til mig og sagde at han ikke havde haft 

tid til at læse dem. Det undrede mig lidt, især når han sagde at han 

havde studeret på universitetet. 

Oversættelsen til dansk er generelt okay, men der var nogle 

steder hvor validatoren foreslog en mere præcis eller mere stærk 

oversættelse: 

- ’det egyptiske historie’ (LI, 10): validatorens forslag: 

’faraonernes historie.’ 

- ’vestlige’ (KI, 1): validatorens forslag: ’udenlandske’ 

- ’Jeg er slet ikke interesseret i politik’ (KI, 8): validatorens forslag: 

’Jeg er overhovedet ikke interesseret i politik’ 

- ’Jeg er ligeglad med, hvem der sidder ved magten’ (KI, 8): 

validatorens forslag: ’Jeg er bedøvende ligeglad med, hvem der 

sidder ved magten’. 
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- ’En ting, der mest gør mig tosset. Det er noget beskidt. Men 

nævn ikke ordet beskidt (griner)’ (KI, 10): validatorens forslag: 

’Det er det, der gør mig mest tosset i det her lorteland. Det er 

et lorteland, men nævn ikke ordet lorteland (griner)’.   

10. Igor 

10.1. Interviewene på litauisk med Igor 

Interviewprocessen er ikke blevet valideret, men intervieweren er 

højtuddannet og fagligt kompetent, så udskrift og oversættelse har 

formentlig været omhyggeligt udført. Jeg har selv foretaget mindre 

rettelser i det danske i hendes egne udsagn, men har ikke rettet i 

hendes oversættelse af Igors udsagn. Der er fordi hun har fortalt 

mig (se interview med hende nedenfor) at hun har forsøgt at 

gengive hans sprog i den usammenhængende form det har. 

Samtalen er som helhed rent sagligt og upersonligt 

orienteret, der er spørgsmål og ret korte svar. Der er kun en 

undtagelse, og den er til gengæld ret gennemgående: I-Igor har 

hurtigt fundet ud af at litauisk ikke er Igors modersmål, og hun 

spørger meget til hans sprogkundskaber. Hun giver udtryk for stor 

faglig interesse for dette: 

 

Igor uddrag 26 (LI, 34)    
I-Igor Ok. Det er virkelig spændende med alle 

disse sprog du kan. Det at du kender 

forskellige sprog, hjælper dig med at 

lære dansk? Det at du kender tysk, 

engelsk, polsk, russisk…  

Igor Det sker automatisk på den måde…  

I-Igor Ok, en dag taler du bedre, for eksempel, 

på engelsk, en anden dag bedre på dansk, 

ikke?  

Igor Nej, fordi ligesom alle siger, altså, for 

eksempel, dem der lærer sprog siger, dem 

jeg snakkede med, for eksempel, hvis man 

kan engelsk, tysk, og hvis man tager 

dansk i skolen, bliver et af sprogene 

dårligere automatisk. 

I-Igor Mm. 
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Igor Automatisk, for eksempel talte jeg tysk 

meget flydende, hvis jeg skulle sige det 

nu, er det utroligt svært at tale tysk 

for mig nu, hvis jeg talte i en time 

eller to, måske blev gen genaktiveret. I 

øjeblikket føler jeg, at mit tysk er  

  gået… 

I-Igor Er gået til et andet niveau, ikke? 

Igor Jo. 

 

Igor uddrag 27 (KI, 4) 
I-Igor Aha, her er der også et spørgsmål, 

hvordan kan du lide vejret i Danmark. 

Hvad synes du om vejret i Danmark? 

Igor Meget kompliceret. 

I-gor Kompliceret. Hvorfor kompliceret? Hvad er 

kompliceret? 

Igor Altså fordi, at det her, her kan, det ved 

jeg ikke, her kan, for eksempel, man står 

op, skinner solen, det kan være som om 

vinteren, man står op og det er koldt, 

omkring middagen kommer solen ud, om 

eftermiddagen kan det regne, det kan også 

sne, her er meget meget sådan… 

I-Igor Aha, ok. 

Igor Det kan ikke altså… 

I-Igor Aha, ustabilt. 

  

De kæmper med at forstå hinanden, især ved mere abstrakte 

spørgsmål. Også det næste: 

 

Igor uddrag 28 (KI, 7) 
I-Igor Hvad synes du om danskere, om det danske 

samfund? 

Igor Hvordan samfund? 

I-Igor Om samfundet, om det danske samfund? Om 

danskere, hvordan de kommunikerer med 

hinanden, hvordan fungerer deres 

institutioner? Hvad synes du om det? 

Igor Altså det ved jeg ikke, hvordan, hvordan 

skal jeg svare på sådan et spørgsmål… de 

er alligevel anderledes end litauere, her 

er fuldstændig andre mennesker. 
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I-Igor Aha, hvordan er de forskellige fra 

litauere? Fortæl hvordan er litauere, og 

hvordan er de anderledes. 

 

10.2. Interview med I-Igor 

Jeg interviewede I-Igor for at få belyst den sprogblandingssituation 

som intervieweren havde bemærket under interviewene. I-Igor 

fortalte at hun hurtigt kunne høre at hans modersmål ikke var 

litauisk, han kunne ikke udtale alle de litauiske vokaler, og det lød 

som om han talte litauisk med russisk accent, eller en eller anden 

slavisk accent. Hun mener at han nok har gået på en russisk skole 

og sikkert har haft litauisk i skolen, men nok ikke læst og skrevet så 

meget på litauisk. Hans litauisk er stoppet på et niveau hvor han 

godt kan forstå hvad folk siger til ham, og han kan godt blive 

forstået, men sådan noget som endelser svømmer. Hans bedste 

sprog er muligvis russisk. Hun fortæller at han kommer fra en 

region ca. 20 km øst for Vilnius der er sociolingvistisk meget 

interessant fordi der tales en blanding af hviderussisk, polsk, 

russisk og litauisk. Dette specielle sprog kaldes på uofficielt litauisk 

for ’tutiešių’. Og han taler netop i en sprogblanding, en 

sprogcocktail, som han selv siger. Hun mener at han må være 

vokset op i en slags sproglig forvirring siden hans polske forældre 

flyttede fra Letland til dette område i Litauen da han var syv år. Det 

har muligvis påvirket hans sprog mere generelt, idet han ofte ikke 

afslutter sine tanker, og sproget er meget abrupt.  

 

Interview med I-Igor uddrag 29  
I-Igor:  For der er også flere steder, hvor han 

bruger enten russiske udtryk eller 

begynder ligesom med dansk eller engelsk, 

det er hvad der…. Altså nu blander han 

sprogene endnu mere, for nu kommer der 

dansk og noget engelsk og tysk, for jeg 

tror han taler slet ikke engelsk på det 

niveau, som han for eksempel taler 

litauisk. 

 

Men han siger selv at hans modersmål er litauisk, og at skolen var 

litauisk. I-Igor mener at det kan være at han godt vil være loyal 

mod hende og fremhæve sin kærlighed til det litauiske. Måske ville 
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der være kommet noget andet ud af det hvis han var blevet 

interviewet af en russer. I-Igor fortæller om de historiske forhold 

vedr. Litauen og nabolandene, og fremhæver bl.a. at relationerne 

mellem Litauen og Polen har store ligheder med relationerne 

mellem Danmark og Tyskland.  

Men i det hele taget virker han lidt bange for hende, siger 

hun. Han taler udenom, han er meget tilbagetrukket og åbner sig 

ikke. Det kan også have noget at gøre med at han har haft store 

problemer med Udlændingeservice om forlængelse af opholds-

tilladelse. 

11. Mulenga 

11.1. Interviewene på engelsk med Mulenga 

I denne samtale er der en god stemning, og de to unge kvinder 

griner en del. De er jo ikke landsmænd, da I-Mulenga er etnisk 

dansk. De er i øvrigt ikke alene, der er en af de andre projekt-

deltagere til stede i baggrunden, som ikke deltager. I-Mulenga 

giver empatisk feedback og parafraserer ofte, og Mulenga giver 

både kortere og længere svar. I-Mulenga siger ikke direkte noget 

om sig selv i samtalen, men hun viser nysgerrighed efter at høre 

om forhold i Mulengas hjemland, og om forskelle mellem livet i 

Zambia og Danmark.  

Vi har ikke oversat det engelske til dansk, da alle i forsk-

ningsgruppen jo kan læse engelsk.   

  

Mulenga uddrag 30 (LI, 6)  
(de taler om at betale skolepenge i Zambia)  

Mulenga But now it’s, um, I think things are 

getting better. 

I-Mulenga Mm? In what way? 

Mulenga Because now the government is trying to 

put, to remove uniforms as a compulsory 

thing which we have 

I-Mulenga Oh you have uniforms? 

Mulenga Yeah, which you don’t have in Denmark.
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Mulenga uddrag 31 (KI, 6) 
(Mulenga fortæller at i Zambia kan man altid se på 

solhøjden hvad tid på dagen det er, i Danmark er 

man nødt til at have et ur): 

Mulenga So I realized, oh, you have to keep time, 

looking at the watch. 

I-Mulenga So your whole time difference has 

actually changed a bit? Or the, your time 

experience, sorry, has changed? 

Mulenga Yeah. 

I-Mulenga That’s interesting. 

 

I-Mulenga gennemfører på denne måde et klassisk kvalitativt 

interview med positiv feedback til informanten, og hun viser faglig 

interesse for kulturel forskellighed.  

12. Sandra 

12.1. Interviewene på tysk med Sandra 

Sandra og I-Sandra kendte hinanden i forvejen. I det livshistoriske 

interview var relationen mellem Sandra og I-Sandra uproblematisk, 

men også upersonlig. Interviewet forløb således at I-Sandra 

stillede ganske korte spørgsmål en gang imellem, og Sandra 

snakkede og snakkede. Hun var meget velformuleret og flydende, 

og havde sandsynligvis fortalt sin livshistorie mange gange før. De 

eneste tilfælde hvor I-Sandra bidrog med noget om sig selv, var 

når berømte kolleger i udlandet blev omtalt: (Det tyske valgte vi 

også at lade være med at oversætte.) 

 

Sandra uddrag 32 (LI, 31)  
Sandra Und XX hat angefang’ mit Applied 

Linguistics, weil sie eine gute Lehrerin 

werden wollte.  

I-Sandra Hast du noch Kontakt zu der? 

Sandra Nee. 

I-Sandra Nee, sie war mal hier und irgendwie was 

das sehr nett, aber irgendwie, dabei is 

se auch ziemlich durchgefallen. 

Sandra Du, das war grauenvoll, als die in Rente 

gegang’ ist… 
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De byggede således på deres kollega-til-kollega relation, inkl. lidt 

akademisk sladder i deres fælles transnationale netværk. 

I kulturlæringsinterviewet er der lidt flere inputs fra I-Sandra, 

bl.a. i form af oplysninger om valgret til kommune- og 

folketingsvalg i Danmark, samt en markering af enighed om 

vurderingen af en lærebog til danskundervisning som begge 

kender: 

 

Sandra uddrag 33 (KI, 15)     

(de taler om undervisning om kultur- og 
samfundsforhold i Danmark – dänische Landeskunde): 

Sandra Also das, ich meine im Lehrbuch, da steht 

was weiss ich, da steht irgendwas von den 

Finnen in Kopenhagen und wie das Leben 

früher war zur Industrialisierung. 

I-Sandra Was ist denn das für ein Lehrbuch? 

Sandra Ich hab da so einen Text gelesen “Die 

Büren”.  

I-Sandra Okay, ah-okay. Ja, das kenn ich, das ist 

auch schrecklich… 

 

Relationen mellem de to deltagere var udelukkende på et fagligt 

plan, hvilket kan have at gøre med at de havde en ret høj grad af 

fælles faglige, forskningsmæssige, interesser.  

13. Yuko 

13.1. Interviewene på japansk med Yuko  

I starten føler I-Yuko og Yuko sig lidt frem i forhold til hinanden, 

men ret hurtigt udvikler der sig en god relation mellem dem og de 

får en ret jævnbyrdig udveksling. De refererer ofte til deres fælles 

erfaringer som japanere i Danmark og positionerer sig ofte i 

modsætning til danskerne.    
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Yuko uddrag 34 (LI, 5) 
(Yuko taler om den lejlighed hun bor i sammen med 

sin mand) 

Yuko Jo, den er hans… og det betyder jo, hvad 

skal man sige… jeg kan ikke sige til ham, 

at jeg vil være alene her, kan du ikke gå 

din vej lidt! Jeg gider ikke se på dig, 

og sådan noget kan jeg ikke sige, det 

lyder lidt barsk. 

I-Yuko Det forstår jeg udmærket. At man ikke har 

et sted at gå hen, når man skændes, det 

jeg godt forstå. Jeg har det stadigvæk 

sådan. (ler) 

Yuko Ja, sådan er det. (ler) 

I-Yuko Ja. 

Yuko Ja. 

I-Yuko Oh ja, det er meget morsomt! (ler, og 

Yuko ler højt) Undskyld mig, jeg må 

hellere vende tilbage til det her. (peger 

på spørgeguiden)  

Yuko Ja, undskyld. 

I-Yuko Jeg var meget interesseret i det og 

derfor… undskyld. 

Yuko Det gør ikke spor. 

 

Her er der tale om fælles erfaringer om isolerethed i det nye land. 

Et forhold der er interessant her, er også at de griner og ler højt. 

Latter er et kulturspecifikt fænomen, så her (ligesom i de andre 

interviews hvor der grines) er der i virkeligheden brug for en 

kommentar fra intervieweren (som jeg dog ikke har indhentet).  

 

Yuko uddrag 35 (LI, 6) 
(Yuko fortæller om sin jobsøgning) 

Yuko Derfor besluttede jeg at henvende mig til 

den japanske skole, som ligger i Hellerup 

og jeg var til samtale… 

I-Yuko Hov, var du der i lørdags? (ler) 

Yuko Ja, det var jeg! 

I-Yuko Jeg var der også… ja, men som forældre, 

da mine to børn går der. 

Yuko Nå. Sådan. 

I-Yuko Der… oh ja, jeg kan godt huske, at der 

var lidt uro i sidste uge på den måde, at 

der var tre som ville se skolen den dag. 
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Yuko Nå, okay? 

I-Yuko Ja. 

Yuko Dvs., det var ikke nødvendigt for os at 

sige ”Hajimemashite” i dag. (fast udtryk 

som man siger første gang man mødes) 

I-Yuko Nej, men ”yoroshiku onegai shimasu”. 

(fast udtryk som betyder: jeg er glad for 

at du vil tage dig godt af (mig/mine 

børn)) Måske kommer du til at undervise i 

min datters klasse. 

 

Det viser sig at de allerede har mødt hinanden uden at vide det, 

det giver en stærkere relation imellem dem. De er nu del af et 

fælles netværk i Danmark. 

 

Yuko uddrag 36 (LI, 11) 
I-Yuko Vil du fortælle hvordan der blev 

undervist i skolen i Japan? Jeg ved godt 

nogenlunde, hvordan det har været, men… 

Yuko Ja… 

I-Yuko Hvis du skal forklare det for danskere, 

hvordan vil du beskrive det? 

Yuko Tja…. Det er mit indtryk at  

  læreren… 

 

Her refererer I-Yuko til den usynlige dansker der har stillet 

spørgsmålet, så vi får her en modstilling mellem os og danskerne. 

 

Yuko uddrag 37 (KI, 6)  
Yuko Det jeg nu vil sige kunne være noget, som 

måske ikke skal optages… 

I-Yuko Sig det bare! 

Yuko Jeg ved ikke om danskerne overordnet set 

er konservative… det kan jeg ikke rigtig 

finde ud af…. Men tidligere var der en 

periode, hvor ret radikale… eller rettere 

venstreorienterede havde tendens til at 

være stærke. Det var nok derfor, at man 

gik i spidsen inden for mange områder 

f.eks. miljøet, og der var tendens til, 

at folk var mere afslappede og ikke 

særligt formelle. Men det halter med 

miljøet nu. Jeg har hørt, at det er på 

grund af den nuværende regering at det 
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går så dårligt med miljøet. For mig 

virker det som om, at Danmark alt for 

hurtigt er gået i forvejen, og derfor 

sker der nu et tilbageskridt. Jeg har 

sådan et indtryk og synes, at det er 

mærkeligt…. Ja, det blev et lidt for 

langt svar, undskyld. 

I-Yuko Nej, hvis du kommer i tanke om mere, vil 

jeg gerne høre om det. 

 

Vi ser her en interviewer som får noget af informantens fortro-

lighed vedr. dennes kritiske opfattelse af ’danskerne’, en opfattelse 

som informanten nok ikke ville have videregivet til en etnisk 

dansker. Igen her er samhørigheden med landsmanden vigtig. 

13.2. Validering af interviewene med Yuko 

I-Yuko havde på min anmodning skrevet interviewene ud i latinsk 

transskription i stedet for med de sædvanlige japanske tegn. Det 

havde jeg bedt hende om fordi jeg gerne ville kunne opdage fx 

engelske låneord i den japanske tekstvi. Dette havde dog været en 

meget uvant og derfor meget arbejdskrævende opgave for I-Yuko. 

Det var også ret arbejdskrævende for validatoren. Hun rettede 

transskriptionen igennem efter Hepburn-metoden, som er det 

mest anvendte system til at skrive japansk med latinske bogstaver. 

Oversættelsen til dansk var generelt indholdsmæssigt okay, 

men der er mange steder hvor validatoren har rettet sætningerne 

til mere idiomatisk dansk, f.eks. følgende: 

- ’Kan du ikke gå væk fra mig, jeg kan ikke se dig’ (LI, 5) har 

validatoren ændret til: ’Kan du ikke gå din vej lidt, jeg gider ikke 

se på dig’. 

14. Interviewsamtalerne: sammenfatning og diskussion 

De interviewsamtaler det handler om her, er som sagt kun dem 

der er gennemført på førstesprogene, ikke dem der er gennemført 

på dansk. Og det er ikke selve ’indholdet’ der er fokus på (svarene 

på det der bliver spurgt om), men relationen mellem interviewer 

og informant. Relationen mellem samtalepartnerne er altid 

relevant i et interview (som i enhver anden samtale), men den 

bliver ekstra interessant i forskningssammenhængen fordi der 
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indgår forskningsassistenter der har samme førstesprog som 

informanten, selv er indvandret til Danmark, og i de fleste tilfælde 

også kommer fra det samme land. 

Det er vigtigt at understrege at alle interviewsamtalerne og 

personkonstellationerne er unikke. Personerne repræsenterer ikke 

deres nationalitet. Samtidig mener jeg ikke at man i analysen af 

samtalerne skal negligere den sociale, globale og historiske 

kontekst for deltagernes transnationale livshistorier. At være en 

sort kvinde med mellemlang uddannelse der migrerer fra Zambia 

til Danmark er en anderledes livshistorie end at være en hvid 

kvinde med lang uddannelse der migrerer fra Tyskland til 

Danmark, ikke bare fordi der er tale om to forskellige individer, 

men også af sociale, globale og historiske grunde. Denne 

kontekstuelle forskellighed vil sandsynligvis også indebære forskel-

lige former for kulturel læring for de to personer, både med 

hensyn til livserfaringer, vidensbehov og kulturel identitet i egne 

og andres øjne. 

For to af interviewenes vedkommende vil jeg sige at det var 

en klar fordel at have en interviewer der talte informantens 

førstesprog: Interviewet med Yuko, hvor der var en vis grad af 

fortrolighed mellem de to personer omkring deres fælles identitet 

som japanere i Danmark, og interviewet med Ana, hvor de to 

personer jokede lidt sammen og hvor intervieweren tilbød 

informanten adgang til sit netværk i Danmark. Her fik vi klart andet 

og mere ud af det end hvis vi havde brugt interviewerne som 

almindelige tolke. Det er lidt mere tvivlsomt med interviewene 

med Ahmet og Edona, bl.a. fordi interviewerne ikke havde 

tilstrækkelig erfaring med kvalitative interviews (hvilket vi var klar 

over på forhånd). Forholdene med interviewet med Igor var helt 

specielle, og der kunne evt. være kommet lidt mere fortrolighed 

hvis det havde været en russisk-talende interviewer, men det er på 

den anden side slet ikke sikkert, da Igor under alle omstændig-

heder havde haft det svært med de danske udlændinge-

myndigheder. Men den sprogligt interesserede interviewer af Igor 

gav noget andet meget værdifuldt: et indblik i hans flersproglige 

identitet og refleksioner over hvordan man lærer og bruger sprog. 

Interviewet med Hassan var som sagt også problematisk, ikke 

mindst fordi Hassan var meget på vagt over for intervieweren. Om 
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en tolket samtale kunne have fået mere frem, er nok tvivlsomt, 

men det kan man jo ikke vide. De interviews hvor deltagere fra 

forskergruppen selv interviewer, anser jeg for forholdsvis 

vellykkede, dels det med Mulenga, dels det med den meget 

snakkesalige Sandra. At intervieweren i Sandras tilfælde var en 

landsmand, var nok ikke så afgørende, da det især var deres 

fællesskab i et transnationalt fagligt netværk der prægede rela-

tionen. 

Man kan i hvert fald sige at det er meget væsentligt (i et 

forskningsprojekt) at have akademisk uddannede interviewere, og 

det var også hvad vi havde søgt efter. Men mht. makedonsk 

albansk og bemba viste det sig ikke muligt at finde nogen med 

højere uddannelse der samtidig kunne dansk. For tyrkisks 

vedkommende ville det dog nok have været muligt at finde en 

tilstrækkeligt uddannet interviewer hvis vi havde haft lidt mere tid. 

15. Valideringerne: sammenfatning og diskussion 

Alle interviewene er altså sprogligt valideret, undtagen dem på 

makedonsk albansk og litauisk/russisk, for hvilke det ikke lykkedes 

mig at finde egnede validatorer. Det er således vigtigt, når man 

arbejder forskningsmæssigt på denne måde med tosprogede 

interviewere, at man har sikret sig at man kan få kontakt med 

mindst to der har den ønskede sprogprofil, og ideelt sådan at den 

ene har det relevante sprog som andetsprog, den anden har det 

som førstesprog.  

Første trin i valideringen, gennemgangen af udskriften, 

rejste spørgsmålet om hvilken skrift der skulle bruges? Med 

hensyn til de sprog der skrives med latinske bogstaver, rummede 

dette ikke nogen vanskeligheder for os (en forskergruppe hvis 

førstesprog skrives med latinske bogstaver), men spørgsmålet 

rejste sig i forbindelse med arabisk og japansk. Da ingen i 

projektgruppen kunne læse arabisk (skrift), fik jeg, som ovenfor 

beskrevet, I-Hassan til at udpege de låneord for mig, som Hassan 

havde brugt i sit arabiske. Jeg kunne heller ikke læse japansk 

(skrift), så da de japanske interviews skulle skrives ud, bad jeg I-

Yuko om at skrive dem ud i latinsk transskription, så jeg selv kunne 

opdage (i hvert fald nogle) låneord. Men det viste sig senere at 

dette var en meget krævende og uvant opgave for intervieweren, 
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så det valg skulle jeg nok ikke have taget. I stedet for kunne jeg 

have gjort det samme som jeg gjorde i forbindelse med det 

arabiske. I øvrigt ville det faktisk have været svært for mig at 

opdage ret mange låneord i det japanske, også i den latinske 

transskription, da låneord i almindelighed tilpasses den japanske 

fonologi og stavelsesstruktur, så de er vanskelige at genkende for 

folk der ikke har kendskab til japansk og engelske låneord i 

japansk, fx ’Kurisumasu’, som er dannet af ’Christmas’.    

Arbejdet med udskrifterne rejste også, specifikt for de 

arabiske interviews, spørgsmålet om valg af standard-skriftsprog 

over for gengivelse af lokalt talesprog. Det kompromis I-Hassan 

foretog, var et godt første skridt til en udskrift der kunne have 

været brugt i en mere sociolingvistisk analyse af Hassans sprog-

brug, men det spor forfulgte jeg ikke.  

Endelig skal siges at der naturligvis også var problematikker 

vedr. detaljeringsgrad og notationskonventioner i udskrifterne. Vi 

var i projektgruppen ikke ret specifikke med oplysninger til 

interviewerne om dette, ud over at vi understregede at alle ord 

skulle med. Interviewerne gennemførte opgaven på lidt forskellige 

måder, og en anden gang bør man klart gøre mere ud af at 

informere interviewerne om hvordan de skal lave udskrifterne, fx 

ved at give dem et eksempel. 

Andet trin i valideringen, gennemgangen af oversættelsen, 

var vigtig for at få både den bedst mulige forståelse af 

førstesproget (kildesproget) og dets sprogkulturer og den bedst 

mulige gengivelse på dansk (målsproget) og dets sprogkulturer. En 

dimension af førstesproget er den non-verbale kommunikation, 

herunder latter. Der kan være mange grunde til at man griner, og 

dette bør kommenteres af intervieweren (oversætteren) i alle 

tilfælde.  

Interviewernes beherskelse af skriftligt dansk var på 

forskelligt niveau, og dette havde en sammenhæng med den 

enkeltes uddannelsesniveau og opmærksomhed over for sproglige 

forhold. Og vi havde som sagt også søgt efter interviewere der 

havde en universitetsuddannelse. 
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16. Konklusion 

Når man som forsker ikke deler sprog med sine informanter, men 

alligevel har brug for en kvalitativ indsigt i deres livsverden, er man 

nødt til at gå ind i en flersproget forskningsproces. Man kan 

gennemføre interviews under anvendelse af tolk, men det afstod vi 

som sagt fra, idet vi ønskede at afprøve en anden metode: En 

metode som muliggjorde en etsproget samtale mellem to 

personer der kommunikerede på deres førstesprog om forsk-

ningsemnerne. Dette særlige design gav os i nogle tilfælde en 

værdifuld adgang til informanternes livsverden som migranter og 

immigranter i Danmark som vi ikke selv ville have kunnet etablere. 

Og når vi ser på interviewene under ét, har det givet os en 

mangfoldighed af erfaringer vedr. den slags forskningstilrette-

læggelse, hvilket også var intentionen.  

Desværre var der ikke midler nok i projektet til at få ’dækket’ 

alle informanter på samme niveau: Kun fra tre af informanterne 

har vi alle fire interviewtyper og en validering: Hassan, Mulenga og 

Yuko. Det var i virkeligheden også påkrævet at have flere midler til 

opstøvningen af egnede interviewere og til den praktiske 

koordinering af interviews, samling af lydfiler, kommunikation med 

validatorer, osv. Det var oplagt at et af de vanskelige punkter rent 

metodisk i projektet var de faser af interviewundersøgelsen som 

var usynlige for os som forskergruppe. Derfor var valideringsfasen 

uomgængelig. 

Forskningsdesignet indebar en triadisk interviewsituation 

omfattende projektgruppe, informant og interviewer, og det 

interkulturelle spillede potentielt en rolle i alle relationerne: 

Mellem projektgruppen (der selv var tværkulturelt sammensat) og 

intervieweren var der momenter af interkulturel (inter-

sprogkulturel) kommunikation i kraft af den mulige kulturelt 

forskellige brug af dansk som hhv. førstesprog og andetsprog. 

Desuden oversatte intervieweren (for sig selv) interviewguidens 

spørgsmål til interviewsproget og oversatte hele interviewet 

tilbage igen senere, processer der involverede ikke blot sproglig, 

men også sprogkulturel og mere generel kulturel oversættelse. 
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Mellem intervieweren og informanten var der måske mindre 

interkulturel kommunikation, men der var til gengæld lejlighed til 

interkulturelle sammenligninger m.v. mellem deres oprindelses-

land(e) og Danmark. Mellem forskergruppen som helhed og 

informanten var den interkulturelle og intersproglige kommuni-

kation mest i formidlet form og dermed kun indirekte – bortset fra 

at der var en mere eller mindre rudimentær kommunikation på 

dansk mellem informanten og kontaktpersonen siden projektets 

start.  

Men denne hovedsagelig indirekte kommunikation gælder 

kun første del af projektet, for der var som nævnt også en 

opfølgende fase nogle år senere. I det opfølgende interview 2-3 år 

senere trådte kontaktpersonen for den enkelte informant, eller en 

anden fra projektgruppen, personligt til i forbindelse med 

informanten med en dybere forskningssamtale, denne gang på 

danskvii (se Risager 2016). 
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Noter 

                                                         

i Jeg kunne også have kaldt dem ’immigranter’ eller 

’migranter’(jf. Risager 2016), men det ville have været lidt for 

specifikt da denne artikel behandler nogle problemstillinger der 

rækker ud over studiet af lige netop immigranter. På den anden 

side er betegnelsen ’informanter’ også problematisk, da det lyder 

lidt objektgørende. Men det er svært at finde på præcise 

alternativer. En betegnelse som ’deltagere’ ville være for vagt i 

forhold til det pågældende forskningsprojekt, for der var mange 

forskellige slags deltagere i projektet. ’Samtalepartner’ kunne 

heller ikke bruges da der var andre typer data end samtaler i 

projektet. 
ii
http://www.ahrc.ac.uk/research/casestudies/researchingmultili

ngually/ 
iii Afroasiatisk (arabisk), altaisk (tyrkisk), indoeuropæisk 

(spansk, tysk, litauisk, albansk), niger-kongo (bemba) og japansk 

(vedr. de forskellige sprog, se websitet Ethnologue. Languages of 

the World). 
iv Se mere om dette i forbindelse med et interview med I-

Hassan, afsnit 9.2.  
v Alle uddragene er fortløbende nummereret gennem hele 

artiklen. 
vi Den ide fik jeg efter at jeg havde erfaret at jeg ikke kunne 

se fx engelske låneord i den arabiske transskription som jeg havde 

modtaget nogen tid forinden (jeg kan ikke læse arabisk skrift). 
vii Undtagen i Ahmets tilfælde, hvor hans kone måtte træde 

til som tolk. 

 

http://www.ahrc.ac.uk/research/casestudies/researchingmultilingually/
http://www.ahrc.ac.uk/research/casestudies/researchingmultilingually/
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AT FORMIDLE DANSK KULTUR I UDLANDET  

Julie Valvik 

Hvad tænker du på, når temaet er dansk kultur? 

Et sådan spørgsmål virker på overfladen ganske enkelt og 

opfordrer til overvejelse i større eller mindre grad. Da jeg selv fik 

stillet spørgsmålet, kunne jeg ikke slippe det igen. For spørgsmålet 

viste sig ikke at være så enkelt, som det står der i al sin 

beskedenhed. Det var som om spørgsmålet blev ved at kaste flere 

spørgsmål af sig, som ikke kunne ignoreres: Hvad er kultur 

overhovedet? Kan man definere dansk kultur som noget særligt? 

Hvis man først begynder disse overvejelser, kommer man 

uvægerligt til også at stille sig selv spørgsmål som: Hvad er 

sammenhængen mellem kultur og identitet? Hvem bestemmer 

kulturen? Hvor kommer den fra, og hvordan adskiller andres syn 

på dansk kultur sig fra min egen? Hvad sker der med dansk kultur i 

mødet med en anden kultur?  

Disse er kun et udpluk af de spørgsmål, som udsprang af de 

overvejelser, jeg gjorde mig efter at være blevet spurgt til mine 

associationer i forhold til dansk kultur. Som det fremgår, gemmer 

der sig flere aspekter i ovenstående, og jeg vil i foreliggende artikel 

forsøge at undersøge nogle af de mange underordnede spørgsmål 

på baggrund af en kvalitativ undersøgelse, foretaget blandt 12 

danske sendelektorer med base i forskellige lande rundt om i 

verden. Lektorerne svarede alle på et spørgeskema og enkelte 

deltog også i uddybende interviews foretaget over Skype. Spørge-

skemaet skulle oprindeligt undersøge lektorernes formidling af 

dansk kultur i udlandet, men andre aspekter af undersøgelsen 

viste sig at være værd at se nærmere på efter den primære analyse 

af datamaterialet. På baggrund af resultaterne tager artiklen 

udgangspunkt i to temaer, henholdsvis: 
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1) Dansk kultur: Hvilke aspekter af dansk kultur fokuseres der 

på, når dansk kultur skal formidles til udenlandske 

studerende? 

2) Rollen som kulturformidler: Hvordan forholder sende-

lektorerne sig til denne rolle? Har den påvirket deres 

”danske” identitet? 

 

I det følgende vil jeg først præsentere de teoretiske tilgange, som 

knytter sig til første punkt ovenfor. Hertil hører bl.a. en 

afgrænsning og problematisering af stereotyper og deres relevans 

for undersøgelsen samt nyere opfattelser af kulturbegrebet (Agar 

2006; Risager 2003). Herefter præsenterer jeg den metodiske 

tilgang til undersøgelsen generelt, hvorefter jeg analyserer og 

diskuterer resultaterne i lyset af teorien. Samme struktur 

anvendes i artiklens anden del, som tager udgangspunkt i 

identitets- og positionerings-begrebet. 

Kultur og stereotyper 

I modsætning til det statiske kulturbegreb, som historisk set går ud 

på, at kultur er en i mennesket iboende størrelse, tilskriver jeg mig 

det komplekse kulturbegreb. Det komplekse kulturbegreb 

undersøger kultur som praksis eller som en række systemer, der 

indeholder forskellige kulturladede symboler (Hannerz 1992). I min 

undersøgelse går jeg primært ud fra kultur som praksis (Baumann 

1973). Dette gøres, da jeg i Bourdieusk forstand bevæger mig væk 

fra tanken om kultur som system og i stedet ser kultur som en 

række felter, hvor forskellige kapitalformer styrer, hvad der er i 

fokus, hvilke normer og værdier der er til forhandling, og hvilke der 

ikke er, inden for et bestemt socialt felt (Liep & Olwig 1994). 

Grunden til denne selvpositionering er, at jeg gennem det 

komplekse kultursyn analyserer menneskeskabte hverdags-

praksisser og deres betydning for de pågældende omgivelser og 

relationer, individet indgår i, og ikke i forhold til afgrænsede 

nationale tilhørsforhold eller samfund, som det førhen var til-

fældet. Hverdagspraksisser har dermed indflydelse på vores 

kultur, ikke kun i hverdagen, men også i et bredere perspektiv (se 

også Risagers artikel om interkulturel læring i dette bind), og 

omvendt har kulturen indflydelse på, hvordan vi som mennesker 
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reagerer i praksis i hverdagen. Kultur er så at sige intersubjektiv og 

relationel, idet der skabes kultur mellem mennesker, som indgår i 

en relation til hinanden. Ligesom der ikke kun findes et individ, 

men derimod mange forskellige individer, findes der heller ikke én 

kultur, men flere forskellige kulturer, som alle hænger sammen og 

er en del af hinanden (jf. Agar 2006). 

Jeg tager afsæt i et praksisorienteret kultursyn (Bauman 

1973), da jeg som udgangspunkt har spurgt ind til forskellige 

aspekter af undervisningspraksissen hos de danske sendelektorer. 

Samspillet mellem ”den danske kultur” sendelektorerne formidler 

og den kultur, de befinder sig i i det pågældende land, de 

underviser i, er meget interessant. Der kan blandt andet opstå 

situationer, hvor det som Agar (2006) kalder rich points spiller en 

rolle. Rich points opstår i den berøringsflade, som dannes, når to 

eller flere forskellige (kulturelle) praksisser mødes. Ved sådanne 

møder kan individer opleve øjeblikke, som udfordrer deres 

forståelse af og forventninger til mødet med det nye. I min 

undersøgelse kan rich points for eksempel findes i situationer, 

hvor respondenterne føler, at deres nationalkulturelle værdier 

bliver udfordret (mere herom i analysen). 

Rich points er dermed overraskende momenter i mødet 

med en anden kultur end ”vores egen”, og de opstår blandt andet 

fordi disse momenter ikke umiddelbart passer ind i det stereotype 

billede, som et individ måtte have af det, vedkommende anser for 

”en anden kultur”. Stereotyper kan hurtigt omdannes til en 

(for)dømmende karakteristik af individer over samfundsgrupper til 

hele folkeslag. Det kan i værste fald resultere i en fremmedgørelse 

og kulturalisering, som betyder, at et individ reduceres til en 

forudindtaget forståelse af, hvad andre oplever og definerer 

individets kultur til at være (Holliday, Kullman & Hyde 2004). Det 

EU-støttede forskningsprojektet SMiK (Hallsteinsdóttir m.fl. 2015), 

som undersøgte stereotyper, skelner overordnet mellem tre 

former for stereotyper: 
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1) Autostereotyp, som betegner det selvbillede et individ har 

af egen kultur. 

2) Heterostereotyp, som betegner det fremmedbillede et 

individ har af en anden kultur end sin egen. 

3) Spejlstereotyp, som betegner det metabillede, som et 

individ mener, at medlemmer af en fremmed kultur har 

af individets kultur.  

Det kan virke begrænsende og på sin vis også selvmodsigende at 

anvende dualistiske betegnelser som ”egen kultur” og ”fremmed 

kultur”, når vi går ud fra præmissen om kulturel kompleksitet. De 

to begreber skal dog ikke forstås dualistisk i snæver forstand, men 

blot understrege pointen i, at lige meget hvilken kompleks kulturel 

baggrund vi som individer har, er det den, vi tager udgangspunkt i. 

Jeg anvender også selv betegnelsen ”dansk kultur” i gennem-

gangen og diskussionen af spørgeskemaets resultater, ikke fordi 

jeg mener, at der findes en bestemt dansk kultur, men fordi jeg 

arbejder med nogle begreber, som respondenterne associerer 

med ”dansk kultur”. Desuden kan en stereotyp afgrænsning af en 

bestemt national kultur være med til at indfange og fastholde 

studerendes interesse for at lære mere om denne (mere herom i 

afsnittet Formidling af dansk kultur). 

Metode 

For at undersøge hvordan dansk kultur formidles til udenlandske 

studerende, valgte jeg at tage afsæt i de unikke erfaringer, som 

danske sendelektorer får i forbindelse med deres virke i udlandet. 

De sendelektorer, jeg har haft kontakt med i forbindelse med min 

undersøgelse, underviser alle i både dansk sprog og litteratur ved 

udenlandske universiteter. Dermed befinder de sig, så at sige, i en 

anden (kulturel) kontekst end den danske. 

Undersøgelsens respondenter består af 12 danske sende-

lektorer, som alle på undersøgelsestidspunktet arbejdede eller 

havde arbejdet med formidling af dansk kultur i henholdsvis 

Finland, Frankrig, Island, Japan, Kina, Litauen, Schweiz, Tjekkiet, 

Tyskland, USA og Østrig.  
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Jeg sendte et spørgeskema til samtlige lektorer. Spørgeskemaet 

var opdelt i tre overordnede dele. Den første del bestod af en 

række baggrundsspørgsmål, som for eksempel alder, køn og 

geografisk tilknytning. Den anden del bestod af en række 

forskellige udsagn, kategorier og begreber, som respondenterne 

skulle rangere på en skala fra ”i meget høj grad” til ”slet ikke” og 

dermed tage stilling til i hvor høj grad, disse indgik i deres opfat-

telse af dansk kultur. Eksempler herpå er begrebet ”ytringsfrihed”, 

kategorien ”Det historiske” (herunder Vikingetiden, Slaget ved 

Dybbøl og lignende) og udsagnet ”Det lykkeligste folk”. Som jeg 

nævnte i indledningen er alle kategorier, udsagn og begreber 

udvalgt og sammensat af mig på baggrund af resultaterne af en 

associationsøvelse, som blev udført, mens jeg tog kurset Kultur-

forståelse og Interkulturel Kommunikation på Københavns 

Universitet i foråret 2015. Øvelsen gik ud på, at de studerende blev 

opfordret til at angive en række begreber, kategorier og udsagn 

under overskriften ”Hvad er danskhed?”.  Hvis forskellige begreber, 

kategorier og udsagn optrådte flere gange, og dermed af flere blev 

opfattet som en del af dansk kultur, blev de taget med i 

spørgeskemaundersøgelsen. Som det fremgår af eksemplerne 

ovenfor, kan begreberne, kategorierne og udsagnene i høj grad 

karakteriseres som stereotype. Når sendelektorerne skal 

tilrettelægge en undervisning, som har til formål at oplyse om 

Danmark og danske forhold, så bliver denne ofte meget normativ 

og stereotyp. Normativiteten og stereotyperne er dog til 

diskussion i undervisningen (se afsnit Rollen som kulturformidler). 

Den tredje del af spørgeskemaet bestod af en række 

spørgsmål, som spurgte ind til respondenternes forhold til rollen 

som kulturformidler af dansk kultur, samt om de er blevet mere 

opmærksomme på deres egen identitet som noget specielt dansk, 

og om deres kulturelle værdier har ændret sig efter at have 

undervist i dansk kultur i et andet land. I denne del havde 

respondenterne mulighed for at skrive uddybende kommentarer. 

Endelig havde samtlige 12 respondenter mulighed for at deltage i 

et interview for at supplere spørgeskemaundersøgelsen. Neden-

under har jeg opstillet en tabel, som tydeliggør hvor lektorerne 

kommer fra, og om de har deltaget i et uddybende interview eller 

ej. 
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Respondentnummer Undervisningsland Interviewdeltager 

1 Finland Ja 

2 Finland Nej 

3 Frankrig Nej 

4 Island Nej 

5 Japan Ja 

6 Kina Ja 

7 Litauen Nej 

8 Schweiz Nej 

9 Tjekkiet Nej 

10 Tyskland Ja 

11 USA Ja 

12 Østrig Nej 

Tabel 1: Respondenterne fordelt på henholdsvis land og deltagelse 

i uddybende interview.  

 

Som det fremgår af tabel 1, befinder de fleste respondenter sig i 

Europa, mens tre underviser i henholdsvis Japan, Kina og USA. Jeg 

var så heldig, at både respondenter fra Europa (Tyskland og 

Finland), Japan, Kina og USA meldte sig til at deltage i et ud-

dybende interview, som tog udgangspunkt i spørgeskemaet. 

Interviewene blev grundet den geografiske distance ført over 

Skype efter en semistruktureret interviewguide (Kvale 1997) og 

varede mellem 15 og 20 minutter. De uddybende interview skulle 

give lektorerne mulighed for at supplere deres svar i spørge-

skemaet, samt give anledning til videre associationer og personlige 

beretninger. Jeg har transskriberet interviewene groft, da jeg har 

fokus på det indholdsmæssige i udsagnene. Transskriptionsnøgle 

kan ses sidst i artiklen.  

Med de 12 respondenter kan min undersøgelse ikke 

karakteriseres som repræsentativ, men den giver et indblik i nogle 

spændende problemstillinger, som jeg vil uddybe og analysere i 

følgende afsnit. 
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Hvad er dansk kultur for dig? 

Respondenterne blev præsenteret for en række begreber, kate-

gorier og udsagn, som de blev bedt om at rangere efter i hvor høj 

grad de syntes, at disse indgik i deres forståelse af dansk kultur.  

Figur 1: Vurdér i hvor høj grad disse begreber, udsagn og katego-

rier indgår i din forståelse af dansk kultur: Ytringsfrihed 

Figur 2: Vurdér i hvor høj grad disse begreber, udsagn og katego-

rier indgår i din forståelse af dansk kultur: Velfærdssamfund 
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Figur 3: Vurdér i hvor høj grad disse begreber, udsagn og katego-

rier indgår i din forståelse af dansk kultur: Mohammedtegninger 

Figur 4: Vurdér i hvor høj grad disse begreber, udsagn og katego-

rier indgår i din forståelse af dansk kultur: Foreningslivet 

Respondenterne rangerer et bredt udsnit af de angivne kategorier, 

som noget de betragter som en del af ”den danske kultur”. 

Dermed må vi gå ud fra, at lektorerne fokuserer på, hvordan de 

formidler de kategorier i deres undervisning. En del af dette 

spektrum (figur 1-4) er blandt andet samfundsorienterede 

kategorier, såsom ytringsfrihed, Mohammed-tegninger, velfærds-

samfund og foreningslivet, hvilket kunne tyde på, at respon-

denterne finder formidlingen af demokratiske værdier væsentlig. 

Foreningslivet og velfærdssamfundet anses for en grundlæggende 

del af dansk kultur (fx Jenkins 2011). Respondenterne vurderer 

også disse to begreber højt. Derudover er der fokus på en bred 

kategori af alt det, som kan anses som finkultur. Disse kategorier 

bygger for det første på litteratur (figur 5), hvor den danske 

nationaldigter H. C. Andersen vurderes højt, for det andet på 

traditioner (figur 6-7), hvor især flagtraditionen og den danske 
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madkultur vægtes højt, og for det tredje på forskellige værdier 

(figur 8-11), som spænder vidt, lige fra hyggebegrebet over graden 

af lykke til Janteloven (se også Jenkins 2011). 

Figur 5: Vurdér i hvor høj grad disse begreber, udsagn og katego-

rier indgår i din forståelse af dansk kultur: H. C. Andersen 

Figur 6: Vurdér i hvor høj grad disse begreber, udsagn og katego-

rier indgår i din forståelse af dansk kultur: Flag ved fester 

Figur 7: Vurdér i hvor høj grad disse begreber, udsagn og katego-

rier indgår i din forståelse af dansk kultur: Smørrebrød 
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Figur 8: Vurdér i hvor høj grad disse begreber, udsagn og katego-

rier indgår i din forståelse af dansk kultur: Cykelsamfund 

Figur 9: Vurdér i hvor høj grad disse begreber, udsagn og katego-

rier indgår i din forståelse af dansk kultur: Hygge 

Figur 10: Vurdér i hvor høj grad disse begreber, udsagn og katego-

rier indgår i din forståelse af dansk kultur: Det lykkeligste folk 
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Figur 11: Vurdér i hvor høj grad disse begreber, udsagn og katego-

rier indgår i din forståelse af dansk kultur: Janteloven 

Det er altså et bredt udsnit af kategorier, som respondenterne i 

høj grad vurderer som værende ”dansk kultur”. Det er naturligvis 

vigtigt at holde sig for øje, at respondenterne alle er akademikere, 

som skal formidle danske kulturelle forhold i udlandet. Det kan 

selvfølgelig have indflydelse på, hvordan de vurderer de forskellige 

kategorier. 

Mindst lige så interessant er de kategorier, som respon-

denterne i mindre grad eller slet ikke vurderer til at være en del af 

dansk kultur. De fokuserer for eksempel mindre på ældre dansk 

historie (figur 12) i forhold til nyere dansk historie (figur 2), som 

knyttes stærkt sammen med demokratiske værdier (figur 1).  

Figur 12: Vurdér i hvor høj grad disse begreber, udsagn og katego-

rier indgår i din forståelse af dansk kultur: Slaget ved Dybbøl 

Det er også interessant, at kategorier som stereotypt forbindes 

med danskhed, for eksempel livgarden, som mange oplever på 

diverse postkort og andre artefakter i souvenirforretninger i 

Danmark, alligevel ikke anses som betydningsfulde for dansk 

kultur (figur 13).  
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Figur 13: Vurdér i hvor høj grad disse begreber, udsagn og katego-

rier indgår i din forståelse af dansk kultur: Livgarden 

Som det fremgår af figur 9-11, fokuseres der en del på den gode 

historie om et lykkeligt folk, som forstår at sætte pris på hygge og 

ikke vil hæve sig over andre. Som jeg tidligere var inde på, kan det 

ikke undgås, at der skabes en stereotypisering af danske kulturelle 

forhold, idet spørgsmålene netop er dannet på baggrund af 

stereotyper. Som kulturformidlere og autoritetsfigurer ligger den-

ne beslutning naturligt hos sendelektorerne. De skal i kraft af 

deres virke undervise i dansk og dansk kultur, men én ting er 

undervisning af studerende, en anden er formidlingen af kultur i 

mødet med venner og bekendte i en hverdagskontekst. Her skal 

formidling dog ikke forstås i snæver didaktisk forstand, men som 

den samtale, der mere eller mindre spontant kan opstå i mødet 

med mennesker i en hverdagskontekst. 

Formidling af dansk kultur 

Som nævnt blev respondenterne i tredje del af undersøgelsen 

bedt om at svare på spørgsmål, som omhandlede deres formidling 

af danske kulturelle forhold i udlandet og hvilke aspekter af dansk 

kultur, de videreformidlede. Respondenterne kunne vælge flere 

svarmuligheder og uddybe deres svar i kommentarfelter, hvilket 

gør det muligt for respondenterne at nuancere deres svar. Jeg 

viser originale eksempler i analysen, hvor jeg har bevaret 

eventuelle afvigelser fra den ortografiske norm på dansk. 

I undervisningssammenhæng kan selv undervisningsme-

toden anses som værende kulturbærende. Den tyske lektor ser for 

eksempel sin måde at undervise på som i sig selv et stykke 

’Danmark’, idet jeg lægger vægt på at skabe en tryg og tillidsfuld 
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atmosfære og et godt læringsmiljø. Forsøget på at skabe en 

tillidsfuld atmosfære og studenterinddragelse i timerne kan i visse 

lande virke som et decideret kulturchok for nogle af de 

studerende, hvilket en anden respondent påpeger i beskrivelsen af 

sin undervisningsmetode: 

 

Blandt andet er min undervisningsform bevidst meget dansk, 

både i min omgang med de studerende og i min inddragelse 

af dem. Det er et stort kulturchok for mine studerende, at de 

bliver taget alvorligt og inddraget i undervisningen, hvilket er 

helt almindeligt og hverdags-agtigt for danske studerende. 

Denne form for danskhed og danskhedsrepræsentantskab 

spiller en rolle i hver eneste time, jeg har (lektor i Østrig 12) 
 

I forbindelse med indholdet af undervisningen blev respon-

denterne stillet over for fem overordnede kategorier, henholdsvis 

historie (Vikingetiden og lignende historiske emner), mytologi 

(flaglegenden, Holger Danske og lignende), madtradition, for-

eningslivet og det følelsesmæssige (Janteloven, hyggebegrebet og 

lignende). Min intention i forhold til at vælge sådanne kategorier 

var at se på, om der var en eller flere af dem, som respondenterne 

fokuserede særligt på i deres undervisning.  

Figur 14: Hvilke aspekter af den danske kultur videreformidler du? 

Det viste sig, at de fleste respondenter fokuserer på foreningslivet i 

Danmark, madtraditioner og det følelsesmæssige, når de formidler 

dansk kultur i undervisningssammenhæng (figur 14). Dette var 

også de kategorier, som de enkelte respondenter lagde mest vægt 

på i deres egen vurdering af forskellige begreber og kategorier, 

som hører til dansk kultur (se ovenfor). At fokus ligger på det mere 
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moderne Danmark ses på de uddybende kommentarer, 

respondenterne skrev i forhold til, om de mener, at de underviser i 

noget, der ligger uden for kategorierne fastlagt i figur 14: Alle disse 

aspekter kommer med i en eller anden sammenhæng. Men også 

medier, politik og hverdagslivet (lektor i Island).  Lektoren i Kina 

påpeger også, at han fokuserer på sammenligninger mellem dansk 

kultur og kulturen i det land, hvor jeg underviser. Den sammenligning 

finder jeg er noget af det aller vigtigste. Det danske samfund, 

aktualitet og interkulturalitet er dermed nogen af de vigtigste 

aspekter i kulturformidlingen, hvilket stemmer fint overens med 

den rolle, som respondenterne ser ud til at påtage sig. 

Mange af respondenterne mener nemlig, at de klæder deres 

studerende på til mødet med ”den danske kultur” og kom-

munikation inden for ”den danske kultur”: Studenter som harr haft 

kontakt med danskere, har haft relativt let ved at vænne sig ved den 

danske omgangskultur (lektor i Finland). De studerende får ikke kun 

kendskab til det, som kan betegnes som ”dansk” kultur, men lærer 

også deres egne hverdagspraksisser bedre at kende:  

Ja, jeg mener i høj grad, at det lykkes mig at give de 

studerende en idé om dansk kultur såvel som den kultur de 

selv lever og er opvokset i. Jeg mener i meget høj grad, at det 

er ved at forstå sig selv og de forskelle, der er mellem 

kulturer, at man kan lære at forstå og acceptere kulturelle 

forskelle. Altså de forskelle, som man mener er værd at 

acceptere (lektor i Kina) 

For danske sendelektorer foregår formidlingen af dansk kultur 

ikke kun i undervisningen, selvom det er det, jeg først og 

fremmest spørger ind til. I forhold til formidlingen af dansk kultur 

uden for undervisningen blev respondenterne spurgt om, i hvor 

høj grad de fokuserer på fem generelle kategorier, henholdsvis 

det følelsesmæssige, madtradition, foreningslivet, det historiske 

og det mytiske, i samtale med udenlandske venner, bekendte og 

kolleger. Igen er det vigtigt at påpege, at disse møder ofte er mere 

eller mindre spontane, og man kan ikke forvente, at 

respondenterne i en sådan situation tager samme rolle som i 

undervisningen med de studerende. 
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Figur 15: Når/hvis du taler om dansk kultur med en person fra 

udlandet (fx ven, bekendt eller kollega), hvad vælger du da at 

fokusere på? Vurdér i hvor høj grad du fokuserer på følgende 

kategorier. - Det følelsesmæssige (fx hyggebegrebet, Jante-

loven o.l.) 

 

Figur 16: Når/hvis du taler om dansk kultur med en person fra 

udlandet (fx ven, bekendt eller kollega), hvad vælger du da at 

fokusere på? Vurdér i hvor høj grad du fokuserer på følgende 

kategorier. - Madtradition (fx smørrebrød, brunede kartofler 

o.l.) 

Figur 17: Når/hvis du taler om dansk kultur med en person fra 

udlandet (fx ven, bekendt eller kollega), hvad vælger du da at 
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fokusere på? Vurdér i hvor høj grad du fokuserer på følgende 

kategorier. - Foreningslivet (fx Grundtvig og højskole-

traditionen) 

Figur 18: Når/hvis du taler om dansk kultur med en person fra 

udlandet (fx ven, bekendt eller kollega), hvad vælger du da at 

fokusere på? Vurdér i hvor høj grad du fokuserer på følgende 

kategorier. – Det historiske (fx Vikingetiden, Slaget ved Dybbøl, 

Danmark som kolonimagt o.l.) 

Figur 19: Når/hvis du taler om dansk kultur med en person fra 

udlandet (fx ven, bekendt eller kollega), hvad vælger du da at 

fokusere på? Vurdér i hvor høj grad du fokuserer på følgende 

kategorier. - Det mytiske (fx Flaglegenden, den Nordiske 

Mytologi, Holger Danske o.l.) 

Det er tydeligt, at der også i denne form for kulturmøder i høj grad 

fokuseres mest på det følelsesmæssige (figur 15), såsom 

hyggebegrebet og Janteloven, der begge indgår i fortællingen om 

Danmark og dansk mentalitet (jf. Henningsen 2009). 

Madtraditioner (figur 16) og foreningslivet (figur 17) fokuseres der 

også på, mens det historiske og det mytiske ikke spiller en stor 
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rolle (figur 18 og 19). Hvis man sammenligner disse overordnede 

kategorier med de kategorier, respondenterne vurderer til i høj 

grad at være en del af dansk kultur (jf. forrige afsnit), så er 

tendensen ligeledes, at den ældre danske historie ikke bliver 

italesat nær så meget som for eksempel madkulturen. Dette kan 

skyldes, at samtaler uden for undervisningen ofte er mindre 

formelle, og at man ikke i samme grad forsøger at lære fra sig, 

men derimod oplyse om forskellige aspekter, som er nærværende 

og relevante i en uformel hverdagskontekst. Dermed anses kultur i 

mindre grad som en national-historisk diskurs og mere som en 

hverdagspraksis (se i øvrigt Risagers og Rasmussens artikler i dette 

bind). 

Resultaterne peger på, at respondenterne holder sig til et 

dynamisk kulturbegreb, idet de ikke kun fokuserer på det 

nationale, som for eksempel livgarden, H. C. Andersen og Slaget 

ved Dybbøl, men at de derimod beskæftiger sig med 

transnationale værdier såsom ytringsfrihed og demokrati. De er 

også åbne over for deres samtalepartners ønsker, idet der er 

nogle, der mener, at det er samtalepartneren, der bestemmer 

fokus for samtalen: Når jeg diskuterer dansk kultur med en ikke-

dansker, er det naturligvis samtalepartneren der sætter fokus, - ikke 

mig (lektor i Finland 2). På denne måde skabes der et ligeværdigt 

magtforhold mellem respondenterne og deres samtalepartner(e), 

hvor det kulturelle fokus bestemmes i dialogen. Når respon-

denterne sætter dagsordenen i forskellige situationer, er de på-

passelige med ikke at tage emner op, som kan virke offensive, 

hvorfor de mere konfliktfyldte emner bliver lagt på hylden til fordel 

for dagsaktuelle emner: Hvis min fx frisør spørger mig, hvor jeg 

kommer fra, så taler jeg om de nemme, ufarlige emner, fx mad, frem 

for politik, mytologi, litteratur (lektor i Schweiz).  

Vi har nu set, at lektorerne anser en bred række kategorier som 

værende en del af ”dansk kultur”. De fokuserer i undervisningen 

på følelsesmæssige og historiske aspekter, for eksempel hygge-

begrebet og Mohammedtegningerne. Stereotypt forbindes disse 

begreber, kategorier og udsagn med dansk kultur, og således kan 

de bygge en undervisning op, som fanger opmærksomheden hos 

de studerende. Det er vigtigt at holde sig for øje, at de studerende 

er interesserede i dansk kultur, og at det derfor kan virke 
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demotiverende at relativere danske kulturelle forhold i for høj en 

grad. De studerende har sandsynligvis en heterostereotyp idé om 

og erfaringer med, hvad ”dansk kultur” er, og det er vigtigt for dem 

at italesætte det. Desuden er det en typisk undervisnings-

problematik, at de studerende, som læser et fremmedsprog, 

generelt efterspørger sproglig korrekthed og kulturel afgrænset-

hed, da de derigennem bedre kan se, forstå og tilegne sig det, som 

er anderledes end det, de er vant til. Endelig hænger det også 

sammen med identitetsdannelsen i forhold til fremmedsproget. 

Hvordan ”gør” man danskhed, hvis det er det samme som for 

eksempel tyskhed eller japanskhed? Derfor kan stereotypisering 

og kultursammenligninger virke som en nyttig pædagogisk tilgang i 

forhold til at fastholde studerende. Mange af lektorerne har også 

en sammenlignende og subjektiv tilgang til formidlingen af dansk 

kultur, som tager udgangspunkt i lektorernes egne spejl-

stereotyper, hvilket betyder, at deres kulturformidling kan virke 

normativ. Samtidig peger resultaterne på, at lektorerne er bevidste 

om, at de i samtale med udenlandske venner og bekendte ikke i 

samme grad holder fast i de stereotypiseringer, som anvendes i en 

undervisningskontekst. Det betyder altså, at stereotypisering 

anvendes som et pædagogisk greb i arbejdet med de studerende, 

hvorimod kulturformidlingen uden for klasseværelset fremstår 

mere nuanceret. Dermed anvendes kulturbegrebet forskelligt i de 

to hverdagskontekster; på den ene side tenderer undervisningen 

til et statisk og mere normativt kulturbegreb, som fokuserer på 

”det særegne” ved ”dansk kultur”, mens kultur og hele diskursen 

omkring ”dansk kultur” relativeres i en mere kompleks 

hverdagspraksis. 

Rollen som kulturformidler 

Som nævnt er stereotyper og kultur komplekse og dermed 

flydende begreber. De er hele tiden under forandring i forhold til 

de situationer, vi befinder os i som individer. I følgende afsnit vil 

jeg komme ind på identitetsbegrebet i forhold til rollen som 

kulturformidler. Det gør jeg med henblik på at tydeliggøre, i hvor 

høj grad stereotyper, identiteter og kulturelle forestillinger hænger 

sammen med, hvordan man som individ opfattes af omverdenen 

og af sig selv. 
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Ligesom kulturbegrebet kan forstås komplekst og plura-listisk, er 

identitetsbegrebet i de seneste år også blevet opfattet som 

komplekst og pluralistisk (Peirce 1995; Sen 2006). Det, at individer 

har flere forskellige identiteter, gør, at de kan gøre brug af dem i 

forskellige situationer og indgå i forskellige grupper, tilhørsforhold 

og praksisser med de forskellige identiteter. Således kan et individ 

trække mere på én bestemt identitet, når der holdes 

familiefødselsdage, en anden, når individet dyrker sport i 

roklubben, og en tredje, når der skal fremlægges årsregnskab i 

grundejerforeningen. Det kræver en refleksionsproces, idet 

individet hele tiden skal tage stilling til, hvilke identiteter der er 

passende i en bestemt situation. Denne refleksion sker meget ofte 

ubevidst og automatisk, da vi gennem vores socialisering lærer 

evnen til at tilpasse os forskellige situationer. Skabelsen af et 

individs identitet sker dog ikke kun gennem mere eller mindre 

ubevidst selvrefleksion. Tværtimod er dannelsen af identitet socialt 

og diskursivt funderet. Ligesom kulturer kan karakteriseres som 

intersubjektive og relationelle, kan skabelsen af identiteter kun ske 

i mødet med andre. Identitet er et socialt konstrukt, og individer 

søger at få deres identiteter bekræftet, så de passer til det 

selvbillede, de har skabt (Giddens 2004). Dette sker bl.a. ved 

brugen af stereotyper, idet de bruges af individet til at positionere 

sig selv. 

Det er indtil nu blevet klart, at de dele af den danske kultur 

som videreformidles er nutidige og til dels bygget op omkring 

stereotyper, om end forsøgt nuanceret fremstillet. Det kan skyldes, 

at alle respondenterne er klar over deres rolle som kultur-

formidlere og er reflekterede over, hvad, hvordan og på hvilken 

måde de formidler ”dansk kultur” til både studerende, venner og 

bekendte i det pågældende land, de underviser i.  

Nogle af respondenterne mener, at det er deres opgave at 

formidle danske kulturelle forhold, fordi det er en del af deres 

jobbeskrivelse, og at rollen som kulturformidler bliver dem pålagt, 

hvilket de ikke synes om: Det er ikke en rolle vi selv påtager os, men 

en rolle som andre giver os… At vi er ekstremt dansk når vi kommer til 

udlandet” (Lektor i Finland). Andre lektorer forholder sig mere 

positivt til kulturformidlerrollen:  
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Jeg er sådan en lille ambassadør for Danmark(.) øhm fordi at 

alt hvad jeg laver, det har med det at gøre at (.) gøre reklame 

for Danmark, at gøre opmærksom på Danmark/ at ja (.) gøre 

Danmark kendt hernede (Lektor i Tyskland) 

 

Denne positive holdning findes hos mange af respondenterne og 

kan genfindes i de forhold, de underviser i. Det økonomiske og 

handelsmæssige aspekt fylder mest i forhold til kulturformidlingen 

hos to af respondenterne, når de bliver spurgt til, hvad de særligt 

fokuserer på, da en bred kulturforståelse kan skabe bedre kontakt 

mellem de pågældende lande og udmunde i et øget samarbejde:  

Danmark er et lille land, som franskmændene ikke kender 

særlig godt. God reklame for landet og kulturen kan måske 

hjælpe den danske økonomi på længere sigt (salg af danske 

varer, turisme i Danmark, tiltrækning af kvalificeret arbejds-

kraft til Danmark...) (lektor i Frankrig) 

 

Internationalisering og god kommunikation mellem lande er 

derfor vigtige aspekter for mange af respondenterne, og det bliver 

vægtet højt, da det er vigtig når man lærer fremmedsprog at man 

også lærer den kultur der hører til at kende. Videregive global 

forståelse. Inspirere til nye perspektiver og muligheder (Lektor i 

Tjekkiet) og fordi det giver de studerende et andet perspektiv på deres 

egen kultur, at de ved, hvordan f.eks. dansk, svensk og norsk kultur 

fungerer (Lektor i Finland). Kontrasterne mellem de formidlede 

kulturer er som sagt ovenfor vigtige i forhold til de studerendes 

forhold til deres sproglige identitet og måden, de lærer sprog på.  

Dansk kulturformidling anses for at være en vigtig opgave, som 

udspringer af flere forskellige ønsker om at videreformidle dansk 

kultur, blandt andet i form af litteratur, at skabe en god kontakt til 

en udenlandsk handelspartner, at muliggøre en god kom-

munikation og interkulturel udveksling mellem Danmark og andre 

lande og endelig en følelse af forpligtigelse i forhold til en 

stillingsbeskrivelse. 

Den reflekterede måde at tilgå undervisningen på tyder på 

en bevidstgørelse af respondenternes egen rolle som kritisk-

reflekterede kulturformidlere, og det er også det billede, som 

skitseres af de uddybende svar i spørgeskemaet: Jeg forsøger at 
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give et nuanceret billede af DK og vise, at jeg ikke er den eneste rigtige 

’repræsentant’ (lektor i Tjekkiet). Det samme forbehold findes hos 

flere respondenter: Jeg tror jeg gør det klart, at jeg (re)præsenterer 

min egen danskhed, men at andre prioriterer anderledes (lektor i 

Finland). Desuden mener lektoren i Japan, at man som kultur-

formidler har et ansvar for at sætte spørgsmålstegn ikke kun ved 

sin ”egen” kultur, men også den kultur, man befinder sig i:  

[Jeg har et] ansvar for at give et retvisende billede/ og også 

ansvar for at tale om noget jeg synes er både gode og dårlige 

sider (.) Altså ansvar for ikke at tegne et glansbillede af 

Danmark og dansk kultur/ Det tror jeg også er godt for en 

samtale (Lektor i Japan) 

Måden at formidle dansk kultur på fremstilles hos alle 

respondenterne som nuanceret, men det tilstræbte neutrale 

forhold mellem underviser og studerende, som enkelte lektorer 

beskriver i forrige afsnit, tyder på en overtagelse af danske 

undervisningsforhold. Som det også fremgår af citaterne ovenfor, 

søger alle respondenterne at forholde sig nuanceret og relativt 

neutralt i deres formidling af dansk kultur. Hvis man tager 

respondenternes egen forståelse af kultur, samt deres prioriteter i 

samtale med både venner og studerende i og uden for under-

visningen med i betragtningerne, er det klart, at formidlingen af 

dansk kultur er farvet af subjektive oplevelser af, hvad dansk 

kultur er. Stort set alle respondenter mener, at deres formidling af 

dansk kultur bygger på egne værdier (figur 20). 

Figur 20: Mener du, at din kulturformidling bygger på dine egne 

værdier? 

Respondenterne er dermed klar over, at selvom de forsøger at 

være objektive og nuancerede i deres fremstilling og videre-

formidling af dansk kultur, er det vanskeligt at være helt objektiv: 
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Min formidling er altid stærkt subjektiv. Både i og uden for 

undervisningen (lektor i Østrig). Det synes også at fremgå, at 

lektorerne ikke ønsker at undvære denne subjektive vinkel, idet de 

også skal give et realistisk og spændende billede af dansk kultur, 

hvilket de mener sker igennem egne oplevelser. Således søger 

lektorerne at understrege deres egen måde at være ”dansk” på og 

understrege vigtigheden i, at ikke alle opfatter og formidler dansk 

kultur på samme måde. Denne relativering er vigtig, idet 

stereotypiseringen af undervisningen, som kan konstateres ud fra 

resultaterne i første del af undersøgelsen, blødgøres, uden at de 

studerende mister ”det specifikt danske”, som er med til at 

definere faget fra andre sprog- og kulturfag. Samtidig sker der en 

positionering i forholdet mellem underviser og de studerende hos 

mange af sendelektorerne, idet underviser, som autoritetsfigur og 

vidensbærer, klart definerer sin rolle som én af mange stemmer 

og ikke den eneste stemme, der kan gælde som formidler af dansk 

kultur. Dermed opfordres de studerende også til at gøre deres 

egne erfaringer i mødet med dansk kultur. Rollerne opblødes, og 

der skabes en mere ligeværdig positionering mellem underviser og 

studerende. 

Et ståsted mellem “to kulturer”  

Den traditionelle dyadiske subjekt-objekt-relation, som findes 

mellem studerende og undervisere, er på mange måder passende 

til at beskrive den positionering, der sker i enhver undervisnings-

situation. En sådan situation giver anledning til at diskutere kom-

munikationen mellem underviser og studerende, da undervisere 

af studerende ofte ses som formidlere af en slags ”sandhed” 

(Foucault 2005). Denne sandhed er naturligvis diskursivt kon-

strueret og i meget stort omfang subjektiv, både i udvælgelses-

processen og i formidlingen. Det diskursive sandhedskonstrukt 

bliver først rigtigt interessant, når der sættes fokus på forholdet 

mellem underviser, udenlandske studerende og gensynet med 

hjemlandet. 

Dette forhold skaber pludselig en ny situation. Indtil videre 

har alle respondenter positioneret sig selv som meget ”danske” i 

en hverdag i udlandet. De er ansat på baggrund af den 

ekspertviden, de har på området, og er meget optaget af at 



265 

 

formidle ”dansk” kultur. Respondenterne reflekterer over, hvad de 

skal undervise i og hvordan de bedst gør det, og forsøger på 

baggrund af det at gøre stoffet aktuelt og spændende for deres 

studerende. Muligheden for og suveræniteten til at formidle 

”dansk” kultur er i en almindelig undervisningssituation tillagt 

respondenterne. Denne suverænitet og magtposition, som 

respondenterne har haft i form af deres kulturformidlerrolle, 

begynder hos nogle af dem at vakle ved gensynet med Danmark. 

Vi kan på en måde sige, at lektorernes ”danske” identitet begynder 

at ændre sig efter deres ophold i udlandet, og de positionerer sig 

anderledes, end før de tog afsted. En respondent skildrer denne 

situation således: 

 

Jeg var med mine studerende i København her for en måneds 

tid siden (.) det var super spændende/ alle sammen kom helt 

frivilligt (.) vi var på besøg på universitetet på Amager og der 

var sådan flere af de danskere vi mødte under det her 

ophold som spurgte mig nå men du kommer fra Finland du 

bor i Finland?/ ja det gjorde jeg jo/ du taler utrolig godt 

dansk […] så nu befinder jeg mig faktisk mellem to kulturer/ 

det vil sige jeg rejser hjem til Danmark men jeg rejser også 

hjem til Finland (.) så jeg ved ikke om jeg sådan har 

ekskluderet mig selv fra to lande ved at placere mig et sted 

mellem/ i Danmark bliver jeg ekstremt finsk og i Finland 

bliver jeg ekstremt dansk (lektor i Finland) 

Mødet med hjemlandet kan for den enkelte respondent være 

svært at forholde sig til, idet de pludselig oplever, at de i Danmark 

ikke længere opfattes som ”helt danske”. Grunden til denne nye 

position kan muligvis findes i en bestemt diskurs, som omhandler 

danskere og det at være dansk ud fra en national magtdiskurs. 

Man kan sige, at denne magtdiskurs danner bagtæppet for, hvad 

der opfattes som ”dansk” i enhver kontekst. En dansker, som ikke 

bor fast i Danmark, kaldes nogle gange ”udenlandsdansker” og 

fjernes dermed diskursivt fra danskerne, som bor og arbejder i 

Danmark. De såkaldte udenlandsdanskere bliver ikke mindre 

danske, fordi de ikke bor i Danmark, men de opfattes stadig som 

udefrakommende i en dansk kontekst. Respondenterne opfatter 

måske også sig selv anderledes, idet de i mødet med et nyt 



266 

 

kulturelt fællesskab sætter spørgsmålstegn ved og reflekterer over 

deres egen danskhed, og hvad det vil sige at være dansk: 

hvorFOR jeg ikke føler mig mere dansk/ så er det fordi når jeg 

er i Danmark om sommeren/ en tre ugers tid sammen med 

venner og familie/ så er der rigtig mange tanker ideer og 

forestillinger som jeg har som de slet ikke kan dele (2.0) det 

vil sige ting som jeg måske er kritisk over for/ erfaringer jeg 

har gjort mig/ deler de af gode grunde ikke/ så der føler jeg 

mig ikke mere dansk/ der føler jeg mig tværtimod langt 

mindre dansk/ fordi jeg simpelthen ikke er med i kliken 

længere som jeg var før blandt venner og familie […] på den 

anden side som sagt/ så er jeg selvfølgelig blevet bevidst om 

at jeg er dansk i min måde at undervise på min måde at tilgå 

tingene min forestilling om at alle er lige og sådan/ det er jeg 

selvfølgelig godt klar over er noget jeg har fået fra min 

skolegang i Danmark/ det er jeg godt klar over (.) men jeg er 

ikke blevet mere dansk […] men selvfølgelig er jeg stadig 

super dansk/ helt vildt dansk jeg ved det godt/ jeg har boet 

størstedelen af mit liv i Danmark så selvfølgelig er jeg dansk/ 

men jeg er selvfølgelig bare blevet mere udfordret af forskel-

lige personlige erfaringer vil jeg sige (lektor i USA)  

Følelsen af at stå uden for det fællesskab, som man som individ 

har tilhørt det meste af sit liv, kan skabe en usikkerhed og 

rodløshed, men som det fremgår af det ovenstående citat, kan det 

også betyde, at individet lærer sig selv og sit eget kulturelle 

praksisfællesskab bedre at kende. De kulturelle nuancer mellem 

de to lande, som individet befinder sig imellem, står tydeligere 

frem og skaber grobund for refleksion og kritisk stillingstagen til 

begge landes kulturelle praksisser og deres såkaldte rich points 

(Agar 2006) i form af ligheder og forskelle. Hvorom alting er, har 

respondenterne måttet tage stilling til de kulturelle diskurser, som 

de bliver underlagt i deres forskellige sociale roller, både i 

udlandet og i Danmark. Deres egen selvopfattelse og syn på kultur 

bliver taget op til revision og genskabes igen mere nuanceret. 

Rollen som kulturformidler er utrolig kompleks og bliver det i høj 

grad, fordi individet, som denne rolle tilfalder, selv skal finde et 

autoritativt ståsted mellem flere komplekse praksisser.  
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Konklusion 

Denne undersøgelse har vist forskellige problemstillinger i forhold 

til ”dansk kultur” – både i form af stereotyper, identiteter og 

magtforhold. Ifølge respondenterne består dansk kultur ikke blot 

af smørrebrød, kolonihaver og Dannebrog, men derimod er den et 

komplekst net, sammensat ikke blot af én kultur men utroligt 

mange kulturer, bestående af traditioner, sociale netværk, 

stereotyper og mange andre aspekter. De respondenter, som har 

deltaget i undersøgelsen, besidder et komplekst kultursyn, omend 

deres arbejde på sin vis tvinger dem til at bruge stereotyper som 

springbræt til diskussioner af dansk kultur. Som det fremgår af 

flere udsagn fra lektorerne, ønsker de at videreformidle en bred 

forståelse af dansk kultur, som typisk tager afsæt i nyere dansk 

historie og søger en aktuel samfundsfaglig vinkel. Samtidig 

omfatter videreformidlingen den danske madkultur, danske 

traditioner og dansk følelsesliv, som ofte kan stå i kontrast til 

udenlandske kulturnormer, hvilket gør de studerende opmærk-

somme på forskellige kulturelle hverdagspraksisser. Lektorerne vil 

videreformidle kritisk stillingstagen til tillært viden og dermed give 

de studerende indsigt i de kulturelle praksisser, som de kender fra 

deres egen opvækst, med henblik på at sammenligne og diskutere 

kulturer. Stereotyperne bruges dermed ikke negativt, og de er ikke 

ment som værende afgrænsende i deres funktion, men som 

diskussionsåbnere og grobund for debat. Det viste jeg blandt 

andet i analysen af interviewet af sendelektoren i Japan, der aktivt 

inddrager de studerende og sig selv i en diskussion af både dansk 

og japansk kultur (jf. afsnittet Rollen som kulturformidler). 

Rollen som kulturformidler indtager hos respondenterne 

overordnet set to former. På den ene side ses den af nogen som 

pålagt og ubehagelig, hvorved de positionerer sig selv og deres 

kulturformidlerrolle negativt. På den anden side opfattes den af 

nogen som meget positiv, idet de ser sig selv som stolte 

ambassadører. Selvom der kan være uenighed om, hvordan 

kulturformidlerrollen opfattes, er der bred enighed om, at rollen 

kræver et nuanceret blik på kultur. Dette nuancerede blik må 

gerne være subjektivt, så længe man er klar over, hvilken magt 

man som underviser besidder i formidlingen af kultur. Derfor 
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forsøger mange af lektorerne også at videreføre en mere 

ligeværdig positionering i undervisningen.  

Som formidler af dansk kultur i udlandet er alle respon-

denter blevet mere opmærksomme på deres egen identitet i 

mødet med en ny kulturel praksis. Respondenternes ”danske” 

kulturelle identitet udvides og beriges af deres ophold i udlandet. 

Der foregår en interessant diskursiv kamp mellem opfattelsen af 

at være ”dansk” i Danmark og respondenternes egen opfattelse af 

at være ”dansk”, som på sin vis hjælper dem til at forholde sig 

kritisk til sig selv og deres kulturformidling. 
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Transskriptionsnøgle 

Tegn Betydning 

/ Afbrudte sætninger 

(.)  Mindre pause 

VERSALER Markerer tryk på denne del af ordet 

,  Naturlige pauser  
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Interkulturel læring. Vidensdiskurser i kommunikationen 

mellem ministerium, forskere og immigranter 

Karen Risager 

This article deals with adult immigrants’ intercultural learning 

during the first couple of years living in a new country. The data 

upon which the analysis is based, were generated by the Danish 

research project: ‘Learning and Integration: Adults and Danish as a 

Second Language’, which was a project on the linguistic and 

cultural learning processes of eight immigrants who had newly 

arrived in Denmark, and came from different countries in the 

world.    

In the project, intercultural learning is analysed in terms of 

knowledge discourses, and four different forms of knowledge 

discourse are distinguished: 1. experiential knowledge, which 

focuses primarily on social and bodily experiences, 2. action 

knowledge, which is primarily about getting things done (which not 

least presupposes language skills), 3. societal knowledge 

(knowledge of culture and society), which focuses on insights in 

cultural, social and historical relations, and 4. factual knowledge, 

which is primarily about knowledge of more isolated facts. 

The immigrants were interviewed individually both in the 

beginning of their lives in Denmark (interviews in their first 

languages) and a couple of years later (interviews in Danish). The 

interviews were life interviews and interviews dealing specifically 

with intercultural learning and experiences, both in everyday life 

and in the educational institution (the language centre). This article 

gives an overview of the answers of all eight immigrants, and deals 

in more depth with the knowledge discourses of three of the 

immigrants, coming from Japan, Zambia and Egypt respectively. 

The analysis illustrates some of the diversity and transnational 

nature of intercultural learning processes, and points to the need 

to reorientate the teaching of Danish language and culture 

(according to the discourses of the ministry) towards a new object 

of knowledge: the world in Denmark and Denmark in the world. 
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Når danskheden sættes på papir 

Uffe Kasper Rasmussen 

In this article I examine how the concept of ‘Danishness’ is 

employed in two examples of educational material aimed at 

foreigners learning Danish in Denmark in the higher modules of 

danskuddannelse 2 and 3 (part of the free language education 

provided by the Danish state). The focus in the article is on the 

discourses being expressed in the materials, and how these 

position Danes, foreigners and the authors of the materials 

themselves. I analyze the themes in the materials, and in a close 

reading of the texts, I examine how the above-mentioned groups 

are constructed and defined. From this I try to analyze the 

underlying view on culture in the materials and how this positions 

different groups in Danish society. Finally, I put forward some 

reflections on the application of this kind of educational material 

and the extent to which it allows foreigners learning Danish to 

participate in a discussion of culture(s) in Denmark on equal 

terms.   
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Kan Nana bidrage til kulturforståelsen hos den voksne 

andetsprogslearner? En analyse af forældremødet i DR’s tv-

serie Nana  

Kristine Rode Larsen 

In this article I investigate how the Danish TV series Nana can 

contribute to the development of knowledge about Danish culture 

and society among participants in the adult education in Danish as 

a second language. 

I carry out a linguistic microanalysis as well as a critical 

discourse analysis of the interaction in a specific scene, that is, the 

parent-teacher meeting at Nana’s school. A parent-teacher 

meeting can be seen as a ‘script’ or an ‘activity type’, that is an 

event which has a strong mental representation in the individuals 

of a given society. It follows that parents with differing cultural 

backgrounds can have different conceptions and expectations in 

relation to a given activity type. 

In the linguistic microanalysis I show how the use of 

different linguistic markers contributes to drawing a sharp dividing 

line between on the one side the teachers and on the other side 

the parents. 

In the critical discourse analysis I investigate how the power 

relation is distributed linguistically as well as non-verbally between 

the teachers and the parents. The scene is dominated by an 

institutional asymmetrical discourse with the teachers positioned 

as the powerful “grown-ups”, whereas the parents are positioned 

as the less powerful children. As such, the scene can be seen as a 

satirical comment to the break with societal authorities – in this 

case the school – which occurred with the student rebellion in 

1968 and influenced the development of the Danish society in the 

following years. 

In the end I argue – based on the activity type theory – that a 

transnational cultural perspective is preferable to a more 

restricted national perspective when using a material such as Nana 

in a teaching situation. In other words, that a given topic is 

contextualized globally so that the participants’ own experiences 

from their home countries can be included, that is in this case the 

cooperation between school and home as well as, at a more 
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general level, concepts such as equality, democracy and the 

relation to authorities. In this way all participants can be included, 

whether or not they have personal experiences with Danish 

parent-teacher meetings. 
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Den flersprogede forskningsproces 

Karen Risager 

 

The aim of this article is to report on, analyse and discuss the 

diverse multilingual communication processes involved in a 

research project on immigrants in Denmark: ‘Learning and 

Integration: Adults and Danish as a Second Language’. The project 

was carried out by a number of researchers from different 

universities in Denmark and focused on the linguistic and cultural 

learning processes of eight immigrants who had newly arrived 

from different countries. Interviews were carried out in eight 

languages: Turkish, Spanish, Albanian, Arabic, Lithuanian, English, 

German and Japanese, in most cases with the help of research 

assistants who spoke these languages as first languages and had 

themselves migrated to Denmark as young people or adults.  

The research group gave the research assistants the 

interview guides in Danish, and the research assistants carried out 

the interviews while audio-recording them. Afterwards they 

transcribed the recordings and translated the transcriptions into 

Danish. Finally the translations were examined by a number of 

validators who spoke Danish and the language in question. Some 

of the research assistants and the validators were interviewed 

afterwards in order to elucidate their experience with the process 

and the relationship between them and the interviewees. This 

methodology gave the project group a unique access to different 

experiences of being a newcomer in Denmark.    

The overall communication situation in the project was 

triadic, comprizing the group of researchers, the group of 

informants (interviewees) and the group of research assistants 

(interviewers), and in all relations there were issues of 

interculturality, not least in terms of linguistic and cultural 

translation. The relation between the researchers and the 

immigrants was indirect and in important respects invisible. But a 

couple of years later the members of the research group had 

follow-up interviews with the same individuals, this time in a 

common language: Danish. 
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At formidle dansk kultur i udlandet 

Julie Valvik 

This article examines Danish visiting professors’ approaches to 

disseminating Danish culture abroad based on a questionnaire 

survey conducted in the spring of 2015. The first part of the article 

expounds on the concepts of both culture and stereotype, which 

are then applied in the analysis and discussion of the survey 

results. It is established that the Danish visiting professors 

surveyed have complex views on culture and therefore wish to 

propagate a broad definition of “Danish” culture. The second half 

of the article focuses on the concept of identity, which is used to 

elucidate the visiting professors’ role as communicators of culture, 

and how this role contributes to the development of their own 

(Danish) identities.  The results show an interesting tension bet-

ween the visiting professors’ desire to propagate a broad and 

complex understanding of culture and their actual teaching, which 

in practice often takes its departure in a stereotypical portrayal of 

Danish culture. The survey also shows that the visiting professors 

gradually become aware of their own “Danish” identities when 

they face new cultural practices, which leads to an interesting 

discursive conflict between the general Danish conception of what 

being “Danish” means and the respondents’ personal conceptions.     

 

 


