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Forankring og udblik  
Mindretalspædagogik i det 21. århundrede i Sydslesvig 
 
Jørgen Kühl 
 
 
Abstract: 
I dette essay analyseres og diskuteres begrebet mindretalspædagogik med udgangspunkt i det danske mindretal i 
Sydslesvig. Der rejses en række retoriske spørgsmål af betydning for mindretalspædagogik, som forsøges besvaret ved 
konkrete bud. Centrale elementer er udgangspunktet i det danske mindretal, Skoleforeningens opgave, det 
forpligtende fællesskab, som forældrene indgår i, de praktiske konsekvenser, udfordringerne i daginstitutioner og 
skoler, mindretalspædagogikkens dimensioner, didaktiske overvejelser, kernebegreber, spørgsmålet om en 
mindretalspædagogisk kanon og et summarisk overblik over nødvendige forudsætninger og tiltag. Det konkluderes, at 
forankring og udblik er nøglebegreber, når mindretalspædagogikkens formål skal fastslås. Der er således tale om et 
princip- og diskussionspapir, som danner afsæt og grundlag for kritik, videreudvikling og en fortsat diskussion. 

 
Nøgleord:  
Sydslesvig, dansk mindretal, mindretalsskoler, hjemmesprog og institutionssprog, værdibaseret pædagogik, interesser 
og udfordringer, Sisyfos-værk, første- og multigenerationssydslesvigere, forforståelse, valg af tilhørsforhold, social arv, 
dimensioner, gylden middelvej, refleksion og bevidsthed, hvorfor og hvordan, læring, fælles mål, indlejring, didaktik, 
bevidsthed, kompetencer, kundskaber, færdigheder, viden, refleksioner, dannelse, efteruddannelse, database, kanon, 
undervisningsforløb, mangfoldighed, europæisk kulturarv. 

 
 
 
 

mindretal, minoritet, del af befolkningen i et samfund, fx nationale mindretal,  
som på en eller anden måde adskiller sig fra flertallet,  

fx med hensyn til hudfarve, sprog, religion, kultur eller adfærd. 

 
pædagogik, læren om den teori og praksis, der omhandler mål, midler,  

sammenhænge og forhindringer i relation til udvikling af værdier, viden og kunnen hos den enkelte. 

 
Den Store Danske 

 
 
Med etableringen af Center for Mindretalspædagogik i 2009 har de tre ophavsorganisationer: 
Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Deutscher Schul- und Sprachverein og UC Syddanmark for 
alvor sat fokus på mindretalspædagogiske problemstillinger. Dette gælder både de teoretiske og 
didaktiske som praktisk-pædagogiske dimensioner. 
 
I formålsbeskrivelsen for Center for Mindretalspædagogik fastholdes følgende: 

Formålet med Center for Mindretalspædagogik er at udvikle og formidle faglig og pædagogisk 
kompetence i forhold til arbejdet med børn, der vokser op i et mindretal.  
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Karakteristisk for børn og unge i et nationalt mindretal er, at de vokser op med flere sprog og 
kulturer. De lever under særlige historiske forhold, og der kan være forskel på den nationale 
tilknytning og statsborgerskabet. 

Dermed defineres målgruppen for arbejdet som børn og unge i nationale mindretal, konkret det 
danske mindretal i Sydslesvig og det tyske i Sønderjylland. Mindretalspædagogikken er altså rettet 
imod disse to mindretal og må derfor tage udgangspunkt i deres særlige situation, vilkår og 
udfordringer. 
 
Samtidig betyder det, at mindretalspædagogik i denne forstand ikke henvender sig til andre 
mindretal. Det er de traditionelt hjemmehørende mindretal, som er genstand. Det gælder for børn 
og unge i disse nationale mindretal: 
 

 at de opvokser med flere sprog og kulturer,  

 at de historiske forhold i deres hjemegn er særegne og spiller en rolle for 
identitetsdannelsen 

 at de som regel har et andet statsborgerskab end kin-staten, men netop er statsborgere i 
det land, de lever i 

 
Mindretalspædagogikken bevæger sig ikke i et abstrakt rum, men må altid relateres til en konkret 
virkelighed i daginstitutioner og skoler. Principperne må derfor kontinuerligt ses i forhold til den 
virkelighed, de forsøges omsat i. 
 
I dette essay vil der blive gjort rede for en række centrale begreber, temaer og principper af 
betydning for det danske mindretal i Sydslesvig, og som samlet set bidrager til at definere, hvad 
mindretalspædagogikken konkret indeholder og må forholde sig til i det moderne danske 
mindretal i det 21. århundrede. Det er samtidig et princip- og diskussionspapir til inspiration, kritik, 
drøftelse og videreudvikling. 
 
 
Hvem kendetegner det danske mindretal i Sydslesvig? 
Ifølge det danske mindretal i Sydslesvigs selvforståelse gælder princippet om, at det er enhvers 
suveræne valgt at tilknytte sig det danske mindretal. Dette omskrives som regel med den tyske 
sentens: ”Minderheit ist, wer will”. Dette såkaldte sindelagsprincip har været hævdet af det 
danske mindretal siden 1920 og er ad flere omgange senest med København-Bonn Erklæringer fra 
1995 og Europarådets rammekonvention om beskyttelsen af nationale mindretal blevet 
garanteret fra myndighedernes side. 
 
Det betyder, at der i mindretallet findes medlemmer, som er født ind i mindretallet i kraft af, at 
deres forældre i forvejen tilhørte det danske mindretal. Samtidig er der andre grupper, hvis 
tilhørsforhold er betinget af et aktivt tilvalg – enten for sig selv eller for børnene. Således omfatter 
det danske mindretal såvel ”gamle” som ”nye” medlemmer, multigenerations- og 
førstegenerations-sydslesvigere. Dertil kommer, at mindretallet er så velintegreret i det 
omkringliggende samfund, at familierne ofte er delt i national identifikation, så kun den ene part 
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tilhører mindretallet, mens den anden tilhører flertallet. Tilhørsforholdet til mindretallet er et 
kontinuerligt valg, der for en del er livsvarigt, for andre temporært. 
 
I en del tilfælde er mindretalsidentiteten ikke givet på forhånd, men tilegnes via daginstitutioner 
og skoler. Det er i kraft af skolerne, at de objektive kendetegn på mindretalstilhørsforholdet 
tillæres for en del af mindretalsbrugernes vedkommende. Hos andre dele er disse kendetegn og 
kompetencer givet på forhånd. 
 
Dette gælder også for forældre og børn/unge i de danske mindretalsinstitutioner. Det betyder, at 
det danske sprog hyppigt ikke er den afgørende identitetsmarkør, som er afgørende for valget af 
nationalt tilhørsforhold. Faktisk er børnenes og de unges hjemmesprog som regel flertallets, altså 
tysk. Dette gælder i udstrakt grad også i de ”gamle” sydslesvigske familier, hvor hjemmesproget er 
tysk, selv om mindst den ene forældrepart selv er gået i dansk skole og taler dansk. Undertiden er 
danskkundskaberne dog blevet ”glemt” hhv. deaktiveret. 
 
Dansk tillæres således hyppigt i de danske daginstitutioner og skoler. Det opleves som 
institutionssprog. Samtidig har det danske sprog såvel en konkret som en symbolsk betydning: Det 
er institutionernes og Skoleforeningens sprog uden i alle tilfælde at være børnenes og forældrenes 
førstesprog. Samtidig er sproget udtryk for tilhørsforholdet i mindretallet. Uden dansk sprog ville 
der ikke være noget dansk mindretal og heller ingen grund til at opretholde et separat 
undervisningssystem. 
 
Ikke desto mindre findes der også betydelige dele af mindretallet, hvor situationen er en anden: 
hvor dansk sprog, socialisation og tilhørsforholdet til mindretallet er givet forlods pga. familiens 
traditionelle tilhørsforhold. Dette skaber en særlig udfordring i klasserummet og på skolerne. Der 
findes ikke én danskhed, men flere forskellige inden for samme klasse, som pædagogikken må 
forholde sig til. 
 
 
Hvad er Skoleforeningens opgave? 
På Skoleforeningens hjemmeside omskrives foreningens væsen og dens opgave således: 
 
Vores daginstitutioner og skoler udgør en vigtig søjle i det danske liv i Sydslesvig. De er privat 
drevne institutioner og løser den samme opgave for det danske mindretal og de med mindretallet 
samarbejdende frisere, som de offentlige institutioner gør for flertallet. Dansk Skoleforening for 
Sydslesvig e.V. er dog mere end danske daginstitutioner og skoler. Vi står for en lang række andre 
pædagogiske institutioner og spændende projekter i Sydslesvig. 
 
Vores primære opgave består i at sikre mindretallets børn og unge læring og udvikling. Vores 
institutioner formidler dansk sprog og kultur, og sproget i foreningen og foreningens institutioner 
er naturligvis dansk. 
 
Vi driver ikke værdineutrale sprogskoler. Vi er forankret i regionen og har stærke bånd til Danmark. 
Det er vores mål at udvikle børnenes bevidsthed om, at de er en del af et dansk fællesskab. Et valg 
af vores institutioner indebærer derfor, at man tilslutter sig mindretallet som helhed. Det er 
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samtidig vigtigt for os at dygtiggøre børnene til at begå sig i en tysk hverdag. Vores skoler er 
underlagt tysk lovgivning, og eksaminerne er fuldt anerkendt både i Tyskland og i Danmark. 
 
Som sådan defineres formålet med den pædagogik, som varetages i det danske mindretals 
daginstitutioner og skoler som værdibaseret. 
 
 
Hvad betyder det i praksis? 
Når mindretalsbrugernes og –medlemmernes baggrund og sammensætning er så forskellig, som 
situationen er i Sydslesvig, er det nødvendigt, at skolen og underviseren har konkret kendskab til, 
hvilke børn og unge samt forældre pædagogikken forholder sig til. I denne forbindelse er det 
nyttigt at stille følgende spørgsmål: 
 

 Hvad er elevernes og forældrenes baggrund? 

 Hvordan er opbakningen i hjemmet til barnets skolegang? 

 Kan der forventes et parløb, medspil eller modspil i forhold til forældrene? 

 Forstår forældrene rækkevidden af valget af dansk skolegang for deres barn? 

 Findes der en potentiel konflikt mellem daginstitutionerne og skolerne på den ene og 
forældrenes interesser på den anden side? 

 Har forældrene valgt dansk skolegang ud fra nationale, sociale, økonomiske, politiske, 
diffuse, konkrete overvejelser eller ud fra en egeninteresse? 

 Forstår forældrene, at mindretalsinstitutionerne tilstræber en mindretalssocialisering ud 
fra en overordnet målsætning om, at pædagogikken og skolens hverdag skal være så dansk 
som muligt, mens samtidig så tysk som nødvendigt? 

 
Hos de ældre elever kan det hænde, at elevens og forældrenes interesser ikke (længere) er 
identiske. Forældrenes selvinteresse kan i løbet af skolegangen udvikle sig i en anden retning end 
barnets. Der kan opstå friktion i hjemmet, når barnets danske socialisering fører til en anden 
kulturel selvforståelse end forældrenes. Endvidere kan selvinteressen adskille sig fra 
institutionsinteressen, der er bestemt i Skoleforeningens vedtægter. Dette gælder navnlig i de 
tilfælde, hvor forældre til førstegenerationssydslesvigere i grunden opfatter mindretalsaspektet og 
–forankringen i de danske skoler som en slags ”nødvendigt onde” i forhold til de forventede goder: 
flersprogethed, bikulturalitet, interkulturelle kompetencer, uddannelsesmuligheder og 
arbejdsmarkedskvalifikationer i to lande. 
 
 
Hvad er daginstitutionernes og skolernes udfordring? 
De danske mindretalsdaginstitutioner og –skolers udfordring er både at integrere og fastholde 
børn og forældre. De skal servicere gamle som nye mindretalsmedlemmer. De skal fokusere på 
”nye” som ”gamle”. De skal være opmærksomme på, at der ikke nødvendigvis findes nogen fælles 
referenceramme, og at forforståelsen og medviden i forhold til mindretallets og Danmarks kultur 
varierer meget fra stor indsigt til nærmest ikke-eksisterende. For en del af dansk sprog, kultur og 
mentalitet inderliggjort på forhånd, for andre er det fremmed land.  
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I nogle dele af Sydslesvig er hverdagen præget af mange danske spor, institutioner og 
sprogbrugere. I andre dele findes der næsten eller slet ingen danske elementer uden for 
børnehave, skole og foreninger. Afstanden har også betydningen for muligheden for at gøre brug 
af dansksprogede medier som tv og radio, der kan fremme den dansksprogede socialisation. I 
Flensborg-området er bybillederne præget af mange danskere og aktiv tosprogethed; i Slesvig-
området er det overvejende turister, der taler dansk, i Rendsborg, Husum eller Egernførde er 
dansk uden for mindretalsinstitutionerne nærmest et særsyn. På landet er situationen med en 
dominerende tysk kultur endnu mere udpræget.  
 
Det betyder, at konteksten, det omkringliggende samfunds islæt af danskhed og den geografiske 
afstand til grænsen spiller en væsentlig rolle og definerer aktionsrammen for 
mindretalspædagogikken. Der er en stor forskel mellem at være mindretalslærer i Harreslev og i 
Jernved. 
 
Det er ikke nogen nem eller simpel opgave at omsætte mindretalspædagogik i praksis og handling. 
Processen er aldrig afsluttet, fordi der begyndes forfra hvert år. Derfor vil udfordringen kunne 
forekomme som Sisyfos-værk. Tilmed er der store regionale forskelle i elev- og 
forældresammensætningen, som til tider også slår igennem på klasseniveau. Der findes klasser, 
hvor størstedelen af eleverne er førstegenerationssydslesvigere, og hvor kun en enkelt eller ingen 
har dansk som første- eller hjemmesprog. På samme skole kan der findes andre klasser, hvor 
totredjedele af forældrene selv er gået i dansk skole, og hvor en håndfuld elever har dansk som 
første- eller hjemmesprog. Dertil kommer skoler, hvor der findes et større antal børn af forældre, 
som er tilflyttet fra Danmark, og som bringer danmarksdanske værdiforestillinger og forventninger 
med. De vil undertiden opleve den sydslesvigske virkelighed, som deres børn genfinder sig i, som 
meget ”tysk” og tyskpræget, fordi deres normer, værdier og forestillinger ikke helt svarer til den 
sydslesvigske realitet. 
 
Nye mindretalsmedlemmers børn skal integreres. Der skal formidles danske værdier, viden, 
kundskaber og færdigheder på dansk. Børn og unge skal socialiseres ind i og i mindretallet. Der 
skal skabes bevidsthed om tilhørsforholdet til mindretallet. Eleverne skal opleve og indse 
merværdien i kraft af bikulturalitet og tosprogethed samt lære at udløse og nyttiggøre de særlige 
interkulturelle kompetencer, der som potentiale er givet.  
 
Forældrene til førstegenerationssydslesvigerne skal fastholdes og kontinuerligt mindes om 
konsekvenserne af deres valg af tilhørsforhold. De skal mindes om, at den resultatkontrakt, som 
blev indgået ved indmeldelsen i Skoleforeningen, binder begge parter, og at der stilles klare 
forventninger til disse forældre. Dette gælder primært sprogbrug og tilegnelsen af dansk 
mentalitet og adfærd i mindretalssammenhæng.  
 
Underviserne skal stimulere brugen af dansk hos forældrene i forbindelse med samtaler og 
kommunikation. Forældrene må også bevidstgøres om, at de danske mindretalsskoler er danske 
og arbejder ud fra dansk pædagogik. At de ikke er noget alternativ til offentlige skoler, men 
værdibaserede undervisningsinstitutioner. Og at forældrene aktivt indgår i et forpligtende 
fællesskab omkring det danske til gavn for barnets læring og socialisation. Det betyder ideelt set 
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ikke blot aktiv medleven i skolelivet, men også deltagelse og medvirken i de andre danske 
mindretalsaktiviteter på stedet. 
 
Dette er ikke altid givet hos forældrene, og derfor opstår der jævnligt kurrer i kommunikationen, 
mislyde, friktion, endog konflikter. Dette gælder også i forældrekredsen, hvor der kan opstå 
friktion mellem rodfæstede og selvvalgte medlemmer af mindretallet, mellem tilflyttede fra 
Danmark, rodfæstede i mindretallet og ”nye” forældre. Alle grupper har legitime forventninger og 
krav, som imidlertid ikke altid kan opfyldes på tilfredsstillende vis. Her kan konceptet forpligtende 
fællesskab tjene som redskab til at finde en fælles forståelse. 
 
Dertil kommer, at forældrekredsens sociale struktur er sammensat og i sig bærer en stor 
udfordring, hvor den sociale arv er en væsentlig faktor. En del nye forældre har en tysk baggrund 
med videregående uddannelse, mens en del af de rodfæstede sydslesvigere som regel ikke har 
nogen videregående uddannelse. Dermed kan der ud over forskelle i tilhørsforholdets varighed 
også opstå sociale skillelinjer.  
 
Også her spiller den geografiske dimension en afgørende rolle: Den sociale sammensætning i tæt 
på grænsen til Danmark er en anden end på landet og i Udkantssydslesvig. Disse forhold øver 
indflydelse på det pædagogiske arbejde, idet det har betydning for engagement, med- og modspil 
samt den nødvendige løbende dialog mellem skole og hjem omkring læring og barnets udvikling. 
 
Skolernes udfordring er samtidig at fungere som læringsinstitutioner, hvor der skal formidles 
viden, kundskaber, færdigheder, og hvor mål- og præstationskrav skal opfyldes i lighed med 
offentlige institutioner. Læseplanskrav og eksamensregler skal overholdes og honoreres. 
 
 
Hvad er mindretalspædagogikkens dimensioner? 
Mindretalspædagogikken skal således rumme mange forskellige dimensioner. Den bevæger sig i 
en konkret rum, der kan variere meget inden for samme mindretal. Der er næppe to skoler, som 
har det samme konkrete udgangspunkt, fordi elev- og forældregruppen er forskellig. Derfor skal de 
mindretalspædagogiske principper altid ses i forhold til den lokale virkelighed, de forsøges omsat i. 
Dette kræver en analyse af og forståelse for den lokale virkelighed.  
 
Realiteter og idealer kan undertiden ligge langt fra hinanden, og derfor findes der ikke nogen 
”viises sten”, der kan tjene som universalredskab. Lærerne og skolelederne er udfordret og må 
løbende tage bestik af situationen. Og de må fastholde mindretallets kerneværdier som udgangs-, 
omdrejnings- og referencepunkt for det daglige arbejde. 
 
Mindretalspædagogikken kan og må dog ikke fylde al pædagogik. Mindretalspædagogikken er 
derimod en særlig dimension, som skal indlejres i det overordnede pædagogiske arbejde. Den er 
ikke relevant i alle sammenhæng; men den må tages i anvendelse i de sammenhæng, hvor det er 
relevant. 
 
Når mindretalspædagogikken aktiveres, sker det cyklisk, tilbagevendende og på forskellige alders- 
og udviklingstrin. Den samme historie kan fortælles flere gange på forskellig vis, fordi den 
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afhængig af barnets udvikling giver en ny og anden mening. Mindretalspædagogikken er således 
ikke den samme på 1., 5., 10. eller 13. klassetrin. Der skal tages højde for barnets hhv. den unges 
personlige udvikling og erkendelseshorisont.  
 
Der er således tale om flere taksonomiske niveauer, som progressivt stiller øgede krav til 
refleksion af eget nationalt tilhørsforhold.  
 
 
Hvilke fælles udfordringer findes der? 
Uanset på hvilket alders- og klassetrin mindretalspædagogikken aktiveres, er det væsentlig at 
finde den rette dosis: Den gyldne middelvej. Det gælder om at undgå en overdramatisering af 
mindretalssituationen. Den er ikke lige relevant og nærværende i alle sammenhæng eller fag. Det 
gælder om at finde en balance mellem mindretallets særegne forhold og de generelle læringsmål. 
Mindretalsaspekter skal ikke være ”kunstige”, men derimod indgå som relevant og naturlig 
dimension i undervisningen. Som sådan skal den indlejres i den generelle læring på en måde, der 
er indlysende. 
 
Når der overfokuseres på mindretalsaspektet, er der en risiko for, at mindretalspædagogikken 
bliver kontraproduktiv: Den lukker åbenhed og interesser over for mindretalsaspekter frem for at 
stimulere. 
 
En tilgang kunne være at tage afsæt i børnenes egen situation, der gør det muligt for dem at finde 
egne rødder og samtidig at skabe bevidsthed om, at identifikation er en dynamisk og foranderlig 
proces. Det kan fx ske ved, at de i danskundervisningen fortæller om deres egen familiære 
baggrund. At de i geografiundervisningen lokaliserer sig selv og sætter deres bopæl, forældrenes 
tidligere bopæl etc. i relation til Sydslesvig som helhed. At de i historieundervisningen opsøger 
danske, tyske og fælles mindesteder i lokalsamfundet ved fx at tage afsæt i de mange lokale 
mindesmærker for 1848 og verdenskrigene. I andre fag kan der findes tilsvarende relevante 
kontekster ud fra mottoet ”grav, hvor du står” og ”søg, hvor der”. 
 
På de ældre klassetrin kan sådanne tilgange på klassen kombineres med diskussioner ud fra en 
sokratisk tilgang, der italesætter mindretalstilhørsforholdet i en relevant kontekst. Her kan der 
gøres brug af analogislutninger ud fra den faglige sammenhæng. Dette kan igen kombineres med 
konkrete tiltag og opsøgning hhv. formidling af konkret viden.  
 
Elevernes tilegnelse af viden skaber grundlaget for en refleksion og bevidsthed om egen situation 
som mindretal. Analogislutningerne ud fra en beskrivelse af et mindretal på Nordkalotten kan 
resultere i kontraster, ligheder, forskelle og fællesmængder, som igen kan føre til samtaler og 
diskussioner. Rationalet bag dette er, at det bør undgås, at der sker en selvfiksering. Udsynet og 
komparationerne kan derimod bidrage til at fornemme og forstå elevens egen situation som 
medlem af et mindretal. 
 
Netop viden er den centrale udfordring og samtidig omdrejningspunktet: Mindretalspædagogik i 
en faglig sammenhæng forudsætter, at undervisere er i besiddelse af hhv. hurtigt kan opsøge og 
tilvejebringe viden om mindretalsrelevante emner. For at kunne finde relevante eksempler, som 
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giver mening i en mindretalssammenhæng, skal underviseren nødvendigvis have et betydeligt 
overblik. Dette kan ikke forudsættes og kræver derfor aktiv tilegnelse af viden. 
 
For at det kan ske, skal der stilles en vidensbank til rådighed med materialer, medier og konkrete 
eksempler på undervisningsforløb på de forskellige alderstrin. 
 
 
Hvorfor mindretalspædagogik? 
Når mindretalspædagogikken italesættes og gøres til genstand for Center for 
Mindretalspædagogik, skyldes det, at der findes et behov for det. Samtidig kan det konstateres, at 
begrebet ganske vist kan omskrives, men der findes endnu ikke nogen klar og præcis definition af, 
hvad det indebærer. Behovet for en afklaring er desuden givet ved, at bevidstheden om den 
nødvendige mindretalspædagogik ikke altid er givet.  
 
Mindretalspædagogikken er en nødvendig referenceramme i arbejdet med børn og unge i 
nationale mindretal, her det danske mindretal i Sydslesvig. Underviserne har brug for en 
konkretisering og praktisk anvendelige tilgange til et diffust emne, der som et pointillistisk maleri 
giver mening på afstand, men opløses i uendeligt mange enkeltstående prikker på nært hold. Det 
er således i en hermeneutisk forståelse nødvendigt både at have helheden og delheden in mente. 
 
De unge og deres forældre har behov for orienteringspunkter og budskaber, de kan forholde sig 
til. For selv om mindretalstilhørsforholdet er konkret og opstår i kraft af skolegangen, er det 
samtidig abstrakt og vanskeligt begribeligt. De unge har behov for at blive styrket i deres 
selvbevidsthed og identifikation med mindretallet, fordi de alle med varierende intensitet vil blive 
konfronteret med deres personlige forståelse af og tilknytning til mindretallet.  
 
Det klassiske spørgsmål: ”er du dansk eller tysk” er irrelevant i forhold til medlemmer af det 
danske mindretal, fordi de fleste rummer begge etno-nationale og kulturelle dimensioner i sig i 
kraft af familie, opvækst og mindretalssocialisation i daginstitutioner og skoler. Ikke desto mindre 
vil alle unge blive konfronteret med dette spørgsmål før eller siden – være det udefra eller som led 
i en selvrefleksion. Her findes der et udtalt behov for at tydeliggøre og forstå relevansen af 
mindretalsaspektet med henblik på at aktivere iboende kompetencer. 
 
Mindretalspædagogik er således et supplement og styrker den generelle pædagogik. Den erstatter 
netop ikke pædagogikken, men tilføjer en ekstra dimension. Den indlejrer mindretalsaspektet i 
undervisningen. 
 
 
Hvordan mindretalspædagogik? 
Når behovet for en særlig mindretalspædagogik, som supplement og samtidig indlejret element i 
den generelle pædagogik således er fastslået, er det næste spørgsmål, hvordan ideen og påbuddet 
om mindretalspædagogik kan omsættes i praksis i undervisningsvirkeligheden.  
 
Her kan der principielt anlægges to forskellige tilgange: Enten køres der separate forløb om 
mindretalsemner; eller mindretalstemaet indlejres i den løbende undervisning som additionel 
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dimension. Der kan anføres argumenter for begge tilgange. Et separat forløb skærper 
opmærksomheden omkring, at der er tale om netop et mindretalsemne. Dette vil dog samtidig 
kunne betyde, at elevernes opfattelse af mindretalsaspektet uvilkårligt præges af, at det er et 
”særligt” emne.  
 
Ved at indlejre mindretalsrelevante aspekter i den løbende undervisning ved fx at inddrage den 
sønderjyske krigserfaring i forløb om Første Verdenskrig, København-Bonn Erklæringerne i 
forbindelse med den Kolde Krig, Europas etniske geografi i forløb om landene på dette kontinent 
etc., vil eleverne derimod kunne få en fornemmelse for, at mindretalsemner ikke her afsondrede 
forhold, men naturligt indgår i den overordnede sammenhæng. At mindretal så at sige ikke er 
noget specielt, men en indlejret del af den virkelighed, de unge lever i.  
 
Ved at inddrage mindretalsaspektet som integreret del af undervisningen, fremstår det som 
yderligere dimension. I en sådan kontekst fremstår mindretalsrelationen som en ressource frem 
for en hæmsko. Mindretalsværdier fremstår samtidig som del af universelle værdier. 
 
I denne sammenhæng er det væsentligt, at eleverne får en oplevelse af, at mindretal er 
væsentlige. At mindretal ikke er eksotiske størrelser, men altid har præget Europas kultur og 
historie. At den etnisk-nationale mangfoldighed er en væsentlig ingrediens i den europæiske 
kulturarv. At mangfoldigheden er en værdi i sig selv og indgår i den europæiske kulturarv.  
 
Det sker ved at give dem mulighed for at tilegne sig viden, færdigheder, kundskaber og 
kompetencer inden for de respektive fag, hvor mindretalsforhold, for så vidt de måtte være 
relevante at inddrage, inddrager på samme måde som andre eksempler. 
 
Da mindretalspædagogik ikke kan begrænses til enkelte forløb på udvalget klassetrin, men bør 
indgå i den samlede tænkning af undervisningen på alle klassetrin, er det nærliggende, at inddrage 
mindretalsaspekter som cyklisk tilbagevendende temaer og forløb i forskellige kontekster og på 
forskellige klassetrin. I hvert tilfælde bør de kunne relateres til de unges virkelighed og de 
udfordringer, som de møder i undervisningens krav til faglighed.  
 
Mindretalsaspektet bør positioneres i forhold til det samlede pensum. Det bør indgå som 
eksempler eller omdrejningspunkt i undervisningssammenhæng, hvor det er relevant og 
meningsfyldt. Mindretalsforhold bør imidlertid ikke inddrages på en kunstig og dybest set 
irrelevant måde i faglige sammenhæng, hvor det ikke giver mening. Således findes der ikke 
grundlag for mindretalsmatematik eller -fysik. Derimod kunne sløjd- og 
håndgerningsundervisningen inddrage eksempler på andre mindretals husflid etc.  
 
Det væsentlige for inddragelsen af mindretalsforhold er, at de kontekstualiseres. Udgangspunktet 
og det konkret valgte stof behøver ikke altid at være knyttet til det danske mindretal. Eksempler 
fra aboriginals i Australien, samerne på Nordkalotten, inuit i Grønland, hvalfangst på Færøerne, 
separatister i Østukraine, folkeafstemninger i Quebec og Skotland osv. kan med fordel inddrages 
og danne afsæt for samtaler og diskussion om minoriteters situation, vilkår og udfordringer.  
 



Mindretalspædagogik 10 

Anderledes sagt: Mindretalspædagogik er ikke et spørgsmål om selvfiksering og navlepilleri, men 
stiller krav til underviserens overblik og evne til at vælge meningsfulde eksempler. Her er det den 
enkelte lærer, som spiller den afgørende rolle som omdrejningspunkt for undervisningen. Men det 
forudsætter, at underviseren har de fagfaglige, flerfaglige og tværfaglige forudsætninger, som er 
nødvendige for at kunne agere som mindretalspædagog. 
 
 
Hvilke kernebegreber findes der i mindretalspædagogikken? 
Mindretalspædagogik er ikke blot et slagord, men på samme tid et instrument og en målsætning. 
Den rummer i sig en række aspekter og centrale forhold, som til sammen danner indholdet i 
begrebet. Dertil hører særlige mindretalsrettede aspekter inden for kategorierne: 
 

 Didaktik 

 Bevidsthed 

 Kompetencer 

 Kundskaber 

 Værdier 

 Færdigheder 

 Viden 

 Refleksioner 

 Dannelse 
 
Mindretalspædagogikken sigter på at bevidstgøre mindretalsborgere. Dette sker ved at muliggøre 
og tilstræbe om mindretalsdannelse. Dette sker i form af en cyklisk og dynamisk flertrinsstrategi, 
hvor de anførte elementer samvirker og vekselvirker. 
 
Denne teoretiske tilgang må imidlertid nødvendigvis konkretiseres, for at ideen om en særlig 
mindretalspædagogik bliver anvendelig i praksis. 
 
 
Kan der konstrueres en mindretalspædagogisk kanon? 
Kanon defineret som fællesmængde af temaer og viden samt obligatorisk stof, som skal 
gennemgås i undervisningssammenhæng er et kontroversielt begreb. Ikke desto mindre kan det 
være nyttigt at definere en sådan mindretalspædagogisk kanon, om ikke andet så som 
referenceramme, der definerer obligatoriske emner og fælles mål for undervisningen. Den må 
nødvendigvis være såvel fagfaglig som fler- og tværfaglig. Den må være kundskabsrelateret, 
opstille konkrete vidensmål og overordnede kompetencemål. 
 
Dertil hører viden om centrale mindretalsforhold, men også om minoritets-majoritets-relationer i 
historie og nutid. Andre væsentlige temaer er bikulturalitet, tosprogethed, interkulturelle 
kompetencer samt den individuelle, personlige relation. 
 
Udarbejdelsen af en sådan mindretalspædagogisk kanon kunne være en konkret projektaktivitet, 
som inkluderer eksperter, teoretikere og frem for alt praktikere for at sikre et produktivt samspil 
og en virkelighedsnær proces. Det er i samspillet og vekselvirkningen med underviserne, at en 
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fælles ramme kan defineres, og at mindretalspædagogisk koordinatsystem kan opstå. Samtidig 
ville et sådant fokuseret arbejde kunne afstedkomme værdifulde pædagogiske og didaktiske 
diskussioner og dermed skærpe opmærksomheden og bevidstheden og mindretalspædagogik og 
dens faktiske nødvendighed. 
 
 
Hvilke forudsætninger er nødvendige? 
For at kunne løfte de mangesidede mindretalspædagogiske udfordringer og problemstillinger er 
det påkrævet, at underviserne på alle niveauer er rustet til opgaven. Etableringen af Center for 
Mindretalspædagogik er et væsentligt tiltag, der i sig selv styrker bevidstheden om de særlige 
tilgange og byder et forum for dialog og efteruddannelse. Som udgangspunkt lærer de studerende 
næsten intet om emnet i løbet af deres uddannelse. Derfor har de behov for værktøjer og viden. 
 
Dette forudsætter målrettede efteruddannelsestilbud, der både omfatter faglige og didaktiske 
forhold. Desuden findes der er behov for formålstjenligt, relevant, anvendeligt og tilgængeligt 
undervisningsmateriale på alle klassetrin. Dette gives ikke på nuværende tidspunkt. En samlet, 
central database med undervisningsforløb og forslag til strukturerede forløb vil ligeledes være til 
stor gavn. 
 
Underviserne har brug for overblik og viden, indsigt og forståelse. De skal sættes i stand til at finde 
og systematisere relevante informationer. Dette gælder ikke blot mindretalsspecifikke forhold, 
men tillige komplementær viden om de flertal og helhedssituationer, mindretallet indgår i. Det må 
ske ud for en helhedsforståelse af de særlige mindretalsrelaterede forudsætninger og 
udfordringer. En proces med brainstorming, udarbejdelse og udformning af fælles mål for 
mindretalspædagogikken forudsætter en fælles referenceramme. Derfor er en systematisk 
efteruddannelse en nødvendighed. 
 
Det kan således konstateres, at mindretalspædagogik ikke er nogen nem opgave. Der er lang vej 
fra tanke til handling. Implementering i undervisningspraksis forudsætter en videnindsamlings- og 
refleksionsproces. 
 
 
Forankring og udblik! 
Formålet med dansk mindretalspædagogik i Sydslesvig er, at den på alle alderstrin, men samtidig 
som fortløbende proces giver børn og unge mulighed for at blive forankret i det danske mindretal. 
Samtidig skal der hos dem ideelt set skabes bevidsthed om, at de er knyttet og udgår fra et 
mindretal i det dansk-tyske grænseland, som indgår i et Europa, der igen er præget af en 
tiltagende globalisering. 
 
De unge skal få mulighed for at forstå, hvem de er. Det sker bedst ved at give dem bevidsthed og 
viden om deres personlige udgangspunkt: Sydslesvig og de kulturmøder, som finder sted i dette 
område, der for alle elever er centrum for deres opvækst og skolegang. Kort sagt: de unge skal 
kunne få styr på rødderne, for at imødegå rodløshed. De skal have styr på kompetencer inden for 
en lang række områder for at kunne begå sig i Danmark, Tyskland, Europa og globalt. 
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Det er vigtigt, at mindretalspædagogikken ikke giver de unge skyklapper på. Derimod må det være 
et formål, at de med udgangspunkt i deres egen situation opnår et internationalt udblik og en 
større helhedsforståelse af at være medlem af et nationalt mindretal i en globaliseringsproces. 
Dette er nødvendigt, for at de unge kan positionere sig selv i forhold til de udfordringer, de mødes 
af med krav om internationalisering, mobilitet og omstillingsparathed. I denne forbindelse bør 
deres bevidsthed aktiveres om, at de med deres multidimensionerede mindretalskompetencer 
reelt har kompetenceforspring og strategiske fordele i den nationale og internationale 
konkurrencesamfund, de vokser op og ind i. 
 
Svaret på de mindretalspædagogiske spørgsmål kan således sammenfattes i udsagnet: Forankring 
og udblik. 


